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 ליצירת שאלון אינטראקטיבי !Kahootשימוש בכלי 

 צעד ראשון: בחרו את סוג השאלון

 :שאלוניםסוגי  3ליצור  באפשרותכם

 Quiz –  המאפשר הוספה של מספר שאלות, שימוש בניקוד, תשובות נכונות ושגויות וכו'. בוחןשאלון מסוג 

 Discussion –  מיועד ליצירת אינטראקציה מהירה.שאלה אחת בלבדשאלון המכיל , 

 Survey –  ללא ניקוד.מאפשר הוספה של מספר שאלות , סקרשאלון מסוג 

 

 

 

 

 

 סיכום ההבדלים בין סוגי השאלונים:

 Survey Discussion Quiz 

 V V V הגבלת זמן

 X בלבד אחת שאלהכן,  X הגבלת שאלות

 עם אפשרות לבטל X X V ניקוד

מומלץ מתי 

 להשתמש?

להבנת תפיסות  סקר -

 הסטודנטים

במקרים בהם אין חשיבות  -

 לניקוד

 פתיחת דיון -

 שאלה מהירה -

 עירור עניין -

כאשר מעוניינים בשאלה  -

 מהירה אחת בלבד

משמעות כאשר ישנה  -

 לניקוד

 עירור עניין -

 בדיקת ידע -

 חזרה על חומר -

 "תחרות" חווייתית -
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 השאלה עצמה

 משך זמן למענה

 מסיח )תשובה שגויה( התשובה הנכונה

  מחיקה/הוספה 

 תשובה אפשרית

 שמירה והמשך מחיקת שאלה הוספת שאלה

הוספת תמונה/וידאו  

 לשאלה

 
1 

 2 

 3  4 

 5 

 הוסיפו שאלות שני:צעד 

 תוכלו להיעזר בתרשים המפרט את חלקי מסך הוספת שאלה:

את השאלה עצמה. שימו לב לאפשרות להוסיף  כתבו .1

 וידאו/תמונה לשאלה.

 בחרו משך זמן למענה. .2

 האפשריות(.הגדירו את המסיחים )התשובות  .3

ידי לחיצה על הכפתור -בחרו את התשובה הנכונה על .4

 .האדום מתחתיה

הוסיפו שאלה נוספת או שמרו  -לאחר הוספת השאלה .5

 והמשיכו לשלב הבא.
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 שמירת השאלון :ואחרון צעד שלישי

 בתחתית המסך מצד ימין.  Save & continue  על לחיצהלאחר שסיימתם להוסיף את השאלות לבוחן, שמרו אותו על ידי  .1

 במסך הנוכחי תוכלו לקבוע מחדש את סדר הופעת השאלות.  .2

 המשיכו למסך בו תתבקשו להגדיר מספר דברים כלליים הקשורים לבוחן. .3

 לחצו עליו.מופיע בצד ימין למטה.  Done )מפורט בנפרד(, ובו תראו את כפתור  ליאאופציונתועברו למסך  Save & continueבלחיצה נוספת על  .4

 זה:האפשרויות במסך 

 Play now - הפעלת השאלון כעת 

 Preview – מצב בו תוכלו להתנסות בשאלון 

 Edit – עריכת השאלון 

 

 עברו למדריך "הנחיות כלליות להפעלה בשיעור". -על מנת לשתף את השאלון עם הסטודנטים האחרים

 

 

  את הרעיון.בהפעלה ראשונה בכיתה: מומלץ שהשאלה הראשונה תהיה "דמו" על מנת שהסטודנטים יבינו 

 במידה ובוחרים ב- quiz מומלץ לבנות ,Kahoot!  שאלות. 6עם לפחות 

 .)שימו לב לאפשרות לשלב סרטון/תמונה ולשאול שאלה הקשורה אליהם )לאחר צפייה בסרטון קצר למשל 


