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 moodle -המוגדר באתר הקורס ב ZOOMסקרים במהלך מפגש  יצירת

 
 moodle-מתוך אתר הקורס ב zoomמדריך להגדרת מפגש 

 

 אפשרות זאת זמינה רק לבעלי חשבון ברישיון.מאפשרת ליצור ולהפעיל סקרים במהלך המפגש.  Zoomתוכנת 

 .zoom-כדי שניתן יהיה ליצור סקר ולהפעילו במהלך המפגש יש צורך לפתוח את אפשרויות הסקרים בהגדרות ה

 

 הסקר האפשרות להוספת ועריכתלפתיחת  Zoomת והגדרשינוי  -צעד א' 

 .המכללתי zoom-, נוודא שאנחנו מחוברים לחשבון הניכנס ליישום הזום במחשב שלנו .1
 נלחץ על הגדרות .2

 
 .zoom-כדי להיכנס להגדרות ה view more settingנלחץ על  .3

 

 של המכללה. zoom-יש להזין את פרטי חשבון ה sign inיתכן ונתבקש להזין פרטי  .4

 ., ונהפוך את ההגדרה לזמינהMeeting Polls/Quizzesנאתר בהגדרות את  .5
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https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/zoom_from_moodle.pdf
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/tikshuv/training_material/documents/zoom/zoom_from_moodle.pdf
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 סקר הוספת -צעד ב' 

 , יפתח חלון המפגש.Start, נלחץ על moodle-שהגדרנו ב ניכנס למפגש .1

 .בסרגל נלחץ על לחצן הסקרים .2

 

 .Createנלחץ על ו תיפתח חלונית .3

 

  :חלונית להגדרת הסקרתיפתח  .4

 

 
נוסיף שאלה 

 נוספת

נקליד את שם 
 הסקר

נקליד את שאלת 
 הסקר

נבחר האם 
תהיה תשובה 

אחת או תשובות 
 מרובות

נקליד את 
האפשרויות 

השונות. ניתן 
להוסיף מסיחים 

 נוספים
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 .בסיום הזנת שאלות נלחץ על שמירה  .5

 :חלון הסקר יוצג .6

 

 .אותו לערוךאת הסקר או  להפעילנוכל  .7

 .לחיצה על עריכת הסקר, תפתח חלונית לעריכת הסקר ו/או להוספת סקר נוסף .8

 

 .ניתן להכין את הסקר מראש ולהפעילו במהלך המפגש .9

 .ניתן להוסיף מספר סקרים למפגש .10

 . zoom-המפגש חלון מיד, נוכל לצאת מ את הסקרים לבסיום הגדרת הסקר, אם אנחנו לא מפעי .11
  הסקר ישמר.

 : חשוב לדעת
  סיף לסקר מספר שאלות. ניתן להולכל סקר 
  בתצוגת הסקר תופענהכל השאלות שהגדרנו כאשר נפעיל את הסקר . 
  אם נרצה לשאול בכל פעם שאלה אחת יש להגדיר מספר סקרים נפרדים ולהפעיל כל פעם את הסקר

 הרצוי.
  

 : חשוב לדעת
 .לכל סקר ניתן להוסיף מספר שאלות 
ופענה בתצוגת הסקר. כאשר נפעיל את הסקר כל השאלות שהגדרנו ת 
 אם נרצה לשאול בכל פעם שאלה אחת יש להגדיר מספר סקרים נפרדים ולהפעיל כל פעם את

 הסקר הרצוי.
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 צעד ג': הפעלת הסקר

יוצג חלון הסקר  . Pollsלהפעלת הסקר נלחץ על לחצן , moodle-ניכנס למפגש מאתר הקורס ב .1

 והשאלות. 

, באמצעות לחיצה על החץ ובחירת אם יש לנו מספר סקרים שהגדרנו נוכל לבחור את הסקר להפעלה .2

 .הסקר

 

 .Launchלהפעלת הסקר נלחץ על  .3
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יופעל חלון הסקר כפי שהוא מוצג אצל המשתתפים במפגש, ונוכל לראות את אחוזי ההצבעות עבור כל  .4
  .המענה נלחץ על סיום הסקרשאלה. בסיום 

 

 

 התוצאות הצגת': דצעד 

 

 לשתף את התוצאות עם הסטודנטים.נוכל  .1

  

 .תוצאות הסקרנלחץ על הלחצן כדי לקבל אפשרויות להפעלת הסקר מחדש או להורדת   .2

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

  tikshuv@beitberl.ac.ilדוא"ל: 
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