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  מטיבי לכת -PollEverywhereזיהוי סטודנטים בפעילות 
 הנחיות למרצה

בכיתה בה נעשה זיהוי של הסטודנטים (למשל  PollEverywhereמרצה יקר, במידה וברצונך לבצע פעילות 
  תוכל להיעזר במדריך הנ"ל המפרט את השלבים. –לצורך מעקב אחר תשובות ע"פ סטודנט וכו') 

 אנו ממליצים להשתמש בזיהוי סטודנטים לצורך מתן ציון מיטיב על השתתפות בכיתה. 

לך המפגש הלימודי. כלי זה לא נועד עבור שימוש בכלי זה הוא עבור עידוד מעורבות ופעילות של הלומד במהה
  .'בדיקת נוכחות'

 מתן ציון לסטודנטים רשומים 
, ניתן להגדיר תשובה נכונה (בהתאם לתוכן Clickable images-ו Multiple choiceאופציונלי: בשאלות מסוג 

 שאלה) ולבדוק את נכונות מענה הסטודנטים הרשומים. 

 נכונהיצירת שאלה עם תשובה שלב א': 
 בעת יצירת השאלה, יש לסמן את התשובה הנכונה.

 ברירה:-שאלה מסוג רב .1

 את התשובה הנכונה.  V-צרו את השאלה וכתבו את התשובות האפשריות > סמנו ב

 :Clickable Imageשאלה מסוג  .2

 צרו את השאלה ובחרו תמונה.  2.1

גררו את התיבה  לחצו על אזור בתמונה עם העכבר > על גבי התמונה תיפתח תיבה > 2.2
 והתאימו את גודלה לאזור בתמונה שבו נמצאת התשובה הנכונה. 

לציון  V-ב מימין לתמונה תיפתח תיבת שם לתיבה שבחרתם > כנו אותה בשם > סמנו אותה 2.3
 אופציה זו כנכונה. 

וניתן לחלק את התמונה לתיבות שונות, , )לתשומת לבכם: ניתן לסמן מספר תיבות כנכונות (לדוגמה, אילו מדינות בעולם דוברות אנגלית?
 .  V-גם מבלי לסמן תשובה נכונה ב

 בדיקת ציון הסטודנטיםשלב ב': 
(ראו הנחיות בשלב ד'  Gradebookצרו דו"ח מסוג כדי לבדוק את ציוני הסטודנטים על השאלה המבוקשת, 

 > בדו"ח שנפתח ראו את ציוני הסטודנטים על פי הפרמטרים הבאים:למעלה) 

 תשובה נכונה על פי סקר: .1

 אדום.  Xירוק או  Vראו סימון של  pollsמתחת לעמודת 

 ציון: .2

שבחרתם  על סך כל הסקריםראו את ציון הסטודנט המחושב על פי המענה הכולל  gradeמתחת לעמודת 
 לדו"ח זה.  

 דירוג: .3
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בדקו את דירוג הסטודנט, המחושב על פי המענה הנכון ומהירות המענה על סך כל  rankמתחת לעמודת 
 הסקרים שבחרתם לדו"ח זה, וביחס לסטודנטים אחרים.
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סימון התשובה 
הנכונה בשאלת 
 תמונה מוקלקת

2.3 

סימון התשובה 
-הנכונה בשאלת רב

 ברירה

2.1 

2.2 
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 בהצלחה!
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