
ח"תשע, ה"הכנס השנתי של ראמ

בחינת הבגרות המתוקשבת 
הבעה ולשון , הבנה–בעברית 

המעבר לבחינה מבוססת מחשב

בועז רוזנבאום

מנהל תחום הערכה מתוקשבת

ה"ראמ











יתואר הערך המוסף שיש לפיתוח  , במצגת הנוכחית

מבחן מבוסס מחשב

המתוקשבת בעברית  הבגרות לבחינת ההתייחסות תהיה 

ה ושנערכת השנה בפעם השניה"שפותחה על ידי ראמ





באופן כללי התלמידים הגיבו באופן חיובי  

ואמרו שהם מעדיפים להיבחן  , למבחן

במבחן מתוקשב על פני נוסח מודפס

אך היו גם מהתלמידים שהתקשו לקרוא  

את הטקסטים באופן דיגיטלי והעדיפו את  

הנוסח המודפס



בדיקה 
רוחבית

מענה  
להתאמות  

מיוחדות

תיעוד  
תהליך  
הפתרון

אדפטיביות

שימוש  
בסימולציות 

ובאינטראקטיביות

שילוב 
גרפיקה  

ומולטימדיה

הערכה  

מבוססת  

מחשב



היתרון העיקרי של 

הערכה מבוססת מחשב 

היא היכולת להציג

תוכן דינמי  
ואינטראקטיבי

ולמדוד מיומנויות

שאי אפשר למדוד  
מודפסבמבחן 



את לנצללצד השאיפה 

בפיתוח  , המדיום המתוקשב כראוי

להיצמד  המבחן הקפדנו 
,  אל תוכנית הלימודים בעברית

שקילות  על שמירה תוך 
המבחן המודפסמול 



בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית נעשה מיפוי של תוכנית  

הלימודים בתחום הדעת תוך הדגשת ההיבטים  

הדיגיטליים ומיומנויות החשיבה מסדר גבוה הקיימים בה

מסגרת מבחן מפורטת ומוסכמת ששילבה בין נבנתה 

העקרונות וההיקף של המבחן  , הלימודיםתוכנית 

במדיום המתוקשבהקיים והאפשרויות הגלומות 



תכנית  

לימודים  

תיאורטית

מבחן

תכנית  

לימודים  

מיושמת  

בפועל



כיצד היתרונות של המבחן המתוקשב באו לידי ביטוי 

?בנוסח המתוקשב של בחינת הבגרות בעברית



המעבר למבחן מתוקשב  

הרחיב את המיומנויות  

ולפיכך  , שאפשר למדוד

שולבו נושאים שלא נמדדו  

עד כה





ההצגה של טקסטים בסביבה  

מתוקשבת משפיעה על האופן  

; שבו הם מוגשים

ההגשה משפיעה בתורה על  

הדרך שבה הקורא צורך את  

.  המידע

טקסטים "טקסטים כאלו נקראים 

והקריאה בהם מכונה , "דיגיטליים

"קריאה דיגיטלית"



,  לטקסטים הדיגיטליים מאפיינים ייחודיים של תפקיד

תנועה בהם  ה; וצורת הארגון שלהם שונה, תוכן ועיצוב

לרוב אינה סדרתית ומכתיבה אופן קריאה לא רציף



?מה נדרש מהקורא בסביבה דיגיטלית

את למצוא

המידע אותו הוא  

מחפש באמצעות 

חיפושמנוע 

את המידע הרלוונטי בדף  לאתר

כגון  , אינטרנט ולהתעלם מהשאר

ב"קישורים אחרים וכיו, פרסומות

ולהשתמש נכון  לנווט

,  בלשוניות, בתפריטים

בקישורים ואלמנטים  

נוספים על מנת להרכיב  

את הנחוץ לו

להעריך  לדעת

את מידת אמינותו  

של אתר אינטרנט



בבחינת הבגרות המתוקשבת 

הטקסטים הוצגו כדפי אינטרנט

של הטקסטים היתה  " דיגיטליות"-המידת 

כדי לא לחרוג ממה שנלמד בכיתה, מתונה







יצירת 

מצגת

אט'צ

כתיבת 

ל"דוא

פנייה  

באתר



,  למדיום המתוקשב יתרונות אחרים

התורמים לחוויית ההיבחנות  

ולאפשרויות הנתונות בידי הנבחנים



השאלות למסכים פיצול 

מפחית את העומס  

הויזואלי של עמודי 

הבחינה



דוגמה לעמוד אחד  

:בבחינה המודפסת



:המתוקשבדוגמה למסך אחד בנוסח 



המחשב מאפשר שילוב 

של כלי עזר שונים ועזרים  
–ייחודיים לתחום הדעת 

ודף  ( מרקר)כמו מדגש 

טיוטה ששולבו בבגרות  

בעברית



מדגש  



העתקת טקסט 



כלי עריכת טקסט



דף סיכום מבחן



אתגרים



חוסר 
בתשתיות  
בבתי הספר

הלימת אופן  
הלמידה  
לאופן  

ההערכה

השתלמות 
לצוות  
ההוראה

אבטחת  
מידע וטוהר  

הבחינות



מבחני שפה דבורה

תוכניות לעתיד

הקמת מערכת להערכה פנימית  

לבתי הספר

מחשב המבוססת הרחבת ההערכה 

נוספיםלתחומי דעת 

כדי לאפשר בסימולציות שימוש 

פיתרוןמדידת תהליכי 

שימוש במבחנים אדפטיביים



תודה


