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משמעותייםכליםהםלומדיםשלוהערכותמבחנים

ועלהלומדיםהישגיעלההוראה,טיבעלמשובלקבלת

שהםהפרטניתלהערכהבנוטףזאת,כלהקורט.מבנה

נושאבכל,ציוןכלליציוןשכוללת:טטודנטלכלמטפקים

שנדרשההחשיבהרמתפיעלהישגיוופירוטומשימה

התועלתמלואאתלהפיקמנתעל .המבחןבשאלות

למטרתהמבחןכליהתאמתהיאחוכמהראשיתמהמבחן,

כושרלבדיקתמיועדבכתבפתוחמבחןלדוגמה, .המבחן

באמעשימבחן .הנבחניםשלבכתבהביטויוכושרהניתוח

בודקבכתבטגורומבחןמיומנויות,רכישתבעיקרלהעריך

יישומוושלהבנהשלברמההנבחניםשלהידעהישגיאת

 .בעיותלפתרוןהלימודחומרשל

 Dגורי O Dבמבחני eימו eברונות Oוחיתרונות
 ) Multiple-choice questions (רבי-ברירה

הינההבדיקה :והםוחשוביםרביםיתרונותזולגישה

מהירההיאנבחנים,ביןמפלהובלתיאובייקטיבית

מטפרלשאולניתןועוד,זאת .מחשבבאמצעותומתבצעת

ממוקדותתשובותולקבל(פריטים)שאלותשלרב

שבטילבוטהנושאיםמכלולאתנאמנהבצורההמשקפות

 .המבחןשלהתוכןתוקףאתלהבטיחובכך

המבחןבדיקתמלווההתשובותבדיקתעםיחדבנוטף,

שאלהכלשלהאיכותעלהמלמדטטטיטטיבניתוח

ודרגתהלומדים)שלהידערמותביןלהבחין(רגישותה

אחדכלושלהשאלהשלהקושי

הנבחניםשיעורפי(על 2מהמטיחים

כלועלהשאלהעלנכוןשהשיב

למבחןהערכהניתנתכןכמו .מטיח)

חישובבאמצעותמדידהככלי

עלהמצביעמהימנותו,שלטטטיטטי

עלבהטתמךציוןשבמתןהדיוק

הכליםבאמצעות .זהמבחן

עללהצביעגםניתןהטטטיטטים

אףשהןאוירודהשאיכותןשאלות

התוצאות,פרטוםטרםשגויות,

אתלבטלאוהתשובותאתולתקן

בהערכתלפגועמבליהשאלות,

בקלותועוד,זאתובציונו.הנבחן

תועלתרבמידעלהפיקניתןיחטית

ההישגיםפיעלהקורטטיבעל

עלולהצביעהשונים,בנושאים

הדורשותבהוראהתורפהנקודות

אתהמורה,אתישרתהמידעשיפור.

 .החוגראשואתהטטודנט

שבהןהשיטהמחולשותנתעלםלאהיתרונותבצד

ובעיקר"טובות",שאלותלחברהקושיהיאהעיקרית

רקלאהבודקותגבוהותחשיבהלרמותמתאימותשאלות

התנטותאולם, .ויישוםאינטגרציההבנה,גםאלאזכירה,

הקושיעללהתגברלמורהלטייעיכוליםמתאימיםוהדרכה

נוטפתמגרעת .ראויותשאלותלחיבורבכליםולציידו

בוחראותשובהמטמןהנבחן :המחשובממוגבלותנובעת

חלקוכך, .חופשיתבשפהאותהכותבולאחלופותבין

איןזושבגישהנזכור .ידעולאניחושמבטאותמהתשובות

ולהרחיבוביצירתיותבחופשיותלהתבטאלנבחןאפשרות

לתכניםזומבחניתגישהמתאימהלכן, .תשובותיואת

דיוןאושפתיתביטוייכולתהערכתכולליםאנואיןבהם

 .עיונייםוהעמקה

המבחןתכנון

בעיניחשובבאמתמהללומדמטרמהווההמבחן

 .להציבמבקשיםאנואותההרמהאתקובעוהואהמורה,

כלימאשרפחותלאהמורה,לרצינותביטויהיאאיכותו

 .ללומדציוןלמתן

לשקףמטרתואלאשאלותשלאקראיאוטףאינומבחן

הצלחהמידתבאיזוולבדוקויעדיוהקורטמבנהאת

מתבטאהמבחןתכנוןהמטרות.עםהנבחניםמתמודדים

נושאיפיעלהןנבחרותהשאלותמבחן.מפתביצירת

למפתבהתאםנושאבכלהנדרשתהרמהפיעלוהןהקורט

פרט :היבטיםשנימייצגתשאלהכלדהיינו,המבחן.

זהבפרטהנדרשתהחשיבהרמתואתהלימודבחומר

ביןאינטגרציהיישום,יכולתהבודקותשאלות(לדוגמה:

 .באלה)וכיוצאנתוניםשלפירושתוכן,עולמות

מבחן:למפתדוגמה
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e במבחןהטיפוככבי
פיעלהמבחןתכנוןאתהמבטאתמבחןמפתהכנת •

 .הקורטמטרות

המבחן.מפתפיעלהשאלותכתיבת •

המבחן.העברת •

הנכונותהתשובותעםיחדהנבחניםתשובותהעברת •

(באמצעותהתוצאותוניתוחבדיקהלטריקה,

 .המחשב)

ידיעלהטטטיטטיםוהניתוחיםהתוצאותבדיקת •

לשקולכדילבחינותמומחהעםלהתייעץ(רצויהמורה

הצורך).פיעלשנייההרצהולבצעתיקונים

כמבחןאכות eככתיבתעצות
הרלוונטיתאחתמרכזיתבבעיהתתמקדשאלהכל •

בידעולאהמבחן)מפתפי(עלהנלמדלנושא

 .שולי

למתןמטפיקמידעיביא(הטיפור)השאלהגזע •

עלהשאלה.שלברורניטוחיכלולוכןהתשובה

המטיחיםמביןהנכונההתשובהאתלזהותהנבחן

הטיפור/ניטוח .אלימינציהשלבדרךולאהמוצגים

תשובה.למתןלהטפיקצריכיםוהשאלההגזע

טימולציההאפשרבמידתלבטאצריכותהשאלות •

הבאתלדוגמה, .שנלמדואמיתייםלמצביםוקירבה

חולה,תיאורמחקר,תוצאותמטפרות,קטע

 .והמטיחיםהשאלהמנוטחיםשלאחריהם

-ויישוםהבנהשללרמההשאלותאתלמקדרצוי •
"התופעהאו(הנמקה) " ...כימתקיימת X"תופעה

(הנמקה). " ...כימתקיימתנהיא

 . ..הגדרדוגמאות: .רמתהעלמצביעההשאלהמילת •
 . ..הכלל ...תרגם ...פרשזכירה).(בודקות ...מנה

נתוניםטמךעלהבעיהאתפתור .הבנה)(בודקות

המבנהאתנתחהנלמד,עלבהטתמך ...חדשים

 ...עלהמתלונןחדש,חולה ...לפניךהנתוניםוארגונו
(בודקותבעייתו?אבחנתאתתקדמנהבדיקותאילו

יישום).

וכלטבלהתמונה,שרטוט,לכלוליכולותשאלות •

שלהבנהלהערכתכבטיטלשמשהעשויעזראמצעי

להטתפקאיןוחשיבה.פרשנותלבקשתאותהליכים

והגדרות.מושגיםעובדות,בזכירת

לדוגמההמטיחים!באחדמהכובע"שפן"לשלוףאין •

 .לשאלהכתשובהמנוטחיםוהשניהראשוןהמטיח
הערכים"אילוכגוןחדש,מידעמוטיףהשלישיהמטיח

(זהו "? xמצבהגדרתהייתהמהשוניםהיובשאלה

חייביםלתשובההדרושיםהנתוניםכלדהיינו, .השפן)

השאלה.בגזעלהופיע

משפיעההנכונהלתשובההמטיחיםשלהקרבהמידת •

הנכונהלתשובההקרוביםמטיחים .השאלהקושיעל

בהלשאלהבהשוואהיותרקשהשאלהיוצרים

 .הנכונהמהתשובהרחוקיםהמטיחים

הואהמטיחיםאחדרקכילהבטיחהשאלהכותבעל •

זותשובהורקביותרוהמלאהביותרהנכונההתשובה

הםאםגםהמטיחים,שאר .הציוןבחשבוןתילקח

 .בחשבוןיילקחולאחלקית,נכונים

עולם-תוכןאותואתלייצגצריכים,המטיחיםככלל •

אתלבלבלמקוםאין .השאלהלמוקדישירותהנוגע

לדוגמה,אחרים.להיבטיםמתייחטמטיחכשכלהנבחן

מטיחיםשניישטבעבתופעתהעוטקתלשאלה

המטיחתופעה,שלשכיחותשלערכיםהמציינים

התופעהאתשתארהחוקרשםאתמצייןהשלישי

עלהטבעתופעתלהשפעתנוגעיםהאחריםוהמטיחים

הטביבה.

התשובהמההחיוב:בדרךהמנוטחותשאלותעדיפות •

-לבקשאיןוחומרקלנכו/?לאמהבמקום:הנכונה?
שלמשאלהניזהרכמובן .נכון"הפחותאת"טמן

לא"מההשאלה:מנוטחתשבהכפולה,שלילה

 :בשלילהמנוטחיםהםגםוהמטיחים " ...נכלל

עוטקיםאנובמבחן .וכדומה , ...חטר , ...,לא ...אין

אינטליגנציה,בחינתלאזו .לידעהנוגעותבשאלות

הבנתעלזמנואתולבזבזהנבחןאתלבלבלאיןלכן

 .השאלה

שכלשאלהלשאולעולם-התוכןמבחינתמקוםישאם •

,מוצענכוןאינואחדורקנכוניםשלההמטיחים

נכונותהתשובותכלומוכר:אחידבניטוחלהשתמש

 ." ...לפרט
אחד"אףהנ"ל","כלממטיחיםלהימנעראוי •

 .התשובהאתמטגיריםאופגומיםהםלרובמהנ"ל".
ושווהאקראיבאופןלהופיעצריכההנכונההתשובה •

ב,פעםא,פעם .מהמטיחיםאחדכלשלבמקום

 .באחרוןאוהשניבמטיחרקולאבאלה,וכיוצא
ולאידעלשקףצריכהנכונהתשובהלמתןההטתברות •

אוהתשובה,מיקוםכמוטכניותברמיזותהיאחזות

 .השאלהגזעשלניטוחעלחזרההתשובה,אורך

נוטפיםהיבטיםולהטבירלהוטיףניתןקצרה.היריעה

מנטחיםכיצדהמתאימים,השאלותדפוטימהם-

הזמן,ומשךבבחינההפריטיםמטפר"טובות",שאלות

וכדומה.הטטטיטטיםהכליםשלופירושהטבר

עללרפואהבפקולטהרפואילחינוךחידהיהראשנוצר,נטעידר .,

אביב.תלבאוניברסיטתסאקלרשט

לשאלה.האופציונליותהתשובות . 2
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