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1 
 מטרת הכלי

קשר כאשר מדדים אלו מבחן זה בודק מהירות ודיוק בקריאה של מילים בתוך ה
.מצביעים על יעילות הקריאה של טקסטים המותאמים לדרגת הכיתה  

 מבחן סוג כלי המחקר  2

'ג –' כיתות ב:  ילדים  אוכלוסיית היעד 3  

 מבחן אופי הדיווח  4

  ". חברה חדשה"ג בשם , לטובת מבחן זה נבחר טקסט סיפורי ברמת כיתה ב מבנה הכלי 5

מהירות הקריאה מוערכת באמצעות . דיוק וקצב הקריאה: המבחן הושתת על שני מדדים סוג סולם המדידה 6
מדידה של זמן הקריאה בשניות והדיוק נמדד על ידי מספר הדיוקים בקריאת המילים 

 . כאשר שגיאה הינה כל חריגה מהדפוס, באחוזים

אופן העברת  7

 המבחן
ושגיאותיהם לא תוקנו ונרשמו במהלך המבדקים הנבחנים לא קיבלו משוב על קריאתם 

בוצעו מספר התאמות בעת , בשל אופי אוכלוסיית הנבדקים. בדפי רישום הממצאים
. במידה והנבדק התקשה להעביר עמודים הוא קיבל עזרה מהבוחנת: העברת המבדקים

לכל המתקשים במעקב אחר הכתוב ניתנה תמיכה בדמות מעקב אצבע אחר , בנוסף
  . בוחנתהמילים שנעשה על ידי ה

 .מילים 77הטקסט מנה  אורך הכלי  8

חושבה ברוב ) ת- האבחון א(מהימנות המבחנים ): " 2011(שינגרוס ושני , רייטר מהימנות   9
".  של קרונבך ומתאם עם נוסח מקביל והינה גבוהה αהמבחנים באמצעות מדד 

דד הקצב מ, 0.79מתאם למדד הדיוק . המהימנות נמדדה בהקשר לשני המדדים בנפרד
0.88.  

הועבר לאוכלוסיות בחינוך הרגיל ובחינוך ) ת-א(האבחון ): "2011(שינגרוס ושני , רייטר תקיפות 10
המדגם . המיוחד לתלמידים עם לקויות למידה ולו תוקף מבחין ומדדים עבור קבוצות אלו

יוך ש, מצב סוציו אקונומי, מגדר(עליו תוקננו המבחנים הינו רב היקף ורחב מאפיינים 
  )."דתי וסוג הכיתות



 

)טקסט סיפורי חברה חדשה � ג,ב תלכיתו(  ה בהקשרקריא  

  אה וכתיבה על פי נורמות ארציות מערכת לאבחו� ליקוי� בתהליכי קרי": ת� מבח� א"מתו� 

  )2006, בהט וזייגר, של�, לחמ�, שני(

 

  

  

�ע�ד חֶֹד� ֲאַנְחנ�, ָנָעה: "י ִאָ�א ְו�ְמָרהי�� ֶאָחד ָקְר�ה ִל ְ 

  ". ע�ְבִרי� ִ�יָרה

ָ%ל ַהֲחֵבִרי� . ֲאִני לֹא ר�ָצה ַלֲעבֹר ִ�יָרה. "�ַמְרִ"י". ִאָ�א"

�ִ)י ָ'ִרי� ָ%א&ֶ." 

 .ֲאָבל ְ%ל�� לֹא ָעַזר

��ָרה הַ  .ה ַהֲחָדָ�הְוִנְכַנְסִ"י ַלִ%ָ" , חֶֹד� +ַחר ָ%ְ* ָעַבְרנ� ִ�יָרה

 ".נָֹעה ַ"ְלִמיָדה ֲחָדָ�ה ָ�ִ%ָתה. ַ"ִ%יר� ֶאת נָֹעה: "�ְמָרה

�ֲאָלה" ?ִמי ר�ֶצה ְלָבֵרְ* א�ָת/"ָ. 

��ִאי נָֹעה �ְ�ִבי . ֲאִני ָיֵעל: "+ַחת ָקָמה ְו�ְמָרה ַיְלָדה  

  ".ַעל ָיִדי

 .ָיֵעל ְל4ֵַחק ִאָתה ֶ�ָחֵצרְ�ס�3 ַה2ִע�ר ִה1ְִמיָנה א�ִתי 

�ִית ִס5ְַרִ"י ְלִאָ�א ְ�4ְִמָחהַ�  ".ֵי� ִלי ֲחֵבָרה ֲחָדָ�ה: "ְ

 

  ר  �   נו  ש



טקסט סיפורי חברה חדשה 8 ג ,קריאה בהקשר לכיתוב ב  

�ע�ד חֶֹד� ֲאַנְחנ� ע�ְבִרי� ִ�יָרה, ָנָעה: "י�� ֶאָחד ָקְר�ה ִלי ִאָ�א ְו�ְמָרהְ."                                   )12(  

  )    12(                                   ".ָ%ל ַהֲחֵבִרי� ֶ�ִ)י ָ'ִרי� ָ%א&. ֲאִני לֹא ר�ָצה ַלֲעבֹר ִ�יָרה. "�ַמְרִ"י". ִאָ�א"

  )4(                                                                                                                          .ֲאָבל ְ%ל�� לֹא ָעַזר

  )11(                                ַ"ִ%יר�: "��ָרה �ְמָרההַ  .ְוִנְכַנְסִ"י ַלִ%ָ"ה ַהֲחָדָ�ה, חֶֹד� +ַחר ָ%ְ* ָעַבְרנ� ִ�יָרה

�ִ%ָתהנָֹעה ַ"ְלִמיָדה ֲחָדָ�ה . ַ"ִ%יר� ֶאת נָֹעה"ָ."                                                                                )6(  

�ֲאָלה" ?ִמי ר�ֶצה ְלָבֵרְ* א�ָת/"ָ.                                                                                                     )5(  

�ס�3 ַה2ִע�ר ".��ִאי נָֹעה �ְ�ִבי ַעל ָיִדי. ֲאִני ָיֵעל: "ָמה ְו�ְמָרה+ַחת קָ  ַיְלָדהְ                                   )13(  

  )6(                                                                                             .ִה1ְִמיָנה א�ִתי ָיֵעל ְל4ֵַחק ִאָתה ֶ�ָחֵצר

 � )8(                                                                      ".ֵי� ִלי ֲחֵבָרה ֲחָדָ�ה: "ַ�ִית ִס5ְַרִ"י ְלִאָ�א ְ�4ְִמָחהְ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

� מדדי� כמותיי

  נתוני� גולמיי�

  _______________) זמ& בשניות(הטקסט מהירות קריאת 

  _______________)הצלחותמספר ( הטקסטדיוק בקריאת 

  חישובי� 

        _____________________לדקה מלי�מספר 

    60× שקרא  המילי�כ "סהחישוב מספר מילי� לדקה       

                                                 זמ� הקריאה בשניות                                                                          

  ___________________      הדיוקאחוז 
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ריטי� שקרא א� או מספר הפ) 77(בטקסט  מילי�מספר ה=שקראהמילי� מספר 
 .דקות 2הפסיק באמצע או הופסק אחרי 
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