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האגף לחינוך יסודי

תחום תוכניות תוספתיות

סמדר שמואלי' הגב: מנהלת הצוות



(קומיטיוינט 'ג)

(תקפות ומהימנות)דיוק מדעי •

הוגנות  •

שימושיות/רלוונטיות•

יכולת בצוע•
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הערכה     למידה   

וראהה 

תכנית למודים
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הלימה בין מרכיבי היסוד של מערכת הלמידה

תכנית הלימודים   

סטנדרטים של תוכן
סטנדרטים של ביצוע

הוראה 
ולמידה

 הערכה

1
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ה"אתר הראמ:  מקור



    /      

             
    

              

תוברמ הריחב
 ןוכנ אל/ןוכנ 

המאתה

 המלשה
 הרצק הבושת
רוביח

          

     
      

 תגצמ,םגד,ח"וד
 ןותיע ,היימדה
הכורעת

            

האצרה הפ לעב הניחב
ןויאר/החיש 
הזחמ/דיקפת קחשמ 
 הכרעה תחיש/ןויד 

יטרקוס רנימס

          

     

            

               

     

ןולאש
הדימל ןמוי
האירק ןמוי

רשק תורבחמ
הכרעה ישגפמ
ןויאר

תישעמ/תינויע

             

    '               
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שלבים 

בפתוח 

מבחן 

צוות תוכניות תוספתיות -האגף לחינוך יסודי 



תכנים/מפוי הנושאים -'שלב א

על מנת שתוגדר מסגרת  תכני הלמוד /הנושאיםמיפוי 

.הדגימה לעולם התוכן

מן היסודות אל  "לדוגמא בתכנית הלמודים בכימיה  

":   התרכובות
יסודות•

משפחות כימיות•

תרכובות•

נתכים•
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יעדים כתוצרי למידה –' שלב ב

יעדי ההוראההמבוססים על יעדי המבחן הגדרת 

:דוגמא ליעדים במבחן בכימיה

"..נתך", "משפחה כימית"התלמיד יגדיר מושגים כ•

התלמיד ימיין יסודות לפי משפחותיהם•

התלמיד ימנה את תכונותיהם של היסודות  •
.במשפחות הכימיות

•.....
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התייחסות לרמות החשיבה–' שלב ב

:רמות החשיבה שברצוננו לבחון

 

חשיבה רמותהיעד

התלמיד ימנה את תכונותיהם של היסודות במשפחות 

.הכימיות

(זכירת עובדות)ידע 

הבנת מושגים"..נתך", "משפחה כימית"התלמיד יגדיר מושגים כ

סינתיזה...יתכנן ניסוי לבדיקת השאלה  התלמיד

צוות תוכניות תוספתיות -האגף לחינוך יסודי 



תכנון  טבלת מיתאר  –' שלב ג

הערכהסנתזהאנליזה ישום הבנה ידע                              

יסודות

משפחות  

כימיות

תרכובות

נתכים

צוות תוכניות תוספתיות -האגף לחינוך יסודי 



לנושאים ולרמות החשיבה   משקלותהגדרת : 'שלב ד

:החלטה לגבי החשיבות שהמורה מייחס

    (  עולמות התוכן)מהנושאים לכל אחד

    מרמות חשיבהלכל אחד  .

צריכה לבוא לידי  במהלך ההוראה מידת ההדגשה שמקבלת מטרה מסוימת )   

(. ביטוי בשאלון המבחן המיועד לבדוק את אותה המטרה
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רמות       

         

חשיבה

נושאים

המשקל  הערכהסנתזהאנליזה ישום הבנה ידע

היחסי  

של  

הנושאים

20%יסודות

משפחות  

כימיות
30%

10%תרכובות

40%נתכים

המשקל  

היחסי של 

רמות  

החשיבה 

30%35%35%-----------100%
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רמות       

         

חשיבה

נושאים

המשקל הערכהסנתזהאנליזה ישום הבנה ידע

היחסי 

של 

הנושאים

4%10%6%20%יסודות

משפחות  

כימיות
10%10%10%30%

0%4%6%10%תרכובות

16%11%13%40%נתכים

המשקל 

היחסי של  

רמות  

החשיבה 

30%35%35%-----------100%
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קביעת מספר הפריטים במבחן: 'שלב ה

בקביעת החלטה זו יש להביא בחשבון את הגורמים 

:הבאים

עליו נבחנים התלמידים היקף החומר. א

.שבכוונתי לתתסוגי הפריטים . ב

המוקצב למבחןהזמן . ב

הזמן  , גיל: -של התלמידים התלויה ב  יכולת הריכוז. ג

,  מזג אוויר)שבו מתקיים המבחן והתנאים הסביבתיים 
..(.רעש
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דוגמא

פריטים שלכל אחד   100נניח שקבענו שהמבחן יכלול 

פריטים יבדקו את נושא   6אזי  . מוקצבת נקודה אחת

.  היסודות ברמה של ישום 

פריטים אזי ניתן לתת   40אפשר לקבוע שהמבחן יכלול 

שאלות ברמה של הבנה שכל אחת מהן תקבל    2לדוגמא 
שאלה ברמת ישום   1–ו (  נקודות 10כ "סה)נקודות  5

(...נקודות 6כ "סה)
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רמות       

חשיבה        

נושאים

המשקל הערכהסנתזהאנליזה ישום הבנה ידע

היחסי 

של 

הנושאים

4%יסודות

(1x4)

10%

)2x5)

6%

)1x6)

20%

משפחות  

כימיות
30%

10%תרכובות

40%נתכים

המשקל 

היחסי של  

רמות  

החשיבה 

30%35%35%-----------100%

מספרי הפריטים  בכל תא
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קביעת סוגי הפריטים שייכללו במבחן–' שלב ו

הפריטים והמטלות להערכת השגים נעים על רצף בין  

.  תגובה בנייתתגובה ל בחירת

בחירת תגובה בניית תגובה 
השלמה של מלה  

או שתיים
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סוגי פריטים על רצף של חופש תגובה

מסוגים שונים הוא  ( שאלות)המבחין בין פריטים , הגורם העיקרי

.בחופש התגובה של הנבחןההבדל 

.דורשת מהתלמיד ליצור את התשובה :שאלות פתוחות

דורשת מהתלמיד לבחור את התשובה הנכונה   :שאלות סגורות

.מתוך מגוון של תשובות אפשריות

שאלות שהתשובה עליהן כוללת משפט קצר אחד   - שאלות ביניים

.או שניים או לעיתים אפילו מילה
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סוגי שאלות

,שאלות פתוחות

מטלת ביצוע

תגובה חופשית

שאלה  חיבור

ממוקדת

ארוךקצר

שאלות ביניים

תשובה מתוחמת

“קלוז"שלמהה

שאלות סגורות

תגובה נתונה

התאמה  

צימוד

רב 

ברירה

לא  /נכון

נכון

ביטוי עצמי בלתי מוגבל                                  אין אפשרות לביטוי עצמי
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סכום השלבים
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תכני הלמוד/מיפוי הנושאים'  שלב א

הגדרת יעדי המבחן המבוססים על יעדי ההוראה•' שלב ב

הגדרת רמות החשיבה•

  מיתארתכנון  טבלת ' שלב ג

לנושאים ולרמות החשיבה   משקלותהגדרת :  'שלב ד

קביעת מספר הפריטים במבחן'שלב ה

סוגי הפריטים שייכללו במבחן ' שלב ו



סוגי מחוונים

מחוון הוליסטי•

מחוון אנליטי•

מחוון הוליסטי
דורש מהמעריך לתת ציון יחיד המתייחס לאיכות     

הכוללת של התגובה על פי נקודות קבע המתארות  
.רמות אחדות של בצוע

מחוון אנליטי

דורש מהמעריך לתת ציונים נפרדים להיבטים או לממדים   
. שונים של התגובה
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סיפורו של כוכב הים  
(ברקראלן )

ראיתי איש צעיר עומד ליד הים  , ביום מן הימים בעודי מטייל על החוף
בעודי מתקרב גיליתי כי האיש  . ומשליך עצמים מהחוף אל תוך האוקיינוס

ים שאלפים מהם נותרו שם עם בוא השפל ומשליך אותם  -מרים מהחול כוכב
שאלתי את האיש מדוע הוא לוקח על עצמו  . אחד אחד לתוך האוקיינוס

.  האיש השיב כי אם לא יעשה זאת כוכבי הים ללא ספק ימותו. מטלה שכזו
ים ושלא  -לעגתי לו והודעתי כי ישנם קילומטרים של חוף ועשרות אלפי כוכבי

האיש הצעיר עצר  ....ייתכן כי הוא באמת מאמין שמישהו אכן ישנה משהו
בעוד הוא משליך אותו חזרה  . ים נוסף מהחוף-ואז הרים כוכב, חשב, לרגע

!לאחד הזה.....זה משנה: לים אמר
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