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 ?כיצד להוסיף שאלת בחירה )סקר קצר(

 
יתן לשאול שאלה ולהגדיר מספר תגובות אפשריות, נ סקר מהיר המיועד לעורר חשיבה על נושא מסוים או כסקר אדמיניסטרטיבי.כ פעילות המשמשת

 .באופן אנונימי או שמיבחירות הסטודנטים יכולות להתבצע 
 

 דוגמאות לשאלות סקר:
 

 
 

 
 

שאלת סקר בעמוד הבאהנחיות ליצירת 
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 יצירת שאלת הסקר:

 

 למעלה אם אינכם במצב עריכה, לחצו על כפתור "הפעלת עריכה" הממוקם בצד שמאל .1

 לחצו על הקישור "+הוספת משאב או פעילות" בנושא המתאים .2

 ולחצו על הכפתור "הוספה" בחלון שנפתח, סמנו את האפשרות "שאלת בחירה"  .3

 קר" )לדוגמה: "בחירת מועדי הצגת רפרטים"(ס-יש לכתוב את כותרת הסקר בשדה "שם שאלת בחלון שנפתח, .4

 יש לכתוב את שאלת הסקר בשדה "תיאור" )לדוגמה: "בחרו מועד להצגת הרפרט"( .5

הרבה אפשרויות בחירה, מומלץ , ניתן להגדיר אם אפשרויות הבחירה לסטודנטים יוצגו במאונך או במאוזן )אם ישנן אופן תצוגת אפשרויותבשדה:  .6
 (לבחור "מאונך"

 בסעיף "אפשרויות": .7
 שדה "אפשר לעדכן את שאלת הסקר": אם מסומן "לא", הסטודנטים לא יכול לשנות את בחירתם

 שדה "ניתן לבצע יותר מבחירה אחת": אם מסומן "לא", הסטודנטים יכולים לבחור פעם אחת בלבד
 ": אם מסומן "כן" מאפשר להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור בכל אחת מהתשובותחירהגבלת מספר תשובות לכל בהשדה "

 בינואר"( 10, כתבו את אפשרות הבחירה הראשונה )למשל, "1באפשרות  .8
הגבלת מספר בחירות אם סימנתם "כן" בשדה "הגבלת מספר תשובות לכל בחירה" תוכלו להגדיר כמה סטודנטים יכולים לבחור את אותה תשובה בשדה "

 ר"רבית עבומ
 בינואר"( וכך הלאה 17, כתבו את אפשרות הבחירה השנייה )למשל, "2באפשרות  .9

 אין מגבלה למספר האפשרויות שניתן להציג, שדות לטופס" 3ו על כפתור "הוספת להוספת אפשרויות נוספות לחצ 

 ים יכולים לענות על שאלת הסקר )אם שדות הזמינות לא פעילים, אין מגבלת זמן למענה(בסעיף "זמינות" ניתן להגדיר את המועדים בהם הסטודנט .10

 בסעיף "תוצאות", ניתן לקבוע באמצעות השדה "פרסם תוצאות" אם ומתי יוצגו תוצאות הסקר לסטודנטים .11

 לסיום הפעולה לחצו בתחתית המסך על כפתור "שמירת שינויים וחזרה לקורס" .11

 
 ד הבאהמשך בעמו
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 ?כיצד רואים את תוצאות שאלת הסקר ,אחר שסטודנטים בחרול
 

 מהדף הראשי של אתר הקורס, יש ללחוץ על שם שאלת הסקר .1

 " המופיע בצד שמאל למעלהתשובות Xצפיה ב:לחצו על קישור " .2

 בעמוד הבא תראו את תוצאות שאלת הסקר .3
 Excelניתן להוריד את התוצאות לקובץ 

 
 
 
 


