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 moodle-ב מסתעף בשאלות הגדרת שיעור

 

 . יצירת "לומדה" בקורסמאפשר  שיעור מסתעף בשאלותרכיב הפעילות 

 . קבצים ,קישורים, סרטונים ,מסוג: טקסט תוכן לשלבבאמצעותו ניתן  ✓

 ר לומדה. וכדי ליצ התוכן,גבי על  שאלות להוסיףבאמצעותו ניתן  ✓

 .השיעור מורכב ממספר עמודים ✓

 מאפשר למידה עצמית של הסטודנט והתקדמות בשיעור על בסיס הידע שצבר.הוא  ✓

ווידיאו, דיאגרמה,  ןסרטו, מאמר: כגוןיופיע התוכן שעל הסטודנט ללמוד, )עמוד תוכן מסתעף(  התוכן בעמוד ✓

כפתור  ידי-לעיבוצע  ,אחרעמוד תוכן תוכן אחד ל מעמוד. המעבר קובץלתוכן מקוון או משוואה, קישור 

הבא או  עמודל. כך הסטודנט יכול להתקדם בשיעור יעבור הסטודנטשהמרצה מגדיר ובו הוא קובע להיכן 

 לחזור אחורה בהתאם לביצועיו.

על בסיס הידע . מסוגים שוניםמאפשר לשאול שאלות  משמש לבדיקת הידע של הסטודנט, הוא שאלה עמוד ✓

 הסטודנט יכול להתקדם בשיעור.

 מומלץ, טרם הגדרת השיעור לתכנן "מסלול" שאותו יעבור הסטודנט עד להשלמת מטרות השיעור. ✓

 

 מה במדריך?

 שיעור מסתעף בשאלותהוספת רכיב פעילות  •

 בשאלותשיעור מסתעף רכיב פעילות עריכת  •

o  'הוספת עמוד תוכן מסתעף –צעד א 

o  'הוספת עמוד –צעד ב 

o  'עריכת העמודים –צעד ג 

o  'תצוגה מקדימה –צעד ד  

o  'צפייה בדוחות –צעד ה 

 

 מסתעף בשאלותשיעור הוספת רכיב פעילות 

 פעילות משאב והוספת נלחץ על  .1

   נבחר ברכיב .2

 .הוספה נלחץ על .3

 תכונות הרכיב: להגדיר אתבו נוכל  שיעורייפתח דף הוספת  .4

 

הסבר נזין  4.2
והנחיות  כללי

 לפעילות

נזין את  4.1
 השיעורשם 
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 ...הגדרות נוספותנלחץ על ו "תצוגה חזותיתאזור "נעבור ל .5

 
 אפשרויות נוספות ולהלן הסבר לגבי כל אחת מהן:תופענה 

 

 .קובץניתן להוסיף  •

 .בשיעור וסטודנט יוכל לראות את ההתקדמות שלאז ה "כן"-אם נבחר ב – סרגל התקדמות •

לראות את הציון על כל פעילות ואת הציון יהיה ניתן אז  "כן"-אם נבחר ב – התוצאה המצטברתהצגת  •

 .המצטבר

 .דר העמודים בשיעורסניתן יהיה לראות את  " אזכן"-אם נבחר ב – שמאליהצגת תפריט  •

לכל שאלה, וכן את מספר  מאפשר להגדיר את מספר התשובות האפשריות – מספר מירבי של תשובות •

 .ההסתעפויות המבוססות על התשובות

 .מאפשר לבחור לאיזה רכיב בקורס יעבור הסטודנט בסיום הפעילות בשיעור – קישור לפעילות הבאה •
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 .יוכל להפעיל את שיעור טהזמן בו הסטודנניתן להגדיר את  "זמינותבאזור " .6

 נוכל להגדיר:אז פעיל, כ תיבותב Vאם נסמן 

 זמן התחלת הפעילות –

 זמן סיום הפעילות –

 בשיעור הפעילויותמשך הזמן לביצוע  –

 

 ":בקרת זרימהבאזור " .7

 

הסטודנט יוכל לנווט בין דפי השיעור, לחזור "כן" אז -אם נבחר ב – של הסטודנט אפשר סקירה נוספת •

 .ולענות על השאלות שוב

 .נוכל להגדיר את מספר הניסיונות למענה על כל שאלה – מספר מרבי של נסיונות •

 .לקורסשמירת שינויים וחזרה נגלול לתחתית העמוד ונלחץ על  .8

 

 

 

 שיעור מסתעף בשאלותעריכת רכיב פעילות 

 .את העמודים לשיעור שיעור מסתעף בשאלותפעילות לבשלב העריכה נוסיף 

 .בשלב ראשון נגדיר עמודי תוכן מסתעף כדי לאפשר הוספת תוכן ✓

 בהמשך נוסיף עמודי שאלות.  ✓

 .המוקדםרק לאחר הגדרת כל העמודים, נוכל להגדיר גם את המסלול שיעבור הסטודנט, בהתאם לתכנון  ✓

 .מומלץ להוסיף עמוד תוכן מסתעף נפרד לכל דף תוכן שנרצה להוסיף ✓

 .סוגי התוכן ועוד פי-עלפי נושאים ו/או -עמודי התוכן יכולים להיות מוגדרים על ✓

 .בתצוגת הסטודנטשמופיע כל דף תוכן מסתעף יוצר כפתור ניווט  ✓
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 הוספת עמוד תוכן מסתעף –א'  צעד

  רכיב השיעור שהגדרנונלחץ על  .1

 הוספת עמוד תוכן מסתעף נלחץ על .2

 
 .נקליד את כותרת העמוד .3

 .נוסיף את התוכן שיכול לכלול טקסט, קישורים, תמונות, סרטון וכדומה .4

 .נסמן תיבה זו אם נרצה להציג עמוד זה בתפריט .5

 .בתיאור נציג את שם הכפתור שיוביל לעמוד נוסף .6

 .במעבר נגדיר לאיזה עמוד נרצה לעבור .7

בשלב ההגדרה הראשוני, כאשר לא מוגדרים עדיין עמודים נוספים, נשאיר את הגדרת ברירת  :כםלתשומת לב

 .נטיוובהמשך ניכנס לעריכה ונשנה את המעבר לעמוד הרל. המחדל 'עמוד זה'
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 .נלחץ על  .8

 .נוסיף עמודי תוכן מסתעף נוספים בהתאם לצורך .9

 

 

 הוספת עמוד  – ב' צעד

עמודי שאלות שיבדקו את רמת הידע של הסטודנט, לגבי הנושא  להוסיףלאחר הגדרת העמודים המסתעפים נוכל 

 הנלמד.

 הוספת עמוד כאןנלחץ על  .1

 

 נבחר את סוג השאלה שתופיע בעמוד  .2

 

 .הוספת עמודנלחץ על  .3

 .את כותרת העמודנקליד  .4

 .נוסיף את תוכן העמוד שיכול לכלול טקסט, קישור, תמונה, סרטון, קישור לקובץ .5

 נקליד את תוכן השאלה, בתוך תכולת העמוד .6
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נקליד את אפשרויות התשובה ואת אז  ,אם בחרנו בשאלת רב ברירה, התאמה, נכון לא נכון או תשובה קצרה .7

 .ל אחת מהתשובותהתגובות שיקבל הסטודנט במענה על כ

 

 .נסמן תיבה זו אם נרצה לאפשר בחירה ביותר מאשר תשובה אחת נכונה •

 .נקליד תשובה •

 .נקליד תגובה שתופיע לאחר המענה •

 העמוד הבא.   – בשלב ראשון נגדיר את ברירת המחדל. נבחר מעבר לעמוד על סמך התשובה •

 הרצוי.לאחר הוספת כל העמודים נוכל להגדיר את המעבר לעמוד 

 .ניתן ניקוד לתשובה נכונה •

 .נגדיר את התשובות הנוספות •

 . נלחץ על  .8

 ניתן להוסיף עמודי שאלות נוספים. .9
 

 יבוא שאלות

 אם יש לנו מאגר שאלות מוכן בקורס נוכל לייבא שאלות מתוך המאגר לרכיב שיעור. 

 כל שאלה שנייבא תהפוך להיות עמוד שאלה.

 .ליצוא שאלות מתוך המאגר )חלק א' במדריך( מדריךלהלן נייצא את השאלות מהמאגר  .1

 .ניכנס לרכיב השיעור, נלחץ על יבוא שאלות .2

 

 .)חלק ב' במדריך( מדריךנפעל בהתאם להנחיות ב .3
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 עריכת העמודים  – ג' צעד

 .הגדרת סדר המעבר מעמוד לעמוד ידי-עלבשלב העריכה נוכל להגדיר את מסלול הלמידה 

 .ונלחץ על עריכה שיעור מסתעף בשאלותניכנס לרכיב  .1

 

 .יוצגו העמודים שהגדרנו .2

 :מופיע סרגל עריכה לצד כל עמוד .3

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .נלחץ על לחצן העריכה .4

 נלחץ בתיבה מעבר   .5

 

 :נקבל את רשימת העמודים שיצרנו .6

 

 .נבחר לאיזה עמוד לעבור .7

שינוי סדר 
העמודים. 

לסדר מומלץ 
את סדר 

פי -העמודים על
סדר הופעתם 

והתקדמות 
 השיעור

כניסה לעריכת 

 העמוד

 

 שכפול העמוד

 
תצוגה מקדימה 

המאפשרת 

לצפות בעמוד 

כפי שהסטודנט 

 רואה אותו

 

 מחיקת העמוד
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 בעמודי שאלה נוכל לבחור מעבר עמוד בהתאם לכל אחת מהתשובות שנענו.  .8

 .בעוד שתשובה שגויה יכולה להחזיר אותנו לעמוד תוכן ללימוד הנושא ,הלאהתשובה נכונה יכולה להעביר אותנו 

 
 המעבר האחרון צריך להיות לעמוד סוף השיעור. , אזשסטודנט יוכל לסיים את השיעור כדי כם:לתשומת לב

 

 

 תצוגה מקדימה  – ד' צעד

 לבדוק שמהלך השיעור תקין. כדיסטודנט, הלאחר סיום עריכת השיעור, מומלץ לצפות בו כפי שרואה אותו 

 .ניכנס לרכיב השיעור .1

 תצוגה מקדימהנלחץ על  .2

 

 .לצפות במהלכו ובהתקדמות בהתאם להגדרות כדינועבר לשיעור  .3

 

 

 צפייה בדוחות  – ה'צעד 

הדוחות מאפשרים לנו לראות את מצב ההתקדמות של כל סטודנט בשיעור, וגם לראות את המענה של כל סטודנט, 

 על כל אחת מהשאלות ואת והציון שהתקבל.

 ניכנס לרכיב השיעור .1
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 דוחותנלחץ על  .2

 

 :נקבל את רשימת הסטודנטים שהתחילו/סיימו את השיעור .3

 

 .ואת הציוןהשלים הסטודנט את הפעילויות בשיעור  שבונוכל לראות את אחוז ההתקדמות, משך הזמן  .4

נוכל לעבור לבדיקת השאלה ומתן הציון באמצעות אז אם השיעור כולל עמודי שאלות הכוללים שאלות פתוחות,  .5

 .לחיצה על בדיקה ומתן ציון למאמרים

 

 
 

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

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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