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 Google Forms-ב בוחן מקווןיצירת למדריך 

מהווה תוספת למה מדריך זה . Google Forms-ביחידה הקודמת למדנו כיצד ליצור שאלונים ב

 Google Forms-בהפעם נסביר באופן ספציפי יותר כיצד להשתמש כש, ביחידה הקודמת שלמדתם

 .לתלמיד משוב מיידיהמאפשר  מקוון בוחןכדי ליצור 

 :לפי השלבים הבאים Google Forms-בשאלון  מו כלכ ליצוראת הבוחן עליכם 

 חשבוןכניסה ל –שלב א 

 חדש שאלוןיצירת  –שלב ב 

 עריכת השאלון – גשלב 

 הגדרת השאלון כבוחן – דשלב 

 : של המסך את השאלות לחצו על גלגל השיניים בחלק השמאלי העליון לערוךסיימתם לאחר ש

 עריכת השאלות – הב של

 .והתחילו לערוך את השאלות (שהפך לבוחן)שאלון ה לאכעת חזרו 

הראשונה את השאלה  הגדירו, (איזה תלמיד ענה מה ודעכך שת)אנונימי  לאליצור בוחן  תרצום א :טיפ*

   :"חובה"וודאו שהשאלה מסומנת כ "שם"בשדה השאלה רשמו , "תשובה קצרה" תשאלכ

שימו לב שאחרי כל שינוי יש 
השינויים לא , "שמור"ללחוץ 

 !נשמרים אוטומטית
 (עצמו בבוחןבניגוד לשינויים )

 

האפשרות הזו ודאו ש
 שהמשתתפיםמסומנת כדי 

עם סיום  ציון ומשוביקבלו 
 הבוחן המענה על

רעננו את זיכרונכם לגבי שלבים אלו , במקרה הצורך

 בעזרת המדריך הקודם

וסמנו את " בחנים"לחצו על 
 "הגדר כבוחן"האפשרות 

 

 חיווי על תשובות שגויות שענויקבלו  המשתתפים
 (אלא אם תבטלו את סימון האפשרות הזו)

 התשובות הנכונות על כל שאלה יוצגו למשתתפים
 (אלא אם תבטלו את סימון האפשרות הזו)

 
   הניקוד על כל שאלה יוצג למשתתפים

 (אלא אם תבטלו את סימון האפשרות הזו)

 

https://docs.google.com/forms
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לחיצה כאן תפתח תפריט נוסף שבו 
 . אלהשהתוכלו לבחור את סוג 

המאפשרים ציון ומשוב סוגי השאלות 
 :הם מיידי לתלמיד

  :כעת המשיכו לעריכת כלל השאלות בבוחן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בו כאן את השאלהכת

כתבו כאן את 
התשובות 
  האפשריות

 שכפול השאלה
 מחיקת השאלה

הגדרת השאלה כשאלת חובה 
כל עוד ) הבוחןלמי שעונה על 

, האפשרות לא מסומנת
משתתפים יוכלו לדלג על 

השאלה הספציפית ולשלוח את 
 ( בלעדיה לבוחןתשובותיהם 

 הוספת שאלה

 תיאור/הוספת כותרת

 הוספת תמונה

 הוספת וידיאו

" מעבר עמוד"הוספת 
בין שאלה לשאלה כך 
 שהמשתתפים יראו כל

 שאלה במסך נפרד

 :וייפתח המסך הבא" מפתח תשובות"לחצו על , ואת התשובות לכתוב את השאלה כשסיימתם

את  סמנו כאן
 ות/התשובה

 ות/הנכונה

כאן תוכלו להגדיר 
כמה נקודות 

 השאלה" שווה"

כאן תוכלו להוסיף 
משוב שהתלמיד 

המענה יראה על 
 שאלה זושלו ל

כאן חוזרים 
לעריכת 

 השאלה עצמה

 בכל שלב תוכלו ללחוץ על  :תזכורת*

 בחלק השמאלי העליון של המסך 

 כדי לראות תצוגה מקדימה של הבוחן

 שימו לב שאת הגדרת מפתח התשובות 

 !בנפרד ושאלהכל שאלה  עבוריש לבצע 

. בעזרת כפתור זה תוכלו לשנות את סדר השאלות
 לחצו עליו וגררו את השאלה למיקום הרצוי
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 הבוחן לתלמידיםשליחת  –שלב ו 

לחצו על   ,הבוחןסיימתם להכין את לאחר ש (.בחלק השמאלי העליון של המסך)

 

 :כעת תוכלו לשתף אותו באחת הדרכים הבאות

 :(במצב בו רוצים לשלוח למספר מצומצם של משתתפיםרק נוח ) במיילי שליחתו "ע הבוחןשיתוף . 1

 

 :('פורום וכד, וואטסאפ, מייל) שתרצואמצעי כל ושליחתו ב העתקת הקישור – האפשרות המומלצת. 2

 

  

מלאו כאן את כתובות המייל 
לשלוח את  אליהן תרצו

 הנושא ותוכן המייל, השאלון

בלחיצה על הכפתור הזה 
ייפתחו אפשרויות של מתן 

רלוונטי אם  –הרשאת עריכה 
אתם רוצים לשלוח למישהו 

את  לערוךקישור שיאפשר לו 

 שיצרתם  הבוחן

 "שלח"בסיום לחצו 

לחצו כאן כדי לקבל 
 קישור קצר ונוח יותר

או " העתק"לחצו 
העתיקו את הקישור 

 Ctrl+Cבאמצעות 
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 הבוחןבתוצאות צפייה  –שלב ז 

 .מהמערכתתוכלו לקבל סטטיסטיקות , והם ענו עליועם התלמידים  הבוחןלאחר שהפעלתם את 

 :ולחצו עליו הרלוונטי הבוחןאתרו את , Google Formsהיכנסו אל לשם כך 

 

 

את , לבוחןכעת תראו את התגובות שהגיעו . "ותתגוב"לחצו על , לאחר שעמוד השאלון ייפתח

 :ואת הסטטיסטיקות הציונים שהתקבלו

 

בטלו את הסימון כאן אם 
ברצונכם לחסום את 

 חדשותהשאלון לתגובות 

שהגיבו  התלמידיםמספר 
 עד כה הבוחןעל 

לחצו כאן כדי 
כל להעתיק את 

 התגובות לשאלון
גיליון אלקטרוני ל
(Google Sheets) 

את  תציג" סיכום"בחירה ב
 שקלול של כלל התגובותה

" יחידה"בחירה ב. לבוחן
 הבוחןאת תוצאות  תציג

תלמיד כל  י"כפי שמולאו ע
ותאפשר  בנפרד ותלמיד

למחוק או להדפיס  לכם
 תגובות ספציפיות

 !בהצלחה

https://docs.google.com/forms

