
שיטות בחינה
(Student Assessment)הערכת הלומד 

ר מרינה רוגובסקי ארז"ד



מטרות

 סוגים שונים של מבחנים  יכירו , את  מטרות המבחניםהלומדים  יכירו בסוף השיעור –ידע

OSCEו   MCQאת העקרונות לכתיבת שאלות ידעו כמו כן . בעל פה ובכתב

 הלומדים יהיו  מסוגלים להכין שאלות -מיומנותMCQ  השיטה ולכתוב  לפי עקרונות

OSCEמקרה למבחן 

 יוכלו להעריך   את חשיבות העקרונות כדי להשתתף  הלומדים  , הקורסבסוף -גישה

ויפנימו  את חשיבות ההערכה  כחלק , להעריך איכות של  שאלות , בהכנת שאלות  למבחן
.החינוכימהתהליך 



שיטות הערכה



שיטות בחינה

מה הנקודות החשובות-המבחן מהווה מסר  לסטודנט

 הלומדהישגי

 משוב על טיב ההוראה

משוב על טיב הקורס

תקשורת   מורה  לומד

?למה  אנחנו  נבחנים



סוגי בחינות

 כושר  הניתוח וכושר הביטוי בכתב של  -בכתב מבחן פתוח

הנבחנים  

 בודק  את  השגי  הידע של הנבחנים ברמה של  –סגור בכתבמבחן

בעיותהבנה של הלימוד  ושל יישומו לפתרון 

מעריך  בעיקר  רכישת  מיומנויות-מבחן מעשי



התאמת המבחן



  בכתב מבחנים-MCQ 

   מבחנים  בעל פהOSCE

סוגי  מבחן 



בכתבמבחנים 



 True or False test

 Multiple true or false  questions

 Open ended questions 

 Extended  matching questions

 Key feature  questions

סוגי מבחנים בכתב



יתרונות

  תמציתי

יכול לכלול הרבה נושאים

 חסרונות

המשפטים אמורים  להיות  אמיתיים  -מאוד קשה לבנות שאלות  בצורה  מושלמת
באופן  מובהק ולא אמיתי  באופן אבסולוטי

 כשמישהו עונה שמשפט הוא  לא אמיתי  אפשר להסיק מסכנה שהוא יודע שזה לא
אמיתי אך לא שיודע את התשובה הנכונה

True or False test



 שאלות עם יותר מתשובה אחת נכונה  לשאול מאפשר

 לא קלהבניית השאלות

 חשוב שיהיו הרבה מסיחים לא נכוניםdistractors))

  בלמצואקושיscoring procedure  אלולמבחנים

Multiple True or False Questions



 יותר  גמיש

  פחות מדויק(Less Reliable)

 לוקח הרבה  זמן

פחות טוב לכמות גדולה של נבחנים

 יקרcost- effectiveness))

 בקושיscoring  procedure 

Open Ended Questions



 לתת רשימה של  אופציות   וכמה שאלות

דוגמא

Extended Matching Questions



  מקרה  אמתי  קליני  מתאר

חשיבה  קלינית? ולאחר  מכן  שואל מה היית  עושה

פתרון בעיות

Key Feature Questions



מבחנים מסוג רב ברירה
MULTIPLE CHOICE QUESTIONS



 מבין התשובות הבאות מה נכון לגביPSEUDOGOUT?

.מופיע לעיתים קרובות בנשים. 1

. בדרך כלל אינו מתאפיין על ידי כאב חריף בפרק. 2

.ידיים וקרסוליים, כתפיים, במיוחד בברכייםchondrocalcinosisיתכן ממצא של . 3

.יש קשר משפחתי ברור ברוב המקרים. 4

 allopurinolלטיפול בהיטב מגיב . 5

דוגמא



  ובלתי מפלה בין נבחניםאובייקטיבי

מהיר ומתבצע באמצעות מחשב

ניתן לשאול מספר רב של שאלות

 גדולה של נבחנים  בבת  אחת כמות ניתן לבחון

לקבל שאלות ממוקדות שמשקפות נאמנה את  מכלול הנושאים

  איכות של השאלות ושל כל אחד מהמסיחים-המבחן  מתבצעת בדיקה סטטיסטית לאחר

טיב הקורס-

נקודות תורפה  בהוראה הדורשות שיפור-

יתרונות-ברירהמבחנים מסוג רב 



 הבודקות , שאלות מתאימות לרמות חשיבה גבוהותבעיקר , "איכותיות"קושי בלחבר שאלות
.ויישוםאינטגרציה  , לא רק זכירה  אלא גם הבנה 

 מדי פעם  חלק  מהתשובות  נענות על ידי ניחוש  ולא ידע

לא מתאים לתכנים שבהם יש צורך בהערכת יכולת ביטוי שפתית או דיון והעמקה

חסרונות-ברירהמבחנים מסוג רב 



   (היבט  חינוכי )המבחן מהווה מסר  לסטודנט  לגבי מה חשוב

  הבודקמדבר על רצינות -איכות המבחן

  מטרות

לבדוק  את מידת ההצלחה של הנבחן עם  החומר הנלמד

לשקף את מבנה הקורס ויעדיו

שלבים בתכנון  המבחן



שלבים בתכנון  המבחן

 מפת המבחן: 1#שלב



שלבים בתכנון  המבחן

 המבחןכתיבת השאלות על פי מפת : 2#שלב

דרגת הקושי של השאלות חייבת להתאים לסטודנטים שלקחו חלק בהוראה ועמדו בכל הדרישות.

מבחר קטן של שאלות יבחרו לסטודנט המצטיין

 לפעמים  רצוי להכניס מספר שאלות חוזרות ממבחנים קודמים  -שימוש בשאלות חוזרות
זה עשוי  להצביע על טיב השאלות-שעליהם יש כבר מידע סטטיסטי 

לאחר  המבחן העברת התשובות של הנבחנים ביחד  עם התשובות הנכונות לסריקה

 (באמצעות מחשב)ניתוח של התוצאות

בדיקת התוצאות והנתונים הסטטיסטיים על ידי המורה



עצות-כתיבת השאלות 

 שאלה תתמקד בבעיה מרכזית אחת רלוונטית לנושא הנלמד ולא  כל
בידע שולי

 חלקים3השאלה  מתחלקת ל:

גזע השאלה

שאלה

מסיחים

 גזע השאלה יביא מידע  מספיק למתן התשובה וכן יכלול ניסוח ברור
ללא מידע עודף, של השאלה

התלמיד אמור לזהות את התשובה הנכונה ולא בדרך האלימינציה



עצות-כתיבת השאלות 

  השאלה  צריכה לבטא במידת האפשר סימולציה וקרבה למצבים
אמתיים שנלמדו

מהספרותקטע •
חולהמקרה של תיאור  •
תוצאות של  מחקר•



עצות-כתיבת השאלות 

 יישום\רצוי למקד את השאלות לרמה של הבנה

(הנמקה....)תופעה מסויימת מתקיימת כי •
)הנמקה....)או אינה מתקיימת כי •



עצות-כתיבת השאלות 

מילת השאלה  מצביעה גם על רמת השאלה

(בודק  זכירה) הגדר  או  מנה   •
(בודק  הבנה)הכלל  , תרגם, פרש•
(יישום)פתרון בעיות  •



התאמת המבחן



כתיבת השאלות



עצות-כתיבת השאלות 

טבלה וכל אמצעי עזר אחר, תמונה, שאלות יכולות  לכלול   סרטוט  ,
באיכות טובה

כל המידע צריך להיות בגזע השאלה, אין להוסיף מידע במסיחים

משפיעה לקושי  , מידת הקרבה של המסיחים לתשובה הנכונה
השאלה

  על הכותב להבטיח שיש רק מסיח אחד שהוא התשובה הנכונה
ביותר והמלאה ביותר

המסיח הנכון לא צריך לבלוט, אורך המסיחים צריך  להיות  דומה

 מסיחים4-10מומלץ בין



עצות-כתיבת השאלות 

 המסיחים צריכים לייצג את אותו עולם תוכן הנוגע ישירות לשאלה

תופעת טבע מסוימת•
שכיחותאחד שואל על מסיח •
שני שואל  על שם החוקר•
על השפעת התופעהשלישי •



עצות-כתיבת השאלות 

עדיף תמיד שאלות מנוסחות על דרך החיוב  ולא על דרך השלילה

 צריכה להיות ברורה וחד משמעיתהשפה

לכתוב גם את התרגום בעברית, אם יש מושגים בלועזית

רבים-יחיד/נקבה -להיזהר עם רמזים בשל שימוש בזכר

 אין להשתמש ב  :

את סמן / תמיד / פעם אף / לעתים רחוקות / לעתים קרובות 

נכון  יותר  מה / לא ניכלל מה / הפחות נכון 

 משאלות של שלילה כפולהנמנע



עצות-כתיבת השאלות 

לכן אין לבלבל  את הנבחן  , אנחנו בודקים ידע ולא אינטליגנציה
השאלהעל הבנת ולבזבז את זמנו 

 ל  "אף אחד מהנאול   "כל התשובות הנ: במסיח להימנע משימוש
(התשובהלרוב מסגירים את )

 לא )אפשר להשתמש  בשאלה , זה חשוב  מבחינת עולם התוכן  אם
התשובות נכונות פרט מכל ( במסיחים



סדר התשובות

 התשובה  הנכונה  אמורה להופיע באופן אקראי ושווה בכל אחד
מהמסיחים



אורך המבחן

שניות 90נהוג להקצות  בעברית שמתנהלת לבחינה , בממוצע
לשאלה



מבחני רפואה–עצות כלליות 

  מחלקות , שמעורבים מספר  רב של יחידותבמבחנים קליניים
(שלב א)הבחינה ואישור השאלות יקבעו על ידי ועדה מפת , בהוראה

 על מנת  , את הבחינה  בשלמותה   בסוף ההכנה לבדוק  על הועדה
.להתרשם  באיזו מידה  היא מקיפה ועונה על הנדרש

 האם יש נושאים חשובים שאין עליהם שאלות  והאם אין שאלות
.חוזרות

 המוקצהאפשר לענות  על המבחן בפרק הזמן האם



מבחני רפואה–עצות כלליות 

 עקב כך נהוג להוסיף בגזע השאלה   , שאלות שבודקות הבנה ויישום: לימודי  רפואה
.רלוונטי  למשל נותנים נתון  מעבדתי  ונותנים  את  הערכי  התקיניםמידע 

  בדרך כלל  תיאור של מקרה קליני

השאלה יכולה  לעסוק ב

בבעיה  הטיפול דרך / אבחנה מבדלת / איסוף מידע 

 בלבד  אחד היבט תתקוף שאלה כל

 ידע בחזקת ייהרג  )הדגש יהיה על שאלות על בעיות רפואיות שכיחות או על מצב קריטי
ולא על פרטים שוליים או על מידע נדיר( ובל יעבור

  מהסטודנט רצוי לכלול מוצגים  ההולמים  את הרמה הנדרשת

(בדיקות מעבדה, צילומים, אקג, משטח דם, כגון דימות)





להערכת מיומנויותמבחנים 

Skill Based Assessment



יתרונות-מיומנויותמבחנים להערכת 

הערכת מיומנויות

  ידע

שיפוט



חסרונות-מיומנויותמבחנים להערכת 

Case  Specificity

הביצוע(Performance )  מנבא  באופן  מהימן  לא מטופל  אחד עם
אחראת הביצוע עם מטופל 

 השיטהעקב כך פותחהOSCE 

 מקריםשל בטווח רחב הבצוע נבדק



OSCE- Objective Structured 

Clinical Examination

 שנה30הרפואה לפני כ הוכנס  ללימודי

 של תחנותמדובר  במסלול

 מטופל  מדומה  מטופל או , בכל תחנה(SP standardized patients  )
בובה או ( שחקן)

 אמיתייםמטופלים  עדיף , בדיקה  גופניתכשבוחנים

 אפשר  תקשורת   כשבודקיםstandardized   patients 

  דקות15-30דקות או ארוכות  5קצרות להיות יכולות  התחנות

 תחנות8-20בין כלל בדרך

Scoring   ידי עלChecklist

Rating scale



עיצוב המבחן

 בר תוקף כדי שהמבחן יהיה(validity ) להיות נאמן לסילבוסצריך

  כשמעצביםOSCE בחשבון  מה המטרה  חייבים לקחת

סוף קורס  במבחן מדובר  או האם מדובר בהזדמנות  למידה 

 הסימפטום  על להחליט זה הסטודנט צריך לרכוש ולפי אילו מיומנויות
ההתחלתי

 הכרחי הוא תכנון!!!

 שחקנים או מטופליםמחפשים וכתיבת התחנות התכנון  לאחר

מבחן יקר מאוד

 שחקניםוהכנה למטופלים או הדרכה דורש



תכנון התחנות

:תחנהחלקים בכל 3

התחנותמומלץ   נוסח קבוע  לכל –גזע

 מקום מין סימפטום  ובאיזה גיל על המטופל פרטים(מרפאה ,ER)

משימה ברורה

ליסט  ק 'צ

 לשחקנים הדרכה



ק ליסט'צ–התחנות תכנון 

 לרמה של הסטודנטמותאמים

 המשימה על מתבססים

 ולהעריך אותםלצפות בהם דברים שניתן

 הכמותItems ברמה ובמי בודק, בזמן המבחן,במשימה תלויה

 ב להשתמשItemsDetailed הסתכלות  אלא  " בדיקת בטן"לא למשל

ניקוש  , בדיקת כבד וטחול, האזנה, על הבטן

 לכל ניקוד יש לתתItemלפי חשיבותו



OSCEמגבלות  ה 

 חולה–בכל תחנה בודקים משימה אחת מתוך המפגש רופא

גורם  לשיבוש  בהדגמה  של  מפגש  אמיתי

לא ניתן לביים את כל סוגי הבעיות הרפואיות







נוספות לבדיקת מיומנויותשיטות 

Traditional Approaches

 מטופלמבחנים בעל פה פנים מול פנים  מול  הבוחנים  ללא

(the long caseשלב  ב )



!!תודה על ההקשבה 


