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רקע  

 ו"במאלפיתוח מבחן אנגלית חדש

מבחן ידע באנגלית שיכלול את המיומנויות  :

הבנת הנשמע וכתיבה  , הבנת הנקרא

אדפטיבי, ממוחשב

  יחליף את מבחני האנגלית האחרים

ייעשה שימוש בפריטים שהועברו  , לצד פיתוח פריטים חדשים רבים
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רקע

נאמדו בעבר פרמטרי , ם"אמירכגון , לצורך בניית מבחנים אדפטיביים ממוחשביםIRT

אחת למספר שנים  

על בסיס נתוני המבחן הפסיכומטרי בגרסתו העברית

הפרמטרים כוילו למקבץ הפריטים משנים מוקדמות יותר

לקראת פיתוח המבחן החדש התעורר הצורך לאפיין מחדש את כל פריטי האנגלית

  לכלול הטרוגניות רבה יותר באוכלוסיית הנבחנים

לקחת בחשבון שינויים ברמת הידע באנגלית של האוכלוסייה לאורך השנים
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מטרת העבודה

פרמטרי לאמודIRT לכל פריטי האנגלית שהועברו בבחינה

2020ועד 1990מאז ר"ובאמיהפסיכומטרית 

מעבר לזמן ולאוכלוסיות השונות  : מעבר לכל הנבחנים בו זמנית

האומדן ישמש בבניית מבחן האנגלית החדש ובחישוב הציונים
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IRTשימוש במודל

•IRTהמסומנת לרוב כ, י המבחן"מניח שהיכולת הנמדדת ע-θ(תטה) ,היא  :

היא הגורם העיקרי לאופן בו נבחן מגיב לפריט. בלתי ניתנת לצפייה ישירה, (לטנטית)חבויה •

4-ל-4אך לרוב בין ( -∞, ∞)הטווח שלה הוא . נמדדת על סולם רווח לכל הפחות. לא בדידה, רציפה•

מודלים פשוטים מניחים שכל מבחן בודק יכולת אחת. ממדית-חד•

קיים קשר מונוטוני עולה בין היכולת של הנבחן לבין הסיכוי שיענה נכון על פריט במבחן•

•IRTמקשר בין יכולת הנבחן להסתברות לתשובה נכונה בפריט

Sכלומר בצורת , לוגיסטיתפונקציית הקישור היא לא לינארית אלא •

יכולת
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IRTשימוש במודל 

a, פרמטר ההבחנה של הפריט•
.על ציר היכולתbקובע את שיפוע האופיין בנקודה •

.גבוה יותר והפריט הוא בעל הבחנה טובה יותרaככל שהשיפוע תלול יותר כך ערכו של •

. 2-ל0פרמטר ההבחנה נע בדרך כלל בין •

b, פרמטר הקושי של הפריט•

בה ההסתברות לתשובה נכונה היא , θ, הנקודה על סולם היכולת•
1+𝑐

2
.

.בין יכולת הנבחן וקושי הפריט, על סולם היכולת, ההסתברות לתשובה נכונה בפריט היא פונקציה של המרחק•

с, פרמטר הניחוש של הפריט•
.  הסיכוי שנבדק בעל יכולת מאוד נמוכה יצליח לענות נכון•
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אתגרים במשימה

  אלף12מעל -כמות הפריטים

 מיליון4כמעט -כמות המשיבים

  שנה30-התקופה

העברות רבות ואוכלוסיות שונות, מבחנים שונים

 תוכנות סטטיסטיות רגילות(ספריות ב-R מדף או תוכנתIRTPRO )לא

מצליחות להתמודד איתם
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שיטה



שיטה

  אספנו פריטי אנגלית מהתקופה הנדונה

 איש500בחרנו את הפריטים שענו עליהם לפחות

שיטתית-קבוצות בעזרת דגימת שכבות מקרית14-חילקנו את הפרקים ל

 ברומטר"לכל קבוצה הוספנו שני פרקי  "

את הפרמטרים של הפריטים ואת היכולות של הנבחנים בתוך כלאמדנו

קבוצה בנפרד

 שלוש פעמים באופן בלתי תלוי( הדגימה והניתוח)בצענו את כל התהליך
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מסד הנתונים

 רפליקציותשלוש

14קבוצות בכל רפליקציה

2  פרקי ברומטר שמופיעים בכל קבוצה

פריטים בכל קבוצה1,000-כ

בכל קבוצההבחנויות300,000-כ

הבחנויות4,000,000-פריטים וכ12,000מעל : כ"סה
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תוצאות



(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

N = 12,096 פריטים

1אמידה  2אמידה  3אמידה 

a b c a b c a b c

mean 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2

std 0.45 0.76 0.07 0.44 0.76 0.07 0.44 0.77 0.07

min 0.16 3.62- 0 0.18 3.62- 0.02 0.17 3.62- 0

25% 1.14 0.62- 0.15 1.14 0.62- 0.15 1.13 0.62- 0.15

50% 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2

75% 1.73 0.44 0.25 1.72 0.44 0.25 1.73 0.44 0.25

max 3.35 2.69 0.58 3.51 2.61 0.43 3.85 2.58 0.44

r = 0.96 
a = הבחנה
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

N = 12,096 פריטים

1אמידה  2אמידה  3אמידה 

a b c a b c a b c

mean 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2

std 0.45 0.76 0.07 0.44 0.76 0.07 0.44 0.77 0.07

min 0.16 3.62- 0 0.18 3.62- 0.02 0.17 3.62- 0

25% 1.14 0.62- 0.15 1.14 0.62- 0.15 1.13 0.62- 0.15

50% 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2

75% 1.73 0.44 0.25 1.72 0.44 0.25 1.73 0.44 0.25

max 3.35 2.69 0.58 3.51 2.61 0.43 3.85 2.58 0.44

r = 0.99 
b = קושי
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

N = 12,096 פריטים

1אמידה  2אמידה  3אמידה 

a b c a b c a b c

mean 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2 1.45 0.11- 0.2

std 0.45 0.76 0.07 0.44 0.76 0.07 0.44 0.77 0.07

min 0.16 3.62- 0 0.18 3.62- 0.02 0.17 3.62- 0

25% 1.14 0.62- 0.15 1.14 0.62- 0.15 1.13 0.62- 0.15

50% 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2 1.42 0.05- 0.2

75% 1.73 0.44 0.25 1.72 0.44 0.25 1.73 0.44 0.25

max 3.35 2.69 0.58 3.51 2.61 0.43 3.85 2.58 0.44

r = 0.97 
c = ניחוש
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

(בירוק)ובבדיקה השלישית ( בכתום)בבדיקה השנייה , (בכחול)בבדיקה הראשונה a, b, cהפרמטריםהתפלגות

N = 12,096 פריטים

a = הבחנה
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

(בירוק)ובבדיקה השלישית ( בכתום)בבדיקה השנייה , (בכחול)בבדיקה הראשונה a, b, cהפרמטריםהתפלגות

N = 12,096 פריטים

b = קושי
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

(בירוק)ובבדיקה השלישית ( בכתום)בבדיקה השנייה , (בכחול)בבדיקה הראשונה a, b, cהפרמטריםהתפלגות

N = 12,096 פריטים

c = ניחוש
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(פריטים)יציבות האמידות –תוצאות

הקבוצות14-ב" ברומטר"בפריטי פרק ה( קושי)bאומדן הפרמטר 

1פרק ברומטר 2גוש 
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(נבחנים)יציבות האמידות –תוצאות

(בירוק)ובבדיקה השלישית ( בכתום)בבדיקה השנייה , (בכחול)בבדיקה הראשונה ( תטה)אומדן היכולת התפלגות

N = 3,789,329 נבחנים

r = 0.99 

0.06= פער מוחלט ממוצע 

0.09= סטיית התקן של הפער 

theta

mean0.04

std0.84

min-3.85

25%-0.62

50%0.04

75%0.69

max2.28
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(פריטים)תיקוף הממצאים –תוצאות

r = 0.92

והשנייה לבין הדלתא המכוילת  בבדיקה הראשונהbהקשר בין אומדן הפרמטר 

ברפליקציה השנייה ברפליקציה הראשונה
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(נבחנים)תיקוף הממצאים –תוצאות

N = 3,789,329 הבחנויות

21

המתאם  

בין אומדן  

(  θ)היכולת 

0.96 לציון באנגלית באותו פרק

0.87 בפרקים שונים באותה בחינה  

0.80 בבחינות שונות בקרב נבחנים חוזרים

0.83 לציון בבחינה הפסיכומטרית



דיון וסיכום

 הצלחנו לאמוד פרמטריIRTלפריטי האנגלית שהועברו בבחינה הפסיכומטרית

2020ועד 1990מאז ר"אמיובבחינת 

מגוון וללא סחיפה הנובעת מקיבוע אחורה בזמן  אוכלוסיהמהרכב , ממבחני אנגלית שונים

 היו יציבים בשלוש הרפלקציות( קושי וניחוש של הפריטים, הבחנה)אומדני הפרמטרים

 קבוצות דגימה 14אומדני הפרמטרים של פרקי הברומטר נשארו יציבים לאורך

בשלוש הרפלקציות

 היכולת של הנבחנים ברפלקציות השונות והמתאמיםבאומדנינרשמו פערים זניחים

ביניהם היו גבוהים

  נרשמו מתאמים גבוהים בין האומדנים הנוכחיים לבין מדדי קושי בהעברות הקודמות
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?שאלות
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