
Mentimeter-  מדריך למשתמש



:דוגמאות לשימוש

.תכנים המוצגים במהלך הרצאהתרגול 

.רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאההערכת 

.כולל שאלות דרוג מורכבות, סוגי שאלותמאפשרת מגווןהמערכת 

ענני , גרפים שונים)שונותויזואליות עניין נוסף ניתן לבחור בתצוגת תוצאות ליצירת 
(הצגת התפלגויות של תוצאות ועוד, מילים

מתאים גם –מערכת הצבעות מתקדמת עם מגוון סוגי שאלות 
.קהלים גדולים/לכיתות

י הצבעה  "ע( באופן אנונימי)הסטודנטים עונים על שאלות
באופן גרפי התשובות מוצגות. השעורבמהלך , במכשירים הניידים

ההבנה של  /והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידעומיידי
.הסטודנטים ולנווט את השיעור בהתאם



תוכן עניינים 

כניסה ורישום•

:השאלוןבניית •

שאלה  יצירת –

(סוגי שאלות מורכבות3ל ' דוג)עריכת שאלה –

הגדרת שאלון–

:השאלוןהפעלת •

מציג–

מצביעים–

תפעול שאלון–

טיפים לשימוש•



:כניסה ורישום 

https://www.mentimeter.comהיכנס לאתר עם הכתובת •

:רישום ראשוני כמורה•

SIGN UPלחץ על –

להרשמה( FACEBOOK/GOOGLE)אפשר ללחוץ על –

כמורה–או בצעו רישום בטופס –

:כניסה לאתר לאחר רישום•

עללחצו •

https://www.mentimeter.com/


שאלוןבנית 

שם לשאלוןבחרו •

Create presentationלחצו על כ "ואח•

שאלון  לחצו לבניית 

חדש



(בשאלון)בניית שאלה 

בחירת סוג השאלה  : 1שלב 

הסבר קצר על כל שאלה מתקבל כאדר עוברים על הרשימה  –ניתן לייצר מגוון סוגי שאלות •
.  עם העכבר

דרוג עם משקל ודרוג על שני  , ות/דרוג על סקלה: הכלי תומך גם בסוגי שאלות מורכבות כמו•
צירים

סוגי שאלות

.  ובהתאם מלאו את השדות הנדרשים, לחצו על סוג השאלה הרצוי•

.סוגי שאלות' בשקפים הבאים יש הסבר על מילוי מס•



:SCALESמסוג לשאלה ' דוג

הזינו את השאלה

שמות הממדיםהזינו את 
ממד   הוספת 

אופציות על פי סקלה/סעיפים/מספר ממדיםדרוג של •

עדכון ערכי הסולם

עריכת השאלה: 2שלב 



:POINTS100מסוג לשאלה ' דוג

הזינו את השאלה

הזינו את הרשימה

על פי בחירת המשתמש( כ"סה100)' דרוג רשימה בעזרת חלקות נק•

הוספת ערכים  

לרשימה

מחיקת ערך  

מהרשימה



2מסוגלשאלה' דוג by 2 Matrix:

הזינו את השאלה

הזינו את רשימת הפריטים

(צירים)ממדים 2פריטים על פי דרוג •

קבעו את הערך המקסימלי לציר

0הערת המינימלי הוא 

החלפת סדר  

הפריטים  

ברשימה הזינו את שם הציר שם ערכי הציר



פונקציות כלליות–עריכה 

הוספת שאלה 

לשאלון

שמירה

מחיקת שאלה

שכפול שאלה

צפייה בשאלה



:לשאלוןהגדרות 

:voting pace))אופן הפעלת השאלון 
•Presenter’s Pace : השאלותבמעבר בין המרצה שולט
•Audience Pace : השאלותהסטודנט מתחיל מהשאלה הראשונה והוא יכול לעבור בין

Themeבחירת צבעוניות התצוגה •

Show presentationצפייה בשאלון •



:מפגש/כנס/בשעורהפעלת השאלון 

הכנה של מציג לשאלון: 1שלב 

לחשבון שלכםהתחברו •
בחרו את השאלון אותו תרצו להפעיל•
 Playלחצו על כפתור ה•



הכנה של הקהל: 2שלב

תוצג הכותרת הבאה( Play)עם הפעלת השאלון •
:קהל המצביעים/'בכותרת יש הנחיה לסטו•
ואת קוד ההתחברות לשאלון  www.menti.comלגלוש לאתר •

http://www.menti.com/


תציג את מסך ההנחיה הבא –לחיצה על הקוד •
!מומלץ ביותר להציג זאת לקהל •
לחצו שוב על הקוד–כדי לסגור מסך זה ולעבור להצבעה •

לחצו על הקוד 
להתחברות–להצגה של מסך ההנחיה •

לחזרה לשאלון•



מעבר בין השאלות  

בשאלון

הגדרות  

שאלון

מצביעים  מספר 

מחוברים

תפעול השאלון  : 3שלב 

מלאתצוגה מסך 

הסתרת תוצאות

סגירת הצבעה

תוצאותמחיקת 

הקצאת משך הצבעה

שינוי סוג גרף

לעמוד  חזרה 

הראשי



שילוב השאלון במצגת-אופציונאלי 

PowerPointאת השאלון ישירות בתוך מצגת לאחרונה התווספה האפשרות לשלב •
המצגתולהפעיל את השאלות מתוך •
PowerPoint 2016אפשרות זו קיימת החל מגרסת •
Pulgהנחיות להורדת • in -לחצו כאן

https://www.mentimeter.com/powerpoint


 ('סטו100מתאים לכיתות גדולות מעל )הכלי תומך במספר גדול של מצביעים

 (תוכלו לייצר כמה שאלונים שתרצו. )בשאלוןשאלות 2-לחשבון חינמי מאפשר לייצר רק

 ( 14שקף ראו )שמציע הכלי –מומלץ מאוד להשתמש במסך ההנחיות לחיבור להצבעה

 לאחרונה נוספה אפשרות לשלב את השאלון ישירות בתוך מצגתPowerPoint 

טיפים לשימוש 


