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 https://tinyurl.com/playbuzztutorialהנחיות בסרטון: 
 

 רישום .1
1.1. Sign In > Sign Up 
 ניתן להרחיב את פרופיל המשתמש בלחיצה עליובהמשך  .1.2

 
 יצירת שאלון חדש .2

2.1. Create > Trivia 
2.2. Trivia Title כתבו את שם הבוחן בעברית 
2.3. Description כתבו תיאור קצר 
 .7בהמשך נוסיף גם תמונה לפי ההנחיות בסעיף  .2.4

 
 כתיבת שאלות .3

3.1. Type your caption מילים. 20-כתבו את השאלה. רצוי פחות מ 
 בפינה הימנית עליונה של השאלה Xלמחיקת שאלה לחצו על  .3.2

 
 תשובות. 2-4. ניתן לכתוב כתיבת תשובות .4

4.1. Enter text מילים. 10-הקלידו את התשובה. רצוי פחות מ 
4.2. Add Answer להוספה של תשובות 
4.3. Correct answer .סמנו את התשובה הנכונה. ניתן לסמן כמה תשובות נכונות 
הקטן של תמונה מעל לתשובה הראשונה, ניתן לשנות את אם לוחצים על האייקון  .4.4

 פורמט התשובות לתמונות. כלומר, הסטודנט יצטרך ללחוץ על התמונה הנכונה.
4.5. Add question .להוספת שאלות 

 
 שמירה .5

5.1. Save draft .מדי פעם כדאי לשמור על הטיוטא, בסרגל האפור התחתון 
 .Xב סגרובאותו סרגל כדי לראות איך השאלון נראה בינתיים, ואז  Previewלחצו  .5.2

 
 משוב על תשובה .6

ברגע שהסטודנט לוחץ על תשובה היא נצבעת בירוק )נכון( או אדום )לא נכון(. אם רוצים 
 לתת הסבר נוסף ניתן לעשות זאת.

6.1. Result  .בפינה הימנית העליונה של כל שאלה ניתן ללחוץ ולהוסיף משוב לתשובה
 אפשר גם לצרף תמונה.

 
  הוספת תמונה או סרטון .7

ניתן להוסיף תמונה לשאלה, לתשובה ולציון הסופי, וסרטון לשאלה ולתשובה. הדבר נעשה 
 Landscape: באותה צורה. בכל מקרה, ישנה מגבלה על גודל מינימלי של התמונה

448X336. 
7.1. Click to add Photo/Video 
7.2. From File אצלכם. ההשמור הלהעלאה של תמונ 

 Openבחרו תמונה מתאימה  .7.2.1
 הזיזו והרחיבו את המסגרת כרצונכם. הפרופורציות הן קבועות. .7.2.2
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 No credentialsרשמו את זכויות היוצרים של התמונה, או סמנו שאין   .7.2.3
7.2.4.  Done 

7.3. From Url דכן אוטומטית את זכויות היוצרים.להעלאה של תמונה מהרשת. מע 
 עשו חיפוש תמונה בגוגל  .7.3.1
7.3.2. Tools > Larger than 400X300 הגבילו לתמונות שאינן קטנות מדי 
 Copy image addressלחצן ימני לחצו על התמונה הרצויה ואז  .7.3.3
 Uploadהדביקו בפלייבז, לחצו  .7.3.4
 קבועות.הזיזו והרחיבו את המסגרת כרצונכם. הפרופורציות הן  .7.3.5
7.3.6. Done 

7.4. YouTube Clip  מצאו קליפ שאתם רוצים. העתיקו את הלינק שלו )אם אתם בתוך
 ( והדביקו בפלייבז.Shareהקליפ לחצו על 

7.4.1. Edit במידת הצורך הגדירו נקודת התחלה וסיום 
7.4.2. Done 

 
  שינוי סדר השאלות .8

 נעשה בעזרת החצים הקטנים ליד מספר השאלה
 

  משוב על הבוחן: ציון .9
שהסטודנט יסיים לענות על כל השאלות הוא יקבל ציון )מס' התשובות הנכונות(. לאחר 

 אפשר להוסיף גם משוב מילולי ו/או בליווי תמונה.
9.1. Add Result  1-4לחצו כמספר הקטגוריות שאתם רוצים . 
9.2. Title רשמו את המשוב המילולי 
9.3. Click to add Photo  .הוספת תמונות 
9.4. Footer רה כללית לכולם.לבסוף, ניתן להוסיף הע 

 
  הגדרות .10

 בסרגל הימני יש לבחור הגדרות.
 הוסיפו תמונה. אפשר להוסיף את אותה התמונה שהעליתם ליד הכותרת הראשית. .10.1
10.2. Tags .בחרו מילות מפתח מתוך הרשימה, או הוסיפו מילים שלכם 
10.3. Permissions .הגדירו מי רשאי לראות את השאלון. אני משאירה ציבורי 
10.4. Language .הגדירו את שפת השאלון 

 
 שמירת השאלון הסופי .11

Publish  מימין למטה לחצו כדי לפרסם את השאלון. במידה ויש מידע חסר תקבלו על כך
 התרעה והמידע יסומן באדום.

 
 ניהול שאלונים .12

 רשימה של כל השאלונים שבניתם. ללחצו על שם המשתמש שלכם בסרגל השחור העליון, 
 Editניתן לערוך אותם בכל שלב  .12.1
 Deleteסמל שלוש הנקודות ואז ניתן למחוק שאלון בלחיצה על  .12.2

 
 הפצה .13

. בלחיצה על סמל שלוש להפצת השאלון העתיקו את הלינק של השאלון ושלחו לסטודנטים
 הנקודות ניתן גם להפיץ דרך רשתות חברתיות.

 


