הגדרת פעילות מסוג שאלון
יולי 2018
כללי:
ניתן להגדיר במודל שאלון בסגנון גוגל דוקס  .Form/במסמך הנחיות זה נעסוק בדברים
העקרוניים ולא נרד לפרטי פרטים .ניתן לתאם פגישה על מנת להגדיר שאלון מורכב יותר
 .1שאלון
 .1.1כניסה לשיעור ,הפעלת עריכה ,הוספת פעילות מסוג "שאלון" יש  3סוגי שאלונים ,כרגע
נתייחס לשאלון הרגיל ,בהמשך לאחרים.
 .1.2מסך הגדרות השאלון (ההתייחסות כאן רק לשדות מיוחדים ולא למוכרים לנו כגון זמינות
וכו')
 .1.2.1מקלידים שם שאלון (חובה) ותאור (לא חובה)

 1.2.2אפשרויות תגובה:
 1.2.2.1סוג :מאפשר להגדיר את התכיפות בהן רשאי הסטודנט למלא את השאלון
 1.2.2.2סוג שאלון :מאפשר להסתיר או לחשוף את שם הסטודנט הממלא את השאלון (או
במילים אחרות ,האם השאלון אנונימי)
 1.2.2.3הצגת תשובות :מגדיר אם ומתי הסטודנטים יוכלו לצפות בתשובות השאלון
 :Send sub 1.2.2.4האם לשלוח התראה לבעל תפקיד על מילוי השאלון (כלומר תשלח התראה
לבעל התפקיד על כל סטודנט שימלא את השאלון)
 1.2.2.5שמירה\המשך תגובה :מאפשר לסטודנט לשמור טיוטה של המשוב ולסיים את המילוי
מאוחר יותר.
 1.2.2.6התר הסתעפות שאלות :מאפשר לשאלות להסתעף בהתאם לבחירה ,למשל אם על שאלה
מסויימת ניתנה תשובה חיובית הצג  Xשאלות נוספות ,אחרת עבור לשאלה הבאה .האפשרות
מתייחסת רק לשאלות מסוג כן\לא או כפתורים
 1.2.2.7מספור אוטומטי :מאפשר שליטה על מספור השאלות והעמודים בשאלון.

 1.2.2.8ציון הגשה :מאפשר להגדיר אם לתת ציון על ההגשה\מילוי ואם כן את הציון עצמו.
היות ולא מדובר כאן בבוחן או מטלה ההנחה היא שלא ניתן ציון על ידע אלה על עצם המילוי.

 .1.2.3הגדרת תוכן השאלון:
 .1.2.3.1מגדיר האם ליצור שאלון חדש או להעתיק מתוך שאלון אחר בשיעור או שיעורים אחרים
או שאלון ציבורי ששותף במערכת.

 .1.2.4שמירה...
 .1.3הגדרת השאלות בשאלון:
כנהוג בלא מעט רכיבים במודל ,גם כאן מגדירים את השאלון ורק אחר כך מוסיפים את השאלות.
על מנת להוסיף את השאלות יש להקיש על צלמית השאלון

לאחר הבחירה בצלמית השאלון מקבלים את ההודעה הבאה:
יש לבחור באפשרות "הוספת שאלות"

 .1.3.1המסך הבא מאפשר לנו לבחור את סוג השאלה ולהוסיף שאלות לשאלון.
סוגי השאלות מתוארים היטב .יש לבחור את סוג השאלה [ ]1ולהוסיפה לשאלון []2
מרצים שעובדים עם  Google Formsלא יתקשו להבין את המערכת .

 .1.3.2לאחר בחירת סוג השאלה והוספתה לשאלון מגיעים למסך שבו נדרש להקליד את
השאלה ופרמטרים נוספים הקשורים אלה כמו שם השאלה (להבדיל מתוכן השאלה) האם מדובר
על שאלת חובה
 .1.3.2.1כאשר מדובר בסוג שאלה המכיל מספר תשובות יש לרשום את התשובות במקום המיועד
כאשר כל תשובה מוקלדת בשורה נפרדת.
 .1.3.2.2כאשר רוצים לאפשר תשובה פתוחה בשאלות עם תשובות מרובות יש להקיש בשורה
האחרונה !other
1.3.2.3

שאלה לדוגמא:

1.3.2.4

לאחר הוספת השאלה הראשונה נראה בחלון שלנו את השינויים הבאים:

 1.3.2.4.1את סרגל הכלים הבא []1
 1.3.2.4.2את השאלות שנוספו []2
 1.3.2.4.3אפשרות להוסיף שאלה נוספת []3

 1.3.2.5שאלת אב :כאשר מוגדרת בשאלון שאלת דירוג ,ניתן לשייך שאלה חדשה לתשובה
מסויימת בשאלה אפשרות זו תופיע כ"שאלת אב" .את התשובה על שאלת האב שנרצה להפעיל
עבור השאלה הנוכחית נבחר מתוך הרשימה נגללת.

 .1.3.2.6כך יראה שאלון לתלמיד:

בהצלחה!

