עבודה עם Socrative
 .1כניסה )רצוי באמצעות מחשב נייח/נייד( :היכנסו לאתר Socrative Teacher
.2
 .3הרשמה :לחצו על  Get Accountומלאו את כל הנדרש .רצוי לבחור שם משתמש  +סיסמה
פשוטים .אתם חייבים לרשום לעצמכם את שם המשתמש והסיסמה!!
Socrative Free – Account Type .4
 .5למעלה Rooms :לשנות את שם החדר שלך )לחיצה על סמל העט( למשהו קליט וקל.
לדוגמה :שם החדר שלי הוא .ehud123 :אם תרצו לפתוח מספר חדרים כדי "לשדר"
במקביל כמה בחנים ,תצטרכו את גירסת ה PRO-או לעבוד עם כמה כתובות אימייל שלכם...
Create New <--

<-- Quizzes .6

 .7למלא :שם הבוחן )אם הבוחן הוא על מאמר :שם מקוצר של המאמר!(
 .8מתחילים לכתוב שאלות
 .Multiple Choice .9הערות:
 (1שורה עליונה – השאלה .ניתן להדגיש מילים ע"י Formatting
 (2להסיר אפשרויות שבהן לא השתמשנו ע"י לחיצה על סימן הX-
 (3יש לסמן את התשובה הנכונה בתיבה הקטנה שמימין לתשובה! לא לשכוח!
 (4ניתן להוסיף אפשרויות )תשובות( בעזרת Add Answer
 (5אפשר יותר מתשובה נכונה אחת .במקרה כזה יש לציין זאת בנוסח השאלה.
 – Explanation (6יופיע לאחר שהסטודנט יענה על השאלה בסלולרי .חשוב לכתוב מהי
התשובה הנכונה.
 (7בסיום השאלה להקיש  SAVEלא לשכוח!!!
 (8ניתן להוסיף תמונה לשאלה ע"י לחיצה על
(9
> מחיקת השאלה
> שינוי מיקום
השאלה בבוחן
> העתקת השאלה

 .10שאלות מסוג  .True / Falseפשוט תכתבו שאלה שהתשובה עליה היא נכון או לא נכון.
לדוגמה" :האם שפן וארנב הם אותה חיה?" )התשובה היא "לא נכון"(.

 .Short Answer .11הערות:

 (1מתאים לשאלה פתוחה
 (2יש אפשרות לשאלה שהתשובה עליה היא מילה אחת מסוימת )או תאריך בהיסטוריה,
או שם של אדם או מספר וכו'( .במקרה כזה יש לתת לאפליקציה את כל התשובות
האפשריות )כולל שגיאות "קלות"( ע"י לחיצה על +ADD
 (3סוג השאלה הזה מתאים במיוחד לשאלת הסיום" :הערך באיזו מידה התכוננת לבוחן
)במידה רבה  /במידה בינונית  /במידה מועטה(".

 .12בסיום כתיבת הבוחן לגלגל בחזרה לראש הדף וללחוץ על
 .13שיתוף הבוחן עם מורים אחרים :אם רוצים לשלוח את הבוחן לאנשים אחרים כדי שיוכלו
להשתמש בו להוראה ,ניגשים ל Quizzes -ולוחצים על הבוחן שרוצים לשלוח .בפינה הימנית
תמצאו ( Enable Sharingצריך להפעיל את הכפתור( .מתחת לזה יש קוד שנראה משהו
כזה SOC-25503269 :צריך להעתיק אותו ולשלוח לאדם השני במייל או בסלולרי .האדם השני
ואז על  Importוידביק את הקוד שקיבל וילחץ על
יגש ל Quizzes -ילחץ על
 Import Quizוזהו ,המבחן הגיע לרשימת המבחנים שלו!

 .14הפעלת הבוחן בכיתה:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13

באמצעות המחשב הכיתתי עליך לגלוש לגוגל ולחפש את אתר Socrative Teacher
)שים לב! לא.(Socrative Student --
היכנס לאתר .היכנס בעזרת שם+סיסמה שלך
לחץ על Quiz
לחץ על שם הבוחן המתאים Next <--
לחץ על Instant Feedback
לחץ על Start
חשוב מאד :כבה את  !! Show Answersאחרת הסטודנטים יראו את התשובות על
הלוח...
הסטודנטים ייכנסו לאתר )ראה הנחיות בהמשך( ושמותיהם יתחילו להופיע בטבלה.
חובה לדרוש מהם להיכנס עם שם+משפחה אמיתיים ולא עם כינוי!
תחת המילה  Progressתוכל לראות את התקדמות הסטודנטים במילוי השאלון.
כאשר כל הסטודנטים סיימו )לכולם יש  100%של  (Progressלחץ על Finish
 Get Reportsמאפשר לקבל דו"חות במייל ,להוריד קובץ או בגוגל דרייב.
 View Chartמאפשר לראות את כל טבלת התוצאות הכיתתית )כמו שהיה על הלוח
בזמן הבוחן(
 To Launchמחזיר אותך אל דף הבית שלך

 .15הנחיות לסטודנטים:
לכתוב על
הלוח!

(1
(2
(3
(4
(5

באמצעות הסלולרי )גוגל כרום או דפדפן אחר( גלוש לאתר Socrative Student
כתוב על הלוח את ה) Room Name -לא משנה אותיות גדולות או קטנות!(
במסך הבא ) (enter your nameכתוב את שמך האמיתי )שם+משפחה(.
כעת יתחילו להופיע השאלות .ענה עליהן בתשומת לב.
לאחר השאלה האחרונה תראה צורה צבעונית מהבהבת .זה הסימן שסיימת .תוכל
לצאת מן האתר.

 .16עוד שתי הערות:
 (1כדי לשמור את תוצאות הבוחן אני ניגש ל Reports -לוחץ על  View Chartועושה
צילום מסך של הטבלה לאחר שהפעלתי את  Show Names + Show Answersואז
מבצע שמירה בתיקיית הקורס .זה גיבוי לשמירת התוצאות ע"י האפליקציה.
 (2שימו לב שכאשר אתה פותח בוחן ישנה אפשרות ל .Teacher Paced -כך ניתן לנהל
שעור וכל כמה זמן לשאול את הסטודנטים שאלה בסלולרי – לפי החומר שעליו אנחנו
עוברים .בהחלט אפשרות מועילה!
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