
:מבחן אדפטיבי בשלבים
סוגיות בפיתוח ובניתוח פריטים

המקרה של המבדק בעברית לדוברי ערבית

בעז צור
י'קורדחגהדיל 

אטאלי-מירב אריאלי

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

2020פברואר –כנס האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 



וטלדורו"מאל, ובוצע בשיתוף מטחה"ראמידי -המחקר נוהל על
ניהול  , תכנון

הנתוניםניתוחתפעול המחקרפיתוח המבחןוביצוע המחקר

הרשות הארצית למדידה  
והערכה בחינוך

המרכז לטכנולוגיה  
חינוכית

טלדור
המרכז הארצי  

לבחינות ולהערכה

קפלן-ענבל רון
עואדיהאימאן

חגית גליקמן
רפיואל 

רז מאור-לי
רוזנבאוםבועז 
ברצלבסקירוני 

ליפשטטנורית 

ליפץשרה 
גלית בן צדוק

י'קורדחגהדיל 
הילה חדד
צליל מלכה

שירה שרעבי
אייל אדוארד

קרליץצור 
שאול שלפק

כאהןנעם 
איתמר כהן



מבחן אדפטיבי

מרבית המבחנים הם עדיין לינאריים

אפשר לבנות מבחן אדפטיבי–בזכות התפתחויות פסיכומטריות וטכנולוגיות 

:היתרונות

מגדיל את האינפורמטיביות של כל פריט•

(ושומר על אותה רמת מהימנות)מקצר את המבחן •

חוסך תסכול לנבחנים•

סוגים של אדפטיביות

אדפטיבי ברמת הפריט•

(שלבי-מבחן אדפטיבי רב)אדפטיבי ברמת הפרק •
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המבדק בעברית לדוברי ערבית לכיתה ט

בהערכת הידע והמיומנויות בעברית של  ה"ראמבשנת הלימודים הנוכחית החלה •
.תלמידים דוברי ערבית בסיום חטיבת הביניים

המחקר מהווה המשך למחקר שבדק את ידיעת העברית בסוף בית הספר היסודי  •
. והועבר במשך חמש שנים

המחקר ממוחשב וכולל מבדק ושאלון ממוחשב לתלמידים ושאלון אינטרנטי  •
.למורים

הידע  -באופן אדפטיביהמבדק הממוחשב מאפשר לבחון את התלמידים •
המבדק  . והשליטה של התלמידים דוברי ערבית בעברית מתאפיינים בשונות גדולה

כך שיוכל , הממוחשב מאפשר להתאים את החומרים באופן מיטבי לתלמיד הנבחן
.להביא את יכולותיו לידי ביטוי באופן מיטבי
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המבדק בעברית לדוברי ערבית לכיתה ט

בתי ספר 30-ב, 2019בחודש מרץ פיילוט נרחבנערך , לקראת ביצוע המחקר•
.התוצאות שיוצגו כאן מתבססות על אותו פיילוט. שנדגמו באופן מקרי

בתי  100-בקרב מדגם מייצג של תלמידים בבימים אלו מועבר המחקר העיקרי•
.  ספר דוברי ערבית ברחבי הארץ

ישוחררו לבתי הספר  , בשנת הלימודים הבאה, לאחר העברת המחקר העיקרי•
.בכדי שיוכלו להשתמש בהם בתור הערכה פנימית, יחידות מתוך המבדק
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המבדק בעברית לדוברי ערבית לכיתה ט

המבדק הממוחשב כלל פרקים בנושאים שונים•

שלבי-לפרק הבנת הנקרא יש מבנה אדפטיבי דו•

הטקסט הממיין והטקסט הקל מבוססים  •
על מבחן קיים לכיתה ו
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המבדק בעברית לדוברי ערבית לכיתה ט

נערך מחקר פיילוט2019בשנת , כאמור•

בדיקת איכות הפריטים ופרקי המבדק–מטרת מחקר הפיילוט •

כל הנבחנים ביצעו קודם את הטקסט הממיין  •
ולאחר מכן טקסט המשך

מערך המחקר  , בפרק הבנת הנקרא•
:אדפטיבי ורנדומלי–היה משולב 
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(CTT)ניתוח לפי תורת המבחנים הקלאסית 

!התוצאות מפתיעות, במבט ראשון•

...אבל למעשה מדובר באוכלוסיות שונות•

IRTהרעיון היה להתמודד עם ההבדלים בין האוכלוסיות באמצעות •
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קושי ממוצע של כל טקסט( א
בניתוח  
קלאסי

Nטקסט
ממוצע

(100-0סולם )

91066ממיין

23036קל

24043בינוני
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(CTT)ניתוח לפי תורת המבחנים הקלאסית 

:חמישה פריטים בטקסט הקל לא תפקדו היטב
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ניתוח ברמת הפריט( ב

ג5פריט ב5פריט א5פריט 

הבחנהקושי

0.420.17

הבחנהקושי

0.490.18

הבחנהקושי

0.450.06

(לא נכון–נכון )(לא נכון–נכון )(לא נכון–נכון )

%ת"סממוצע

6.386.863.48לא ענו

23.3313.5441.74נכון

18.5312.0254.78לא נכון

%ת"סממוצע

9.008.723.48לא ענו

18.0211.4447.83נכון

22.9613.9148.7לא נכון

%ת"סממוצע

6.506.783.48לא ענו

19.8611.9252.17נכון

21.4813.9844.38לא נכון



(CTT)ניתוח לפי תורת המבחנים הקלאסית 

:חמישה פריטים בטקסט הקל לא תפקדו היטב
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ניתוח ברמת הפריט( ב

9פריט 8פריט 

הבחנהקושי

0.420.11

הבחנהקושי

0.310.13

(בחירה בין תמונות, רב ברירה)(שאלת הסקה, רב ברירה)

%ת"סממוצע

7.007.972.61לא ענו

19.0112.2716.09א

22.4213.7041.30ב

16.109.7622.17ג

22.6613.9817.83ד

%ת"סממוצע

9.898.703.91לא ענו

23.3513.9731.30א

16.0010.7222.61ב

24.2813.1320.43ג

17.6411.6721.74ד



(IRT)ניתוח לפי תיאורית התגובה לפריט 

עם ההבדלים בין האוכלוסיות הנובעים  IRTכיצד יתמודד ניתוח 
?מאופן הקצאת הנבחנים
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Item Response Theory–תיאורית התגובה לפריט

•IRT  מקשר בין היכולת של נבחן בתכונה מסוימת לבין ההסתברות לענות נכון
בפריט מסוים המודד תכונה זו

נמדדים על אותו סולם( θ)ויכולת הנבחן ( b)קושי הפריט •

,  מכייל בו זמנית את קושי הפריטים ואת יכולות הנבחניםIRT-ניתוח ה•
מעבר לכל חלקי המבחן ובקרב כל אוכלוסיית הנבחנים



Item Response Theory–תיאורית התגובה לפריט

אופיין הפריט מתאר את ההסתברות לתשובה נכונה בכל רמת יכולת  •
בתכונה הנמדדת

𝑃:נוסחת האופיין היא, פרמטרי-דוIRTבמודל • 𝑥 = 1 =
1

1+𝑒−𝑎(𝜃−𝑏)

הוא קושי הפריטbפרמטר •

b = 0בדוגמה

הוא מידת ההבחנה של הפריטaפרמטר •

a = 2בדוגמה

0.5הסתברות של 

השיפוע המקסימלי



(IRT)ניתוח לפי תיאורית התגובה לפריט 

?IRTמה יהיה קושי הפריטים הממוצע בכל טקסט בניתוח 1.

?מה יהיו מדדי הקושי וההבחנה של הפריטים2.

:ולגבי כל אחת מהשאלות הללו

?  IRT-איך אנחנו יכולים לבחון ביקורתית את תוצאות ה3.
?האם התוצאות מתיישבות עם דרכי חישוב אחרות
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(IRT)ניתוח לפי תיאורית התגובה לפריט 

...בניתוח הקלאסי, כזכור•

–IRTבניתוח •
רמות הקושי הממוצעת של הפריטים בכל טקסט  

תואמות את הצפוי

–7-5בקרב מקבלי ציון •
IRT-התוצאות תואמות את הצפוי ואת ניתוח ה
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קושי ממוצע של כל טקסט( א
בניתוח  
קלאסי

בניתוח

IRT

רק בקרב מקבלי  
בממיין7-5ציון 

Nטקסט
ממוצע

(100-0סולם )
ממוצע  

רמות הקושי
ממוצע

(100-0סולם )
N

910660.7-62249ממיין

230360.1-5472קל

240430.54086בינוני

429520.63389מאתגר



(IRT)ניתוח לפי תיאורית התגובה לפריט 

חמישה פריטים  
עם מדדי הבחנה  

נמוכים

–IRTבניתוח •
אך לא בכולם, מדדי ההבחנה טובים במרבית הפריטים

–7-5בקרב מקבלי ציון •
אבל לא מדדי ההבחנה, IRT-מדדי הקושי דומים לניתוח ה
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ניתוח ברמת הפריט( ב
7-5ציון (מומר)IRTניתוח ניתוח קלאסי

הבחנהקושיהבחנהקושיהבחנהקושי

0.420.170.510.380.550.17א5

0.490.180.590.330.590.10ב5

0.450.060.450.110.530.23ג5

80.420.110.440.230.480.27

90.310.130.290.250.370.23



?מדוע היה ביצוע נמוך כל כך בטקסט הקל

אפשרייותשתי סיבות 

ילדים מתקשים מאוד 1.

חוסר מוטיבציה2.

13



,לסיכום

נתן אומדנים שמתקנים את ההטיה  IRTניתוח באמצעות הכלנראה שבסך •
בעקבות שיטת הקצאת הנבחנים ומתאימים לציפיות

יתכן שבמקרה של המחקר הנוכחי שיטת הקצאת הנבחנים גרמה  , עם זאת•
(גורם מתערב של מוטיבציה)בעיקר בטקסט הקל , להטיה בתוצאות

כאשר , IRTהמחקר מדגים את הצורך בבחינה ביקורתית של תוצאות , אם כן•
קיימים מדדים נוספים להשוואה
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