
  

  

  

  הצבעה לשלטי הפעלה הוראות

  התוכנה את ומורידים מחשבים רוגב של לאתר נכנסים 

  האישי במחשב התוכנה את מתקינים 

  פוינט פאואר מצגת פותחים 

  :התוכנה סרגל שמופיע מוודאים 

 . העליון בסרגל EzClick האיקון שמופיע או

  

  Class manager /כיתה ניהול :האייקון על לוחצים 
 

 המרצה שם את ומגדירים" מורה הוסף: "על לוחצים 
 

. בכיתה הסטודנטים ומספר הכיתה שם את ומגדירים add class /כיתה הוסף על לוחצים 
 ניתן –) בקובץ הסטודנטים למספרי תואמים להיות צריכים השלטים מספרי, לב שימו(

 . אמיתי לשם סטודנט מספר בין להתאים

 .מהמסך יוצאים

  שאלות בניית

 :עליכם שאלה עם שקופית לבנות כדי 

  חדשה בשקופית השאלה את לכתוב 

   התוכנה בסרגל setup/התקנה על ללחוץ 

 :הבאות אפשרויותה את יש activity mode/.פעילות צורתב 

  נכונות תשובות מספר או אחת תשובה עם ברירה רבת שאלה הגדרת

 :לבחור יש פעילות צורתactivity mode/ ב 

   evaluation/הערכה

  :לבחור יש השאלה בסוג

  נכונות תשובות מספר או אחת תשובה



  הנכונה התשובה את להגדיר יש

  מהחלון ולצאת" אישור" ללחוץ

   המצגת את לשמור

  

  

  נכון לא נכון שאלת בניית

 :לבחור יש פעילות צורתactivity mode/ ב . 

   evaluation/הערכה

  :לבחור יש השאלה בסוג 

   נכון לא/נכון

  הנכונה התשובה את להגדיר יש 

  מהחלון ולצאת" אישור" ללחוץ 

  המצגת את לשמור 

  

  

  

  

  



  

  עמדות בדיקת/סקר שאלת בניית

 :לבחור יש פעילות צורתactivity mode/ ב 

   הצבעה

  מהחלון ולצאת" אישור" ללחוץ 

  המצגת את לשמור 

  

 .הצבעה בתצוגת המצגת הפעלת לשלב לעבור יכולים אנו השאלות את להגדיר סיימנו כאשר

  המצגת להפעלת

 שמתקבל ובמסך הרלוונטית הלימוד כיתת את בוחרים     Activity/פעילות על לוחצים 
  .הסטודנטים עם לעבודה מוכנה המצגת וכעת. OK מאשרים

  .שמורה אינה המצגת בו במצב  Activity/פעילות לבחור אפשרות אין, לב שימו 

  

  נוספות אפשרויות

 ראשון שמצביע מי מזהים שבה שאלה לבנות גם אפשר 

  עדיפות סדר לפי לדרג צריכים הסטודנטים שבה שאלה 

  

  לדעת שכדאי דברים

 זאת לעשות כדי. שקופית אותה עם ולהצביע לחזור ניתן לא הצביעו שהסטודנטים ברגע 
 "פעילות" על שוב וללחוץ מהמצגת לצאת צריך

 השקופית את לשכפל כדאי פעמיים יצביעו שהסטודנטים שתרצו מראש יודעים אתם אם 
  ).פעמיים שתופיע(

   Esc כפתור בעזרת מהמצגת יציאה 

  . אותה ששמרנו ילמב המצגת את להפעיל ניתן לא 

  

 

 שמאי ושרית גרובגלד אתי' דר: כתבו


