
לכלי בגוגלקישור

להסבר של שרון מרגוליןקישור

ערוץ היוטיוב שלהם-קישור לסרטוני 

יצירת דפי עבודה מקוונים בהסתמך על 

: קבצים שכבר יש לנו במחשב כגון
jpg, png, gif, pdf or docx files.

עמודים12ניתן להעלות מסמכים של עד כמעט 

https://teachermade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B4YYv36qMUM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC8d_eoBh7X7z72lUvxn-XvQ


PDFעבודה עם קבצי 

אתר להמרת קבצים  

https://www.ilovepdf.com/


זה מאפשר -רצוי בית ספרי -ימייל 'התחברות באמצעות חשבון ג

למי שיש קלאסרום לחבר את הפעילות ישירות לכיתה

הקישור הראשון-בדפדפן החיפוש teacharmadeכניסה ל 



:הרשמה

זה יאפשר  . ס"מומלץ להכנס עם חשבון גוגל של ביה

כ לשלוח ישירות לקלאסרום את דפי העבודה"אח



יצירת דף עבודה

:לראות דפי עבודה שכבר יצרנו



פרטי דף העבודה

סרטון הסבר באנגלית

שם דף העבודה

ניתן לכתוב תאור של  דף העבודה

לחיצה כאן תאפשר להעלות מהמחשב את דף העבודה שתרצו להפוך למקוון

https://www.youtube.com/watch?v=NlVjbfPASrU&feature=youtu.be&ab_channel=TeacherMade


בחלונית נראה את דף העבודה

כ ניצור את דף העבודה"ואח

.עמודים12ניתן להעלות עד 

אם נרצה למחוק עמוד מסויים נוכל 

לעשות זאת אחרי שהעלינו את  

הקובץ ולפני יצירת העבודה



תיבת הטקסט

סרגל הכלים לעריכת הדף



insertתיבת ה 

בסרגל היא תיבת  

הפעולות שלנו



סרגל הכלים לעריכת הדף



Short Answer התלמיד צריך להקליד את התשובה המצופה בכתיב הנכון  -תשובה קצרה 

Dropdown המורה מקליד כמה אפשרויות והתלמיד בוחר את הנכונה-רשימה נפתחת 

Open Answer ניתן לכתוב פסקה-תשובה פתוחה 

Matching אפשרויות על גבי המסך2מתיחת קווים בין -התאמה 

True or False רק באנגלית-לא נכון /נכון

Multiple Choice התשובות  ' המספרים הם מס)ניתן לבחור תשובה אחת -שאלות רב ברירה

(מהן יבחר את הנכונה, שתוכלו לכתוב

Checkboxes ניתן לבחור כמה תשובות מתוך רשימה-תיבת בחירה 

Hot Spot .למשל לבקש מהתלמיד ללחוץ על התמונה המתארת כלב וכד-נקודה חמה 

Math (כולל שברים)מאפשר להוסיף שאלות בכתיבה מתמטית -מתמטיקה 

Text להוסיף מלל על גבי הדף שאינו שאלה לתלמיד-טקסט 

Image להוסיף תמונה על גבי הדף שאינה שאלה לתלמיד-תמונה 

Color Block/Eraser לחסום משהו שלא נרצה שיראו במלבן צבע



Short Answerתשובה קצרה

באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר

את insertבוחרים בסרגל הכלים ב 

Short Answer  .

מסמנים עם העכבר מלבן במקום הרצוי להקלדת  

.התשובה בטקסט

.לאחר מכן לוחצים קליק כפול בתוך המלבן שיצרנו

אם  . נפתחת תיבה בה מקלידים את התשובה הרצויה

.יש עוד אופציה מקלידים גם אותה

ניתן לקבוע ניקוד לתשובה 

Save-שומרים 

ניקוד

הקלדת התשובה  

הרצויה

הקלדת התשובה  

הרצויה

במידה ויש עוד  

אפשרות לתשובה

ניקוד

אישור

https://www.youtube.com/watch?v=5PPwj7rZ4sU


Dropdown:  שאלות מסוג התאמה
בחירת תשובה אחת נכונה

ניקוד

הקלדת התשובות  

וסימון התשובה  
הנכונה

ערבוב התשובות

שמירה

באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר

https://www.youtube.com/watch?v=LRrUdnSDSA4


Open Answer: שאלות מסוג
שאלה פתוחה

Open Answerבוחרים ב 
ליד השאלה יוצרים מלבן ובתוכו  

התלמיד יכתוב את תשובתו

באנגלית קלהקישור לסרטון הדגמה 

https://www.youtube.com/watch?v=zNWeo99xWP4


:שאלות מסוג התאמה

insertבוחרים בסרגל ה 

Matchingבאופציה 

.מציירים מלבן סביב הבחירה הראשונה

ומסמנים את Matchingבוחרים שוב 

/ההתאמה

לראות  )לאחר מכן עומדים על אחד הסימונים 

(שהוא מסומן עם נקודות במסגרת

במקלדת ובוחרים את  shiftלוחצים על  

יופיע קו מחבר בין  -ההתאמה השניה 

ההתאמות

Matching:  שאלות מסוג התאמה

באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר 

https://www.youtube.com/watch?v=TOu_meLMPi8


Multiple Choice:  שאלות מסוג התאמה
תשובה אחת נכונה

ודוגמאות באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר

Checkboxes: שאלות מסוג התאמה
אפשרות ליותר מתשובה אחת נכונה

https://www.youtube.com/watch?v=lqnfRk-6Qs8


Hot Spot: שאלות מסוג התאמה
ללחוץ על כל האפשרויות

:שאלות מסוג נקודה חמה
Hot Spotבוחרים 

.מציירים מלבן סביב הבחירה

בוחרים האם התלמיד יסמן או לא את התשובה-לחליצה כפולה על המלבן 

ל לגבי כל "ומסמנים את הבחירה הבאה וכנHot Spotבוחרים שוב 

מסמנים ובוחרים האם זה נכון או לא-האפשרויות 

באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר

https://www.youtube.com/watch?v=mkuccf0PHOg


Math:  שאלות מסוג

כתיבת שברים-סרטון הסבר באנגלית קלה 

ביטוי אלגברי-סרטון הסבר באנגלית קלה 

https://www.youtube.com/watch?v=2jIhrk-ob0c
https://www.youtube.com/watch?v=sSEP_hcawkg


משימות/תוספות לטקסט שאינן שאלות

Text- להוסיף מלל על גבי הדף שאינו שאלה לתלמיד-טקסט

Image- להוסיף תמונה על גבי הדף שאינה שאלה לתלמיד-תמונה

Color Block/Eraser-לחסום משהו שלא נרצה שיראו במלבן צבע



הפעלת דף העבודה

פירוט בדף הבא



Edit Contect לערוך את הפריטים בדף

Edit Propeties לערוך את שם ותאור הדף

Make a Copy ליצור עותק

Shering אפשר לשתף מורות בעריכת הדף והן יכולות להתשמש

Assign Worksheet ליצור את דף העבודה

Preview Worksheet לראות קודם את דף העבודה לפני פרסומו

Delete Worksheet למחוק



התלמידים  -כניסה באמצעות שם -לכיתות נמוכות 

יקלידו כל פעם את שמם בכניסה לעבודה
ל"בכיתות גבוהות ניתן להכנס עם כתובת דוא

יש גם  -האם להראות לתלמיד את הציון בסוף

האם גם את התשובות וכד: אופציה מה להראות

:  איך להראות לתלמיד את הציון בסוף

'ניקוד וכד, אחוז

יצירת העבודה

יצירת העבודה



העתקת  

הקישור

שליחה ישירות 

לקלאסרום

.בתכנית השבועית או במרחב הכיתתי וכד( באמצעות מילה חמה)שמים את הקישור 

צובעים אותו ומוסיפים קישור-כותבים את הטקסט 



Startהתלמיד כותב את שמו ולוחץ על 



התלמיד נכנס דרך חשבון גוגל שלו



I'm Doneכשהתלמיד מסיים הוא לוחץ על  

כ"ולהמשיך אחSave for Later-הוא יכול לשמור כטיוטה 



ניתן להחזיר להם לתיקון ולהגיב-המורה רואה עבודות תלמידים 



שיתוף עם מורות אחרות
ניתן לשתף מורים מבלי שיפגע בעבודתכן

קצר באנגלית קלהקישור לסרטון הסבר
1

2 3

https://www.youtube.com/watch?v=N5no6w0Nbcw


סרטון הסבר קצר  

יצירת העתק מדף העבודה ושליחתו לכיתה נוספת

https://www.youtube.com/watch?v=l5blTBVBHO0


בהצלחה


