יצירת מבחן ובדיקתו
באמצעות כלי הטפסים של גוגל
 .1הכינותי מראש  -הכי חשוב :הכינו  10שאלות )ותשובות(.
 .2בחירת תבנית  -חפשו בגוגל דוקס את התבנית :חיפוש מסמכים << עיין בגלריית תבניות << חפש תבניות
ציבוריות

בחרו בתבנית ששמה GCT - Self Grading Quiz (10) by Tim Lee
לחצו על השתמש בתבנית זו
 .3אדמיניסטרציה -ייפתח לכם טופס עם שדות כלליים ושדות ממוספרים.

יצרה :הדס מטס

ראשית ,שנו את כותרת הדף לשם המבחן שלכם .למשל :מבחן בגאוגרפיה מועד ג'.
בשדות הכלליים ,שכוללים פרטים כגון שם ,שם משפחה וכיתה ,פשוט כתבו את אותן מילים בעברית.
 .4כתיבת השאלות  -בשדות הממוספרים כתבו את השאלות שלכם .כל שעליכם לעשות הוא להקליק בתוך
השדה ,למחוק את הכתוב ,ולכתוב )בעברית( את השאלות שלכם.
אתם יכולים לבחור כל סוג של שאלה :שאלה פתוחה ,רב-ברירה ,מלאו את החסר וכיוב'.
כל שאלה אפשר לערוך ,לשכפל או למחוק  -ע"י לחיצה על האייקון הזה:

בסיום כל שאלה לחצו על בוצע
אפשר להוסיף עוד שאלות ואלמנטים אחרים ,באמצעות לחיצה על הוסף פריט

יצרה :הדס מטס

 .5הכנת מפתח התשובות -בחלון חדש )עדיף( היכנסו לגוגל דוקס << טפסים << הקליקו על הטופס שיצרתם
זה עתה.

נפתח לפניכם גיליון נתונים עם  3שורות צבעוניות :אפורה ,צהובה וכתומה.
כדי להכניס את מפתח התשובות בחרו :טופס << עבור לטופס חי

יצרה :הדס מטס

הנכם מועברים למבחן כפי שרואים אותו התלמידים:

פתרו את המבחן .בסיום לחצו על שלח
כעת חזרו אל גיליון הנתונים עם  3השורות הצבעוניות .תוכלו לראות בשורה התחתונה את התשובות שהוספתם.

יצרה :הדס מטס

העתיקו את התשובות שלכם אל השורה הצהובה:

המבחן ערוך ומוכן לשירות התלמידים שלכם.
 .6העברת המבחן לתלמידים בדוא"ל -בסרגל הכלים של גיליון הנתונים בחרו טופס << ערוך טופס

בדף שתקבלו ,מצד ימין למעלה יש כפתור שלח טופס זה בדוא"ל .לחצו

עליו

יצרה :הדס מטס

כתבו בטופס את כתובות המייל של התלמידים ,או בחרו אותן מתוך ספר הכתובות שלכם )עדיף(.
בסיום לחצו על שלח

בתיבת הדוא"ל שלכם תקבלו הודעה שהמבחן נשלח בהצלחה לתלמידים ,ושהתשובות שלהם יופיעו בגיליון
הנתונים שלכם .הודעה זו גם מכילה את כתובת גיליון הנתונים הרלוונטי .לחצו עליה כדי לוודא זאת.
העברת המבחן לתלמידים באתר  -בסרגל הכלים של הגיליון בחרו :טופס << הטבע טופס בדף אינטרנט
את הכתובת שתקבלו אתם יכולים לשתול בכל מקום שתרצו  -אתר כיתה ,בלוג וכיוצא באלה.

יצרה :הדס מטס

 .7התלמידים פותרים את המבחן  -התלמידים ממלאים את השאלון בדוא"ל ,ממלאים אותו בתוך תיבת הדוא"ל
שלהם ,ובסיום לוחצים על שלח

תשובותיהם מופיעות כעת בגיליון הנתונים של המבחן .היכנסו אליו דרך ההודעה שנשלחה אליכם במייל.
 .8צפייה בתוצאות -בתחתית גיליון הנתונים לחצו על המילה ( Scoresגוגל לא תרגמו אותה(

ותוכלו לראות את התשובות של כל התלמידים.

יצרה :הדס מטס

כדי לראות התפלגות ויזואלית של כל התשובות בכיתה :טופס << הצג סיכום תגובות

יצרה :הדס מטס

