
ICT-واالّتصاالتلوجيا املعلوماتومركز تكن
م الّرقمّيالّتعلُّقسم 

1

أداة إرشادات حول سلسلة 



2

(Interactive Video)וידאו אינטראקטיבי 



3

.אינטראקטיביתוכןפעילותליצירתהמשמש,Moodle-במוטמערכיבהוא
השלמת,ברירהרבשאלות)שוניםמסוגיםשאלות,אינטראקטיביוידאו:כגון

(...תמונותמיוןוושחררגרורשאלות,טקסט

!H5P-ביצירת סרטון אינטראקטיבי יוצג אופן , במדריך זה

3

H5p
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H5p

4 רציונל פדגוגי

5 "”Interactive Video–בחירת פעילות בשם 

7,8,9,10 הוספת רכיבים אינטראקטיביים

6 העלאת וידאו

11 הגדרת אינטראקציה  

12 הערכת אינטראקציה  

13,14 יצירת שאלה רב ברירה

15,16 יצירת שאלה בחירה מרובה  

17,18 לא נכון /יצירת שאלת נכון
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H5p

מעורבותטיפוח פעילהלמידה
הטמעה

הלימודחומר 
אינטראקציה  

עם החומר



"”Interactive Video–בשם בחירת פעילות ( 1)

הפעולה שלב

הכנסו לאתר הקורס

.ולחצו על הפעלת עריכה 1

".הוספת משאב או פעילות"לחצו על  2

.H5Pבחרו ב  3

".י כאן להוספת פעילות/לחץ"לחצו על כפתור
4

666

-בובחרו" הוספה"לחצו על כפתור

"Interactive Video." 5

6
.באפשרותכם להמשיך להתאים את הגדרות מאפייני הפעילות בעמוד זה בדומה לכל פעילת אחרת בקורס–שימו לב 

H5p



העלאת וידאו( 2)

לאחר שבחרנו בפעילות נוכל כאן להגדיר את הגדרות האינטראקטיביות

הפעולה שלב

.הוסיפו כותרת לסרטון 1

"+".–לחצו על ה  2

הדביקו את הלינק של הוידאו

או  , YouTubeניתן להוסיף קישור לסרטון )

.(להעלות סרטון מהמחשב שלנו 3

".Insert"לחצו על כפתור
4

7

H5p



הוספת רכיבים אינטראקטיביים( 3)

הפעולה שלב

הוספת "לחצו על , לאחר הוספת הסרטון

".  אינטראקציות
1

תיפתח תצוגה של הסרטון וסרגל להוספת  

.אינטראקציות
2

הרצויה ובחרו אתקדמו את הסרטון לנקודה

.מהסרגלהאינטראקציה הרצויה 3

8

H5p



הוספת רכיבים אינטראקטיביים( 3)

9

.מהסרגלהאינטראקציה הרצויההרצויה ובחרו אתקדמו את הסרטון לנקודה

H5p



המשך-הוספת רכיבים אינטראקטיביים ( 3)

.באפשרותכם לשלב אינטראקציות ללומד, כעת שהסרטון שולב

:כל האינטראקציות שעומדות לרשותכם נמצאות בסרגל האינטראקציות בתמונה

10

H5p



(.לדוגמא קישור חיצוני)בחרו בסוג האינטראקציה על ידי לחיצה על האפשרות הרצויה בסרגל 

11

המשך-הוספת רכיבים אינטראקטיביים ( 3)
H5p



הגדרת אינטראקציה  ( 4)

12

נבחר במשך כמה זמן תוצג האינטראקציה על גבי  
. הסרטון

1

במהלך , בסימון התיבה הצגת הסרטון תושהה
. הפעלת האינטראקציה

2

נבחר האם להציג את האינטראקציה ככפתור או  
יוצג כסמל יד על גבי הסרטון  -כפתור )כפוסטר 

(.וכרזה תופיע מעל הסרטון
3

.הוספת תווית המוצגת על גבי הסרטון 4

.לשמירה" הסתיים"לחצו על  5

H5p
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.מתווספת עם סרגל פקדים המאפשרים את עריכתה, כל אינטראקציה שמוסיפים על גבי הוידאו

.יפתח סרגל עריכה,לחצו על אינטראקציה שהוספתם לסרטון
1

העתקת האינטראקציה 2

חזרה למסך העריכה של האינטראקציה 3

הזזה של האינטראקציה בגרירה 4

מחיקת האינטראקציה 5

הצבת האינטראקציה מאחורי אחרת 6

הצבת האינטראקציה על פני אחרת 7

H5pהערכת אינטראקציה  ( 5)
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Single Choice Set-יצירת שאלת רב ברירה( 6)

.בשאלת רב ברירה ניתן ליצור שאלה ולה מסיחים אשר אחד מהם הוא התשובה הנכונה

.בתפריט האינטראקציות”Single Choice Set"לחצו על האייקון  1

אינטראקציה לפי שמופרט  לערוך הגדרות אופן הצגת הניתן,בחלון שנפתח

.(ראה" )הגדרת אינטראקציה"בשקופיות  2

כך תיקרא גם ברשימת סיכום  , ניתן לתת לשאלה שם" כותרת"בסעיף 

.השאלות בסוף הסרטון
3

.יש לכתוב את נוסח השאלה”Question“בסעיף  4

בסעיף הראשון  . יש להזין את תשובות השאלה"Alternatives""בסעיפי 

.הנכונהיש להזין את התשובה
5

H5p
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Single Choice Set-יצירת שאלת רב ברירה( 6)

.בשאלת רב ברירה ניתן ליצור שאלה ולה מסיחים אשר אחד מהם הוא התשובה הנכונה

.ניתן להוסיף תשובות נוספות במידת הצורך"Add answer" בלחיצה על  6

".הסתיים"לשמירה לחצו על  7

.השאלה תופיע במרכז הסרטון וניתן לגרור אותה לאזור הרצוי-דוגמה

H5p



16

Multiple Choice–(נכונהיותר מתשובה אחת )בחירה מרובה יצירת שאלת ( 7)

.מהם יכולים להיות מוגדרים כתשובה נכונהניתן ליצור שאלה ולה תשובות אשר כמה , בשאלת בחירה מרובה

.בתפריט האינטראקציות" Multiple Choice"לחצו על האייקון  1

אינטראקציה לפי שמופרט בשקופיות לערוך הגדרות אופן הצגת הניתן,בחלון שנפתח

(.ראה" )הגדרת אינטראקציה" 2

כך תיקרא גם ברשימת סיכום השאלות בסוף  , ניתן לתת לשאלה שם" כותרת"בסעיף 

.הסרטון
3

.יש לכתוב את נוסח השאלה”שאלה “בסעיף 4

.יש להזין את נוסח התשובה" תוכן"בסעיף 

.במידה שהתשובה הזאת נכונה" נכון"בVיש לסמן 
5

H5p
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.ניתן ליצור שאלה ולה תשובות אשר כמה מהם יכולים להיות מוגדרים כתשובה נכונה, בשאלת בחירה מרובה

.ניתן להוסיף תשובות נוספות במידת הצורך"Addאפשרויות " בלחיצה על  6

".הסתיים"לשמירה לחצו על  7

.השאלה תופיע במרכז הסרטון וניתן לגרור אותה לאזור הרצוי-דוגמה

Multiple ChoiceH5p–(נכונהיותר מתשובה אחת )בחירה מרובה יצירת שאלת ( 7)
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True/False Question–לא נכון /יצירת שאלת נכון( 8)

.ניתן להזין נוסח של השאלה ולהגדיר האם התשובה לשאלה זו היא נכונה או לא נכונה, לא נכון/מסוג שאלת נכון

.בתפריט האינטראקציותTrue/False Question""לחצו על האייקון  1

אינטראקציה לפי לערוך הגדרות אופן הצגת הניתן,בחלון שנפתח

(.ראה" )הגדרת אינטראקציה"שמופרט בשקופיות 
2

כך תיקרא גם ברשימת סיכום  , ניתן לתת לשאלה שם" כותרת"בסעיף 

.השאלות בסוף הסרטון 3

התשובה  "לסמן בסעיף ו,יש לכתוב את נוסח השאלה" שאלה"בסעיף

.האם התשובה נכונה או לא" הנכונה
4

".הסתיים"לשמירה לחצו על 
5

H5p
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.השאלה תופיע במרכז הסרטון וניתן לגרור אותה לאזור הרצוי-דוגמה

True/False Question–לא נכון /יצירת שאלת נכון( 8)
H5p


