
Socrative-  מדריך למשתמש



הערך הפדגוגי 

בדיקת הבנה בסיום לימוד נושא•

נושא/סיום שעור/בוחן בתחילת–הגברת הקשב בכיתה •

.  בכיתה בזמן אמתמבדקים /בחניםכלי המאפשר לקיים 

טלפונים בעזרת הסטודנטים מתחברים ועונים על השאלות 

למרצה יש אפשרות להציג את  . טאבלטים/מחשבים/חכמים

.התוצאות לכיתה או לראות אותן בעצמו לפי הצורך



תוכן עניינים  

כניסה ורישום•
בניית בוחן•

עריכה, הוספת שאלות, הגדרות•
הפעלת הבוחן בכיתה•

היערכות סטודנט, הפעלת בוחן' אפו3, היערכות מרצה•
זמן הבוחן•

.'אפון מענה לסטו, ח התקדמות למרצה"דו•
דוח תוצאות•
טיפים לשימוש•



.www.socrative.comהיכנס לאתר בכתובת •

:רישום ראשוני כמורה•

Get Accountלחץ על –

Higher Edבחרו בחשבון חינם ל –

כמורה-בצעו רישום בטופס –

:כניסה ורישום 

:כניסה לאתר לאחר רישום•

Teacher Loginלחצו על  –

http://www.socrative.com/


:בניית בוחן 

QUIZZES'האופלבחור מהתפריט הראשי את •

Create Quizכ לבחור "ואח•



הגדרת הבוחן

תנו שם לבוחן•

(הזיזו שמאלה את הבורר)כבוי -Share Quizוודאו ש•

תשובה קצרה, TURE-FALSE, ברירה -רב:  בחרו את סוג השאלה•

שם הבוחן

שיתוף  –כיבוי 

בוחן

:הוספת שאלות לבוחן



ברירה-בניית שאלה מסוג רב

הזינו את השאלה

הזינו את המסיחים

מחיקה של מסיח

סימון התשובה 

הוספה של מסיחנכונה

(לצד שדה השאלההאיקוןלחצו על )ניתן לצרף לשאלה תמונה •

Formatting-בורר ה –( 'קו תחתון וכו, הדגשה)ניתן לכתוב את השאלה והמסיחים בטקסט יותר מעוצב •



TRUE/FALSEבניית שאלה מסוג 

הזינו את השאלה

סימון התשובה 

נכונה

(לא חובה למלא)הסבר לשאלה 

(לצד שדה השאלההאיקוןלחצו על )ניתן לצרף לשאלה תמונה •

Formatting-בורר ה –( 'קו תחתון וכו, הדגשה)ניתן לכתוב את השאלה והמסיחים בטקסט יותר מעוצב •



(תווים' מס)בניית שאלה לתשובה קצרה 

מספר או מילה  : סוג זה של שאלות מתאים לתשובות קצרות כמו•
(נניח המילה בכתיב חסר ומלא)ניתן להגדיר מספר תשבות נכונות •
לתשובות שהזנתםבדיוקרק אם היא תואמת , תשובת הסטודנט תחשב נכונה: שימו לב•

הזינו את השאלה

/  הוספת תשובה 

תשובות נכונות

מחיקת תשובה



עריכת הבוחן ושמירה 

לשמירה של כל שאלה  –SAVEלחצו על •

לשמירה של הבוחן כולו–SAVE & EXITלחצו על •

מחיקה של שאלה-

הזזה של שאלה  -

שכפול שאלה-

לחזור ולערוך  

שאלה

השאלה  ' מס

בבוחן

הוספת שאלה 

לבחון



בחירת הבוחן

QUIZZES'האופלבחור מהתפריט הראשי את •

My Quizzesכ לבחור "ואח•

'למחוק וכו, בחרו מהרשימה את הבוחן אותו תרצו לערוך-רשימת הבחנים שלכם תופיע •



:הפעלת הבוחן בכיתה

:היערכות המרצה

.בו תנהלו את הבחנים שלכם ותפעילו אותם. אישי" חדר"יוצרת לכם אוטומטית ' המער•

שלכם מופיע תמיד בראש התפריט  " חדר"שם ה•

האופנים בשקפים הבאים3הסבר על –בחירה של אופן הפעלת הבוחן •

LAUNCH'האופלבחור מהתפריט הראשי את •

Quizכ לבחור "ואח•

(מתוך הרשימה)בחירה של הבוחן הרצוי •



:אופנים להפעלת הבוחן בכיתה3

Student Paced –
Immediate feedback 

מקבל פידבק מידי  ' הסטו•
(לא נכון/נכון)על המענה 

לא יכול לדגל בין  ' הסטו•
שאלות  

לא יכול לחזור  ' הסטו•
ולענות על שאלות

המרצה מקבל תמונת מצב  •
של התקדמות  " חיה"

ברמת שאלות  –הבוחן 
.'וסטו

Student Paced –

Student Navigation 

יכול לבחור את  ' הסטו•
.סדר פתרון השאלות

יכול לדלג על ' הסטו•
לחזור ולבחור  , שאלות

.תשובות

מגיש את הבוחן  ' הסטו•
בסיום המענה על 

.השאלות

המרצה מקבל תמונת מצב  •
של התקדמות  " חיה"

סיום בחנים–הבוחן 

Teacher Placed 

המרצה קובע את סדר •
'  השאלות ומשחרר לסטו

.כל פעם שאלה אחת

המרצה יכול לגלד על  •
.לחזור לשאלה, שאלה

המרצה מקבל תמונת מצב  •
של התפלגות  " חייה"

.  התשובות



היערכות הסטודנטים  

:Socrativeחיבור לאתר של .  1

 b.Socrative.comגולשים לאתר או

Socrative studentמחפשים בגוגל או 

מתחברים דרך אפליקציה ייעודית  או 

:  המרצה" חדר"חיבור ל. 2

  Room Nameב" חדר"יש להקליד את שם ה

שם החדר מופיע תמיד בחלק העליון של התפריט)

(Startלחץ על )כאשר המרצה מפעיל את הבחון . 3

או לפי / ז.ת/ שם)יתבקש לזהות את עצמו ' הסטו
ומשם יעבור לענות על (. הנחיה שלכם המרצים

הבוחן



לחדר' לאחר חיבור הסטו–היערכות המרצה 

במידה ותרצו להפעיל את הבוחן רק לאחר שכל 
:להלן השלבים–התחברו  ' הסטו

 Startלפני הלחיצה על -

שלכם" חדר"את הסטודנטים להתחבר להנחו -

קיים מונה  –בתפריט הראשי בצד ימין -

וודאו שמספר הסטודנטים בכיתה תואם למספר  -
ואז תתחילו את הבוחן–במונה 

לפני התחלת הבחון ניתן לכייל את ההגדרות  •
הקיימות לפי הצורך שלכם



:זמן הבוחן

הפעלה ומעקב מרצה

להתחיל את הבוחןStartלחצו על•

ח התקדמות הבוחן"על המסך יופיע דו•

Student Pacedל יופיע בשני המצבים של "ח הנ"הדו•

מזהה נבחן  

לפי  /ז.ת/שם)

(הנחיית רישום

התקדמות נבחן  

בהשלמת הבוחן

שאלה  ' מס

בלחיצה עליה תפתח  

השאלה עצמה

ירוק–תשובה נכונה 

אדום–תשובה שגויה 

לבן-שאלה ללא מענה 



:ח כך"יראה הדוTeacher Pacedבמצב הפעלה •

(הסטודנטים המחוברים לבוחן' מתוך מס)שענו מופיע לצד השאלה ' הסטו' מס–

Nextלמעבר לשאלה הבאה יש ללחוץ על –

מומלץ לא להציג מזהה נבחן והצגת תשובות: במידה ותרצו להציג את הדוחות לכלל כיתה

TO LAUNCHכ על "ואחFINISHלסיום הבחון לחצו על •

מספר סטודנטים  
מספר /מחוברים

סטודנטים שענו



Student Paced –
Immediate feedback

סטודנט-מענה על הבוחן 

יכול לנוע בין  ' הסטו
כולל חיווי –השאלות 

לא ענה על  /אם ענה
שאלה

Student Paced –
Student NavigationTeacher Pace

עונה על ' הסטו
שאלה אחת כל פעם



:דוח תוצאות

REPORTS'מהתפריט הראשי את האופבחרו •

:בחרו את הבוחן הרצוי•

על כ לחצו "ואחGet Reports' באופכדי לייצא את תוצאות הבחון לאקסל בחרו –
DOWNLOAD המתאיםבמקום ושמרו

View Chartכדי לחזור ולראות את תוצאות הבוחן ניתן לבחור ב –



טיפים לשימוש 

 גדול יותר צרו אתנו קשר ' הסטו' אם מס–סטודנטים 50ברישיון החינמי מאפשר חיבור של עד

( לרישיון מורחב)

 עלאנחנו ממליציםSocrative   לא עברו עליהם  , שימוש בכלי' יש עוד אופ)לבחנים במהלך השעור

המלצות על כלים מתאים לאינטראקציות נוספות במהלך השעור ניתן למצוא באתר הוראה  -כאן 

(מקוונת

 גולשים ואת  ' הכולל את האתר אליו הסטו: שלכם" חדר"עם הנחיות חיבור ל–כדאי להכין שקף ייעודי

('מידע זה מראש כולל הנחיות ההיערכות לסטו' תוכלו לשלוח לסטו.  )שלכם" החדר"שם ה

 15חשוב לעקוב אחר ההוראות בשקף –כדי להפעיל את הבוחן לכלל הכיתה יחד באותו זמן

 במידה ויש תקלה  ', מחשבים האישיים של הסטו/המענה לבוחן מתבצע דרך ניידים–חשוב לזכור

.  הזדמנות שווה לענות על הבוחן' לא ניתנת לסטו–( אחרת' טכנבעיה , כמו גלישה איטית)במכשיר 

שם תוכלו להבטיח  , ערכו אותו בכיתת מחשבים–כאשר הבוחן חשוב לציון הסופי : ההמלצה שלנו

.תנאים הוגנים לכל הסטודנטים

לפי בחירתכם-חוללה באופן אוטומטית ' שהמער" חדר"ניתן לשנות את שם ה.

 לפי הצורך שלכם( 15שקף )ניתן לכייל מצבים נוספים בהפעלת הבוחן.


