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 פעילויות

 בחירהשאלת 
 

-אחת למשתתפי מרחב סקרשאלת היא פעילות שמאפשרת יצירת  בחירהלת שאפעילות 

בחירה מהן ניתן לבחור  מוצגת לתלמידים שאלה ומספר אפשרויות בחירההלימוד. בשאלת 

 פי הגדרת המורה.-אחת או יותר על

 :בחירהלת שאשימושים אפשריים ב

 הצהרה על קריאה או הבנה של נושא מסוים. 

 .קבלת החלטה על פי דעת רוב התלמידים 

 

 הלימוד:-למרחב בחירהשלבי הוספת שאלת 

 ." במרחב לימודמצב עריכהיש לעבור ל" .1

לימוד אליה נרצה להוסיף את ה" ביחידת משאב או פעילותהוספת יש ללחוץ על אייקון " .2

 .בחירהשאלת ה

 ".הוספה" יש ללחוץ על כפתור "בחירהאלת שלאחר בחירת הפעילות " .3

שאלת לאחר בחירת הפעילות אותה נרצה להוסיף למרחב הלימוד יפתח מסך הגדרות  .4

 .בחירהה

ניתן למצוא ( 4-1שלבים ) "בחירהשאלת הסבר מפורט על שלבי הוספת הפעילות ", שימו לב

 פעילות". במדריך הווירטואלי "הוספת משאב או
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 הבחירשאלת "הגדרות כלליות" בהגדרת נושא  .1

 

 ":הגדרות כלליות"שדות בנושא ירוט פ
 

 סקר" הוא שדה חובה הקובע את שם שאלת הסקר כפי שיוצג במרחב-"שם שאלת-

 הלימוד.

 
 
 

 
 
 

 

גדרות ה"נושא 

 "כלליות
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 יש לכתוב את שאלת הסקר. שדה "תיאור"ב 

 

 
 

  יוצגו במאוזן שדה "תצוגת אפשרויות תשובה" מאפשר לבחור האם אפשרויות התשובה
 -או במאונך
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 "אפשרויות"נושא  .2

 

 
 

  תוכלו לאפשר לתלמידים  "אפשר לעדכן את שאלת הסקרהשדה "בעזרת
 לעדכן/לשנות את תשובתם לשאלת הסקר.

 " תקבעו האם לאפשר לשאלת הסקר ניתן לבצע יותר מבחירה אחתבעזרת השדה "
 בחירת תשובה אחת או מספר תשובות.

 :כדי להגביל את מספר התלמידים שיוכלו לבחור באפשרות מסויימת 
o " הגבלת מספר תשובות לכל בחירהבחרו "כן" בשדה." 
o " הגבלת הכניסו את מספר התשובות המקסימלי לאפשרות הרצויה בשדה

 "מספר בחירות מיירבית עבור:
 תלמידים לכל היותר. 5כך שיוכלו לבחור בה  2בדוגמה, הוגבלה אפשרות 

הזנת 
אפשרויות 

 תשובה

ושא נ

 "אפשרויות"
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מספר גבלת ה
בחירות עבור 

 2אפשרות 
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 נושא "זמינות" .3

 

 

 

 יתן לקבוע בין אילו תאריכים שאלת הבחירה תהיה זמינה למשתמשים.נ

 " סמנוV" יוכלו המשתמשים לענות על השאלה. ממתי" כדי לקבוע זמין מתאריך" בשדה 

 " סמנוV" יוכלו המשתמשים לענות על השאלה. עד מתי" כדי לקבוע זמין עד תאריך" בשדה 

  .הגדירו את התאריך הרצוי בשורות אותן סימנתם 

 "זמינות"ושא נ

חיצה ל
 להפעלה

 "מינותז"ושא נ
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 נושא "תוצאות" .4

 

 " הבחירה להציג לתלמידים את תוצאות שאלתומתי " תוכלו לקבוע האם פרסום תוצאותבשדה- 

o "אל תפרסם תוצאות לתלמידים" 

o "הצגת התוצאות לתמיד לאחר ניסיון המענה" 

o "הצגת התוצאות לתלמידים רק לאחר סיום פעילות הבחירה" 

o "תמיד יש להציג את התוצאות לתלמידים" 

 

ושא נ
 "תוצאות"
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 אם בחרתם להציג את תוצאות הפעילות לתלמידים, תוכלו  -" פרטיות התוצאותדה "ש

 תהיה אנונימית.או  תוצאות תכלול את שמות התלמידיםלבחור האם תצוגת ה

 

 

 

 תרגול עצמי

 הלימוד.-הוסיפו פעילות שאלת בחירה למרחב .1

 .3הגבילו את מספר התלמידים שיוכלו לבחור באפשרות  .2
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