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   Moodleסוגי שאלות ברכיב שאלון במערכת

רכיב השאלון מאפשר למרצה לאסוף מידע מהסטודנטים, בצורה של סקר עמדות, שאלוני מחקר ואפילו באילו שעות 
וימים נוח להיפגש. ניתן ליצור שאלות מסוגים שונים: תיבת רשימה, שאלות בחירה מרב ברירה, שאלת דירוג, 

  למדריך להוספת רכיב שאלון.. שאלת כן/לא, שאלת תאריך, תשובה מספרית ושאלות להזנת טקסט קצר/ארוך

 שאלות לשאלוןהוספת 

 נלחץ על שם השאלון באתר הקורס, ונלחץ על הוסף שאלות. .1

 

 שאלות, תגובות והצגת מי שטרם השיבולשוניות: הגדרות מתקדמות  4תוצגנה  .2

 

 .שאלותנלחץ על לשונית  .3

 מהתפריט נבחר בסוג בשאלה  .4

 

 נלחץ על הוסיפו שאלה חדשה מסוג זה .5

 .נטיות לשאלה הנבחרתוונגדיר הגדרות רל .6

 

 סוגי השאלות שניתן להוסיף לשאלון
 ברירה-בחירה אחת מרב 

 (5..1)סולם  דרוג 

 כן/לא 

 בררה-מספר תשובות מרב 

 תאריך 

 תיבת רשימת בחירה 

 תשובה מספרית 

 )תשובה פתוחה )קצרה 

 פתוחה השאל  

 לא שאלה - פיסקה מעוצבת 

mailto:T.l.center@beitberl.ac.il
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/sheelon.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/moodle/sheelon.pdf
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 ברירה-מרבבחירה אחת 
 שאלה זו מאפשרת לנשאל לבחור תשובה אחת מתוך מספר אפשרויות באמצעות תיבות סימון.

 לשאלה: הלהלן דוגמ

 
 

 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

  השאלה.  שםנקליד את 

  הכרחית( או שאפשר לדלג על השאלה. נדרשתהאם תשובה היא נסמן( 

  השאלה הכולל את תוכן השאלה והנחיות לנשאל. מללנקליד את 

 אפשרויות התשובה. 

)סימן  !נקליד כל תשובה בשורה. אם אנחנו מעוניינים בתשובה פתוחה נקליד בשורה האחרונה את הסימן 
  other (other!.)קריאה( ובצמוד אליו את המילה 

 .אין תשובהתופיע האפשרות אז  ,כן-ב נדרשסימנו את האפשרות  אם לא

  .שמירת שינוייםנלחץ על  .2

  

mailto:T.l.center@beitberl.ac.il


 

 

 

  T.l.center@beitberl.ac.il  7476410-09טל': 
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il 
 

 
 (5..1שאלת דרוג )סולם 

 שאלה זו מאפשרת לנשאל לדרג מתוך מספר אפשרויות בתוך תיבות סימון. 
 .במספר הדרוגים הרצויניתן לבחור דרוגים 

 לשאלה: הלהלן דוגמ

 

 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 .נקליד את שם השאלה 

  הדרוגנגדיר את סולם. 

  השאלה ואת סולם הדרוגהשאלה נזין את  מללבחלון. 

 כל אפשרות בשורה חדשהנזין את האפשרויות השונות לדרוג , . 

 . שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 שאלת כן/לא

 שאלה זו מאפשרת לבחור מבין שתי אפשרויות: כן או לא.
 לשאלה: הלהלן דוגמ

 

 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 .נקליד את שם השאלה 

  האם נדרשת תשובהנגדיר. 
 .אין תשובהתופיע האפשרות , אז כן-ב נדרשאת האפשרות  אם לא סימנו

 . שמירת שינוייםנלחץ על  .2

 
 
 

 שאלת תאריך

 השאלה מיועדת להוספת תיבה להזנת תאריך.

 לשאלה: הלהלן דוגמ
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 בררה-שאלת מספר תשובות מרב
 לנשאל לבחור מספר תשובות מתוך מספר אפשרויות באמצעות תיבות סימון.שאלה זו מאפשרת 

 בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות לבחירה.
 לשאלה: הלהלן דוגמ

 
 
 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

  מספר תשובות הכרחינוכל להגדיר. 

  מספר התשובות המירבינוכל להגדיר את. 

  תוכן השאלהנזין את. 

 נפרדת נזין את האפשרויות למענה. כל תשובה בשורה . 
)סימן קריאה( ובצמוד אליו את  !אם אנחנו מעוניינים בתשובה פתוחה נקליד בשורה האחרונה את הסימן 

 other (other!.)המילה 

  .שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 תיבת רשימת בחירה

 מתוך מספר אפשרויות, מתוך תפריט נפתח.שאלה זו מאפשרת לנשאל לבחור תשובה אחת 
 לשאלה: הלהלן דוגמ

 
 

 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 השאלה.  שם 

  הכרחית( או שאפשר לדלג על השאלה. נדרשתהאם תשובה היא( 

 השאלה, הכולל את תוכן השאלה והנחיות לנשאל. מלל 

 קליד כל תשובה בשורה. נ .אפשרויות התשובה 

  .שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 שאלת תשובה מספרית

 שאלה מסוג זה מיועדת להוספת תשובה מספרית.

 לשאלה: הלהלן דוגמ

 
 
 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 ומספר נקודות עשרונית נגדיר מספר ספרות מירבי 

 .נזין את טקסט השאלה 

 . שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 פתוחה )קצרה( שאלת תשובה

 .שאלה מסוג זה מיועדת להוספת תשובה קצרה

 לשאלה: הלהלן דוגמ

 

 
 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 ואת מספר התווים המירבי לתגובה. בחלון הגדרות השאלה נזין את רוחב התיבה בתווים 

 .נזין את טקסט השאלה 

 . שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 שאלת פתוחה 

 שאלה מסוג זה מיועדת להוספת תשובה מילולית ארוכה.

 לשאלה: הלהלן דוגמ

 

 

 להלן:בחלון הגדרות השאלה נזין את האפשרויות  .1

 

 .)ניתן לבחור את עורך הטקסט )מומלץ לבחור בברירת המחדל 

 .נגדיר את גודל התיבה בשורות 

 .נזין את טקסט השאלה 

 . שמירת שינוייםנלחץ על  .2
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 מעוצבתפיסקה 

 מיועדת להוספת מלל כללי מעוצב לשאלון. ניתן להוסיף באמצעותה הנחיות ו/או מילות סכום לשאלון.

 בחלון מלל השאלה נזין את הטקסט הרצוי ונעצב אותו. .1

 .שמירת שינוייםנלחץ על  .2

 

 עריכת שאלון

 נרצה שהשאלון יכלול כמה חלקים ושכל חלק יופיע בדף נפרד, אם  .1

 הוסיפו שאלה חדשה מסוג זה.ונלחץ על  ---הפרדת מדור---הרצוי שאלה מסוג נוסיף במקום אז 

 לאחר הוספת כל השאלות ניתן לשנות את סדר הופעתן או לערוך אותן: .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערוך 
 שאלה

שינוי חובת 
 מתן התשובה

מחק 
 שאלה

לשינוי מיקום 
 בשאלוןהשאלה 

 עזרה?רוצים 
 והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידהבכל שאלה, תהייה 

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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