משרד החינוך
המינהל מדע וטכנולוגיה
תחום ארגון פיתוח וניהול ידע

יולי15,תמוזתשע"ה 
ארגזכליםICT :-התוסף FLUBAROO
 FLUBAROOהוא תוסף למוצרי גוגל המאפשר קבלה של ציוני מבדקים בצורה אוטומטית ,ניתוח תוצאות
מבדקים ושליחת ציונים באמצעות דואר אלקטרוני.
קישור לסרטון הדרכה בנושא:
https://www.youtube.com/watch?v=qtN8IyCtSYo&feature=youtu.be

רישוםוהתקנה 

התקנת התוסף היא חינמית לבעלי
חשבון גוגל .נכנס לכונן הגוגל ,נלחץ על
חדש ונפתח את גיליון העבודה של
גוגל.google sheets :
נלחץ על תוספים ,קבל תוספים ובשורת
החיפוש שנפתחה נקליד
 flubarooונלחץ על אנטר.
נאשר את ההתקנה.
שורת
החיפוש

תוספים
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שליחתמבדק 

בשלב הבא נשלח לתלמידים מבדק או
שאלון שבנינו בעזרת מסמכי גוגל
Google forms
חשוב לשלוח את השאלון גם אלינו ,זה
יעזור לנו אחר כך לבדיקת המבדק.
לאחר שקיבלנו את השאלון נמלא את
התשובות הנכונות ונשלח.

שליחת המבדק

הכנסת כתובות
ושליחת המבדק
גם למורה

ניתוחהציוניםבאמצעותFULBAROO
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כדי לנתח את הציונים נחזור לכונן
הגוגל ונכנס לקובץ התגובות למבדק על
מנת לצפות בציונים ולנתח אותם.
נפתח את גיליון עבודה ובו רשימת כל
התלמידים שענו על השאלון.
ניכנס לתוספים  /פלוברו  /נאתחל את
התוסף.
נכנס שוב לפלוברו ונלחץ על הערכת
ציוני תלמידים.
בשלב הראשון נבחר את הערך של כל
שאלה :את שם התלמיד ואת כתובת
הדואר נוסיף כמזהה תלמיד
נבחר ניקוד מתאים לשאלות ונלחץ על
המשך.
בשלב השני נגדיר את מפתח התשובות
הנכונות :נחפש את הטופס שלנו ,מורה
ונלחץ על המשך .





קובץ
התגובות

כניסה להערכת
ציוני תלמידים


















כעת פלובארו ינתח את הציונים.
נלחץ על צפה בציונים.
בגיליון העבודה שנפתח ניתן לצפות

בחירת ניקוד
לשאלות

הגדרת
מפתח
התשובות
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בסיכום המבדק :ניקוד אפשרי ,ניקוד
ממוצע מספר מטלות ומספר השאלות
בעלות ממוצע נמוך.
בחלק התחתון ניתן לצפות בנתוני
התלמידים ,בניקוד הסופי ,בציון
באחוזים ובניתוח התשובות.
אפשרויות נוספת הן צפייה בניתוח
גראפי של התוצאות .ושליחת הציון
למשתתפים באמצעות דואר אלקטרוני.


סיכום המבדק
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