
 

 

 

 

 

  אקדמייםמבחנים  לכתיבתהנחיות עקרונות ו

 2010 דצמבר

 

 הקדמה

איכותם של ערובה ל, ניסיון זה אינו מבחניםבכתיבת דרך שגרה  מתנסים שכל העוסקים בהוראההגם 

קבלת בם מבחניושימוש ב מתן ציוניםמבחנים, כתיבת הפרקטיקה של   . כותביםשהם המבחנים 

והוא  ,זההצטבר ידע מקצועי עשיר בתחום  ותהאחרונהשנים מאה במקצוע.  עצמה היא  -החלטות 

ההישגים  הנסמכות עלשלהחלטות מאחר מקצועיים. וארוכה של פרסומים אקדמיים  סוכם בשורה

על המרצים וכמו גם על  ,הסטודנטים על במבחנים אקדמיים עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת

 . חיוניתהיא דרישה נים של המבח איכותםהבטחת  -הלימוד  מחלקות

מבחנים אקדמיים.  המסמך מיועד  לכתיבתוהנחיות בסיסיות  מרכזייםעקרונות  מוצגיםמסמך זה ב

את  להציגמטרתו ו  כתיבת מבחנים בקורסים שהם מלמדים,העוסקים ב סגל האקדמיאנשי הל

בספרות וחו ודובשו התגשכפי  - מבחנים כתיבתשל המקובלת פרקטיקה העקרונות המרכזיים ואת ה

שפר את איכותם של המבחנים צפוי לזה ימוץ העקרונות וההנחיות המפורטים במסמך א . המקצועית

תקפות והוגנות , מהימנות :מקובליםהמקצועיים הבקריטריונים שיעמדו הבטיח האקדמיים ול

    .מן המבחניםמסקנות הנגזרות ה

 

 חלקים: חמישהמסמך ל

  תכונות של מבחן טוב –חלק א 

  הנחיות כלליות – ב חלק

 רה שאלות בר   לכתיבתהנחיות  – גחלק 

 שאלות פתוחות לכתיבתהנחיות  – דחלק 

 מבחן שלם לחיבורהנחיות  – החלק 
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 תכונות של מבחן טוב  –חלק א 

להלן הצגה תמציתית של שני המושגים   .המשקפים את איכותומבחן  מאפיינינות ותוקף הם מהימ

 .ייםבהקשר של מבחנים אקדמ

 מהימנות

מגורמים גם  יםבמבחן מושפע הציונים.  הולדיוק במדיד יציבות של ציוני המבחןל היא מדדמהימנות 

מהימנות עולה כך , קטנה וככל שהשפעתם של גורמים אל  .תהנמדדליכולת שאינם קשורים  ,מקריים

את בעיקר ים שקפההבדלים בין ציוניהם של הנבחנים מש פירושה מהימנות מבחן גבוהה המבחן. 

 .קטןבהם , ומרכיב הגורמים המקריים ביכולתםהבדלים ה

הצלחה או  כזה.  במבחן מעטות מדי שאלות הואמבחן  שלאחד הגורמים העיקריים למהימנות נמוכה 

בעניין ספציפי אחד של הנבחן שהרי הידע  ,על הציון הסופי גדולה מדי השפעתם -אחת כישלון בשאלה 

הוא  מבחן פוגע במהימנותה אחר.  גורם בנושא כולו ושל היכולתאת או  את הידעמשקף בהכרח לא 

כך ציונו במבחן  ,הדרוש לכךהסיכוי של נבחן לענות נכון על שאלה ללא הידע גדול ככל ש  :הניחוש

בחלקיו הוא איכות השאלות במבחן.  חשוב ביותר,  אחר,גורם משקף פחות את יכולתו האמתית. 

 .פרט כיצד להימנע מהםמו ,עלולים לפגוע באיכות השאלותשרמים תייחס לגומהמסמך הבאים 

 תוקף

של מהימנות כי חשוב להדגיש .  מודד את מה שהתכוון למדודהוא המידה שבה הוא התוקף של מבחן 

, שהרי מבחן המודד יכול להיות תקףלא  - מבחן שאינו מהימן: שלו היא תנאי הכרחי לתוקףמבחן 

שהוא אמור  מהאינו יכול למדוד את בוודאי  - תאמתי יכולתא מודד אירועים מקריים יותר משהו

 . למדוד

נטי ביותר הוא וו, אך בהקשר של מבחנים באקדמיה הסוג הרלמצויים בשימוש של תוקףשונים סוגים 

. מבחן הוא נועד לבדוקשהמבחן מייצג את עולם התוכן עד כמה  - content validity) )תוקף תוכן 

ההרצאות,   - מודד את השליטה של התלמידים בחומר הלימודשהוא מבחן טוב  שלותוכן התוקף ש

 .  וכד' ת הקריאהורשימ

 

 הנחיות כלליות – בחלק 

 מבחןלמפרט גיבוש 

ייוצג היטב על כל נועד לבדוק  שהמבחןשעולם התוכן יש לוודא כדי להבטיח את תוקף התוכן של המבחן 

ואת  מפרטת את הנושאיםהה טבללבנות מומלץ  מבחןהכתיבת לפני לשם כך  . מרכיביו והיבטיו

 ,הנבחניםשל פעילויות הקוגניטיביות פירושן כאן ה.  מיומנויות למדודצריך שהמבחן  המיומנויות

, טבלה זו.  בוכד' פתרון בעיות ,בהקשר חדשידע ועקרונות יישום , עקרונות תהבנידיעת עובדות, לדוגמה: 
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ממשקלים אלו . במבחןמיומנות כל של כל נושא ו ת המשקל היחסי שלא", יש לציין קרויה "מפרט מבחןה

   .  5%=  ג מיומנותהמשקל של  xא  נושאהמשקל של  :לדוגמה ,נושאמיומנות בכל המשקל של כל  ייגזר

 כתיבת שאלות

 מרכיבות אותו. ההשאלות מבחן תלויה תלות מכרעת באיכותן של האיכותו של 

 .ותטוב שאלות בכתיבתנועדו לסייע  יםהבא ובחלקיםזה  בחלקההנחיות 

 נושא -מפרט המבחן והגדירו בבירור לאיזו קטגוריה במפרט  לפי שאלהכל  כתבו x היא  - מיומנות

 . כתייתשמ

  הרכיבו  - בלבד.  כדי לקבל תמונה מהימנה על מצב הידע של כל נבחן דאח ענייןהתמקדו בבכל שאלה

 ומיומנות ספציפית. יחידה אחת של תוכן  תגמייצ ןמה תשכל אח ותרב שאלותאת המבחן מ

 ברוב  .ולא עניינים שוליים או טריוויאליים ,נטייםוובחנו עניינים מרכזיים, חשובים ורל

של לבדוק ידיעה של עובדות יבשות כגון שמות של תאורטיקנים, פחות תחומי הידע חשוב 

 .וכד'תוצאות על , סיבותעל לשאול על משמעויות, יותר , וחשוב ושל מושגיםתאוריות 

 נשען  ןשפתרונ שאלות ומכתיבת, ותאו מטע ות, מבלבלמותמתחכ שאלות מכתיבת הימנעו

 או על חשיבה מקורית במיוחד. (insight)על תובנה פתאומית 

  שווה אינה  ותםמוכרשתכנים או ביטויים  שבהן מופיעים ,ותמּוטשאלות  מכתיבתהימנעו

קבוצה בני של  םלפגוע ברגשותיה ותשעלול שאלות מכתיבתכל קבוצות האוכלוסייה, וכן ב

חשבו על הטיה בייחוד .  באופן סטראוטיפי שאלות המוצגותכגון  ,מסוימת באוכלוסייה

יהודים של , וחדשיםישראלים ותיקים  של גברים ונשים,של בהקשר של ערבים ויהודים, 

 .יםאחראו לאומים ובני דתות 

  בייחוד הדבר חשוב   הנבחנים. כלידע הלשוני של לאת אוצר המילים ככל האפשר התאימו

 .עבריתהאינה  שפת אמםשסטודנטים  בהן לומדיםשות בכית

 

 ("שאלות סגורות") רהשאלות בר   לכתיבתהנחיות  - גחלק 

ות שרק אחת מהן נכונה והשאר משמש תשובות 3-5 -מו ,"גזע" - שאלהמורכבות מגוף הרה בר   שאלות

, הן מבטיחות זמן קצר יחסיתברחב נלדגום היטב עולם תוכן מאפשרות  שאלות מסוג זה  "."מסיחים

 והן קלות לבדיקה. ,הערכה אובייקטיבית

רה שאלת הניסוח של   את  ולהקטיןאת ייעודם  למלאהמסיחים על  ,בהיר וחסכוני צריך להיות הטובבר 

נבחנים לזהות את רמזים שעשויים לסייע לצריכה להיות נקייה מהשאלה ו ,הסיכויים לניחוש נכון

 ק. יהתשובה הנכונה גם ללא ידע מספ

 .עומדות בדרישות לעילהשאלות  בכתיבתזה נועדו לסייע  בחלקההנחיות המופיעות 
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 הגזע ,ניסוח גוף השאלה

 נסו לנסח  .מהםנדרש את ה נויבי ניםמשמעי כדי שהנבח-באופן בהיר וחדהגזע את  נסחו

התשובות עוד בטרם קראו את השאלה  שהנבחנים יוכלו לענות על באופן הגזעאת 

 .שיש להשלימומשפט ולא בצורת  ,לנסח את הגזע בצורת שאלה עדיף.  המוצעות

 קיצור זמן  .של השאלה ככל האפשר את זמן הקריאהם צמצנסחו בקיצור כדי להת

 . למבחן כולו בזמן המוקצב שאלותמספר רב יותר של במבחן הקריאה מאפשר לכלול 

  לשאלה רלוונטי נושאימידע מהימנעו.  

 נה. כל המידע הנחוץ לפתרומצוי בשאלה ודאו ש  

  אתם אם "אין".  -כגון "לא" ו ,שלילה מילותשימוש במלהימנע נסו במידת האפשר

משלילה כפולה  בעיקרלהימנע יש   כדי למנוע בלבול. אותן ו, הדגישמילות שלילהמשלבים 

 לוגית.מבחינה  םניסוחים מורכבימאו 

 הקפידו לציין  - עמדות שלטענות או  של, הסברים תאורטיים הכרה של תונחהבושאלות ב

 . אליהםמתייחסת שהשאלה  התאורטיקן או התאוריה את שם

 כתיבת התשובות המוצעות

  בהירה וממצה.  כדי  ,על כל העוסקים בתחום מוסכמת תהיה מדויקת, הנכונה התשובהשהקפידו

 של עמיתים. ביקורתיות בהגהותלהבטיח זאת כדאי להיעזר בספרי הלימוד ו

  נכונותה.   רומזת עלבכך וביטוי המופיע בגזע  של הפרפרזבגדר אינה הנכונה ודאו שהתשובה 

 נבחנים ועם זאת מסיחים שייראו סבירים לנבחנים שאינם שולטים בחומר במידה מספקת,  כתבו

או  קלים לפסילה, םמשימוש במסיחים מטעי והימנע  .יפסלו אותם בקלות שולטים היטב בחומרה

 .מגוחכים

 כדי הנחות ספציפיות או בתנאים מסוימיםב תשובה נכונהללהיחשב לא יוכל ששום מסיח  ודאו  .

 של עמיתים.ביקורתיות להבטיח זאת כדאי להיעזר בהגהות 

 פוטנציאל  יש להם ,הוגניםמסיחים מסוג זה הם  .לבסס את המסיחים על שגיאות נפוצות נסו

 . בחומר שליטתםהשונים זה מזה בבין נבחנים  נההבחלצורך יעילים הם ו ,דיאגנוסטי

 רק התשובה אם תוכנית.  ולשונית  התאמהמתאימות לגזע המוצעות התשובות דאו שכל ו

 את המסיחיםלפסול יכולים נבחנים ה ,לשונית ותוכניתהתאמה הנכונה מתאימה לגמרי לגזע 

 גם ללא הידע הנדרש.  

 נה חריגה באורכה בהשוואה למסיחים.  לעתים קרובות התשובהשהתשובה הנכונה אי וודא 

עשויים להיעזר ברמז  ניםנבח הצורך להקפיד על ניסוח מדויק.  שלארוכה מהמסיחים בהנכונה 

 זה לזיהוי התשובה הנכונה. 

 תים נעשה שימוש  . לע"לעולם לא" ,"דתמי" כגון ,וקיצוניים גורפיםשימוש בביטויים מנעו מיה

מייצגים שביטויים מסוג זה מאחר נכונות. -סבירות ללא ותבביטויים כאלה כדי להפוך תשוב

  לא נכונה. תשובה  ומרמז על היות שילובם במסיחמצבים נדירים, 
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  אחת  תשובהמאחר שרק .  הלז המאוד ז יםאו דומ םבמשמעות יםשקול ממסיחיםהימנעו

 היעזר בכך כדי לפסול מסיחים גם ללא הידע הנדרש. ל וליםלע ניםלהיות נכונה, נבח יכולה

 מנוגדות ומשלימות  תשובותלעתים קרובות שתי   המנוגדות זו לזו. ותתשוב מכתיבת הימנעו

 לנבחן שאחת מהן היא התשובה הנכונה. ותרומז

 התשובות המוצעות למשל, אם בכל  .התשובות המוצעותלגזע מידע שחוזר בכל  והעביר

 השאלה.בגזע י מסוים, מומלץ לציין אותו מופיע תנא

 אפשר -אי", "חד מהנ"ל"אף א ,נכונות" התשובות המוצעות"כל  כגוןבתשובות משימוש  הימנעו

 .מסיחים לשאלה לכתובאלה רווח כאשר מחבר המבחן מתקשה כ בתשובותהשימוש   לדעת".

 .להיעזר בכך על מנת להשיב נכון גם ללא הידע הנדרש יכוליםנבחנים 

  רשימה של  חופפים, כמו תשובות שבהןמרכיביהן  מכתיבת תשובות שמקצתהימנעו

זו מתכונת .  מהתשובות המוצעותחוזרים בכמה שמקצתם סימפטומים או מאפיינים 

 פתרוןשל שימוש באסטרטגיות  מזמנתמצריכה זמן רב יחסית לקריאה ולעיבוד,  ,מסורבלת

סדרת לאת השאלה הוא להסב לבדיקת ידע מסוג זה ומלץ הפתרון הפשוט והמ לבלבל את הנבחנים. הנוטו

מבנה זה של שאלות מחייב שיטת שימו לב,   נכון / לא נכון. שאלות קצרות שיש להן שתי תשובות בלבד, למשל: 

 ציינון מיוחדת.

  גם .  ג נכונים"+  "א + ב כמו  ,אחרות תשובותשל  צירופיםבתשובות שהן הימנעו משימוש

הפתרון הנ"ל  נוטה לבלבל את הנבחנים.ו פתרוןשל שימוש באסטרטגיות  נתמזמ וז מתכונת

  יתאים גם למצב זה.

 המוצעות בסדר התשובות התשובה הנכונה מה שלמקו

 יש קבע באופן אקראייי כל התשובות המוצעות בסידורמקומה של התשובה הנכונה רצוי ש .

 בכל מקום מספר פעמיםעו אותו יופי ותהנכונ ותשהתשובמיקום אקראי אין פירושו ש לשים לב

  . סידורי

 כיער למשל לפי  ,שיטתי או בסדר הגיוניהתשובות המוצעות סדרו את   - נטיווכשהדבר רל 

את עיבוד המידע  ניםמקל על הנבח מסוג זה.  סידור לפי אורכןאו  בהןהמופיעים ים מספרה

 .  המוצעות בתשובותהנתון 

 

 תשאלות פתוחו לכתיבתהנחיות  - דחלק 

גבוה, תוקף יש שאלות פתוחות לאת התשובה. מבחינה זו בעצמו  להפיקנדרש בשאלות פתוחות הנבחן 

יתרון שאלות פתוחות ל בידע שרכש. בעתיד שכן הן מדמות את האופן שבו יידרש הנבחן להשתמש 

, זאת לעומת . והשוואהיכולת ניתוח הכללה,  , כמומיומנויות חשיבה גבוהות בחוןמאפשרות לנוסף: הן 

בהשוואה קטן מספר השאלות הפתוחות שאפשר לכלול במבחן  -הדרוש לפתרונן זמן הארוך הבשל 

ציון( של שאלות פתוחות מתן התהליך הציינון )  הציונים. מהימנותבשעלול לפגוע מה  ,רהלשאלות בר  

רהמתהליך  יותר מורכב  .מהימןפחות הוא ולעתים קרובות  ,הציינון של שאלות בר 
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 :האלהל את יתרונותיהן של השאלות הפתוחות יש להקפיד על הכללים כדי לנצ

 שאלותניסוח ה

  המצריכות שאלותשל רב מספר שבו מבחן ככלל,   .המוקצבאין לדרוש כתיבה רבה מדי בזמן 

 .תשובה ארוכה המצריכות שאלותמספר קטן של מבחן שבו על עדיף  - תשובה קצרה

  עד כמה נרחבת צריכה להיותברור  יהיה ניםנבחלש כדייש לפרט את השאלה במידה מספקת 

לכלול בשאלה סעיפים או  אפשרלשם כך  . הרצוי אורך התשובהומה תוכנה, התשובה מבחינת 

 .ווניםכ  שאלות מ  -תתי

 לבדיקת התשובות מחווןכתיבת 

על  ניקוד מלא וניקוד חלקימתן למפורטים קריטריונים  ובומדריך להערכת שאלות פתוחות,  הואמחוון 

  .להןם מיהמתאי ניםהציואת ו ,שייתכן שיתקבלודוגמאות לתשובות  צריך להציגמחוון ב  השאלה.

 :מחוון לכתיבתלהלן הנחיות   .נפרד מפיתוח השאלות הפתוחות-חלק בלתי היאמחוון  כתיבת

  התיאור מפורט של מרכיביו נכונה ושלמהכתבו תשובה .  

  כל אחת מהן.יש לתת לשציון את הות להתקבל עשויושהתשובות החלקיות את הגדירו מראש 

  מחברות בחינה ולקרוא את תשובות הנבחנים כדי  כמהרצוי לדגום  בדיקת התשובותלפני

 לתקן אתצורך  עולהאם   ניקוד.ל הזכאיותאחרות או חלקיות מלאות לוודא שאין תשובות 

 .עשו זאת - המחוון

 בדיקת התשובות

 בחניםהקפידו על בדיקה אנונימית של המ. 

  העקרונות פניהם את להדגישו  -בודקים את הבחינות מתרגלים, הלמשל  ,מעריכים כמהאם

 : האלה

 בניקוד. הקללר או יציינון הנובעות מנטייה אישית של המעריך להחמהטעויות  יש לצמצם את 

 שלובציונים הקיצוניים ובכלל זה  ,ההערכה סולםבכל  חשוב להשתמש. 

 כתב יד, כתיבלא רלוונטיים כגון מגורמים  ולהתעלם ,פי התוכן והמחווןציונים רק על  יש להעניק 

 עושר לשוני.ו

 

 מבחן שלם לחיבורהנחיות  - החלק 

 הרכבת המבחן השלם

  רהשאלות פתוחות הן שאלות בר  הן אחד לכלול במבחן אפשר . 

  תלפחו שאלות 25לכלול השתדלו  - רהשאלות פתוחות קצרות או שאלות בר   שבהםבמבחנים . 

 בחרו את השאלות במבחן בהתאם להרכב שהוגדר במפרט. 
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  בציון הסופיעומד ביחס למשקלה של כל שאלה הזמן הנחוץ לפתרונה ודאו כי. 

  תלות בין השאלות, כלומר ודאו שאין-  

 פתרון שאלה אחת אינו תנאי לפתרון שאלה אחרתש;   

 אחרת אפשר להיעזר במידע שנמסר בשאלה אחת כדי לענות על שאלה-איש. 

 קשהמן הקל אל ה או הלימוד,פי סדר ל ,פי נושאיםל י, למשלסדרו את השאלות בסדר הגיונ. 

  לזמן הנחוץ לפתרונה יחסיוודאו כי משקלה של כל שאלה בציון הסופי. 

  מועד בלמועד א ול -הרכיבו נוסחים מקבילים. 

  לסיים את די כ לכולונזקקים  אינםשרוב הסטודנטים המתאים לו, זמן ה אתהקצו למבחן

את לבחון את השליטה בחומר ולא את מהירות החשיבה או  שמטרתםבמבחני הישגים   .המבחן

לא התכוון המחבר ששהציונים יושפעו מגורמים  לגרוםלחץ הזמן יכול  - יעילות העבודה

 במבחנים  כגון השליטה בשפה העברית, מהירות החשיבה ויעילות ניהול הזמן בבחינה. לבדוק,

 אםלחץ זמן עשוי להועיל   ץ זמן עלול לפגוע הן במהימנות הן בהוגנות של המבחן.כאלה לח

 בכישור זה או אחר. ניםהבוחן רוצה לבדוק את המיומנות של הנבח

 המבחןהגהה ביקורתית של קריאה ו

שני לקוראים מומלץ להעביר   של עמיתים.קורתית יקריאה בנפרד מכתיבת המבחן הוא -חלק בלתי

 או הנכונות תשובותה בצירוףוהאחר  ,הנכונות תשובותסימון ההאחד ללא  - מבחןעותקים של ה

 :האלהעקרונות לפי הלפעול הקוראים יש להנחות את   המחוון להערכה.

 סווגו את השאלה לקטגוריה המתאימה במפרט. 

 של תכנותה היהוגנות או המבחינת בהירות הניסוח, דיוק התשובה,  נתחו את איכות השאלה

טעונה תיקון,  ציינו מהו המרכיב הבעייתי, נמקו מדוע הוא טעון תיקון  השאלהאם   .הטיה

 .והציעו פתרון לבעיה

 העריכו את רמת הקושי של השאלה. 

 הצביעו גם על שגיאות הקלדה, כתיב, דקדוק ופיסוק. 

 לבקש הבהרות  ובליבלי להציץ במחוון  ות הפתוחות, ועשו זאתשאלל כתבו את התשובות

 .מהכותב

 התשובות האפשריות כל ל מתייחסאם הוא ומשמעי -שאלות פתוחות העריכו אם המחוון חדב

 והתשובות החלקיות. 

 

  הפקת המבחן

 .הדפיסו את המבחן במתכונת אחידה ומרווחת  

  .השתמשו בגופן פשוט בגודל סביר 



 

 

8 

 מרו על אחידות לשונית וגרפית במבחן כולו.ש  

 חד.ודאו שכל שאלה מופיעה בשלמותה בעמוד א 

  100 -מסתכם ב מספר הנקודותשוודאו כי לצד כל שאלה וסעיף מצוין משקלם בציון הכללי.  

 כתיב והקלדהלשוןהגהה לאיתור שגיאות  הגיהו ,. 

 

 :האלהניתן להיעזר במקורות מבחנים  כתיבתלהעמקה בנושא 

 .פתוחה. רעננה: האוניברסיטה המבחנים פסיכולוגיים: תיאוריה ומעשה  (.2002) 'ג'אנדה, ל

Haladyna, T. M., Downing, S. M., & Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-

choice item-writing guidelines for classroom assessment. Applied Measurement in 

Education, 15(3), 309-334.  

Janda, L.H. (1998). Psychological Testing: Theory and Applications. Allyn & Bacon.  

 

 . מבחנים בכתיבתסדנאות מעשיות למעוניינים המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מציע 

 המבחן.   שונות של ומטרות שונים תחומי תוכן , כמומותאמות להקשרים שוניםהסדנאות 

  sephi@nite.org.il, דוא"ל 02-6750646 'יש לפנות לספי פומפיאן, טללפרטים 

 

 
ISBN 978-965-502-158-5 

 

mailto:sephi@nite.org.il

