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1 

 מטרת הכלי

, י הזיכרון המילולי בודקים יכולת אחסון בזיכרון של חומר מילולי ושינונימבחנ
מבחן זה בוחן את . תוך הפניית קשב לגירויים מושמעים נוספים ואחסונם בו זמנית

הזיכרון לעובדות הפעיל באמצעות בחינת היכולת לשמר מילים שהושמעו תוך 
. ה ברצףקליטה של גירויים מילוליים נוספים ושחזור מילים אל  

 מבחן סוג כלי המחקר  2

'ג –' כיתות ב:  ילדים  אוכלוסיית היעד 3  

השלמת מילה מבחן אופי הדיווח  4  

במבחן מושמעים משפטים פשוטים ברמת מורכבות נמוכה לנבחן והוא מתבקש להשלים  מבנה הכלי 5
, לאחר ששמע סדרת משפטים והשלים בהם את המילה החסרה. את המילה האחרונה

על הלוח כותבים : "דוגמא. על הנבחן לחזור על כל המילים שהשלים על פי סדר הופעתם
: על הנבחן לחזור על המילים)". הפרה(_______את החלב נותנת ", )"גיר(_____ב
דרגות קושי בהם יש להשלים מילים בשני משפטים ועד לשישה  5במבחן ". פרה", "גיר"

  . משפטים

למטרת חישוב ציון המבחן כל . נכונות נחשבות אלו אשר מתאימות למשפט תשובות סוג סולם המדידה 6
באם הנבחן חוזר על המילים על פי הרצף שהושמע על . מילה שנזכרה מקבלת נקודה

 . המילים הוא זוכה בנקודת בונוס נוספת
אופן העברת  7

 המבחן
ו ונרשמו במהלך המבדקים הנבחנים לא קיבלו משוב על קריאתם ושגיאותיהם לא תוקנ

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
  . המילים שנעשה על ידי הבוחנת

  

כלי אורך ה 8  משפטים 40 -כ 

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

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

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



 

 

)עובדותזיכרו� ( �חזרה ברצ� על מילי� שהנבח� השלי �זיכרו� פעיל   

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

  )2006, בהט וזייגר, של�, לחמ�, שני(

  :עזרי� לבוח�

ד� ובו טבלה הכוללת : לפני�

, קבוצות של משפטי� להשלמה

בחוברת רישו� (טבלת ציינו� 

  )וסיכו� ממצאי�

  :העברה הוראות

  .מבח� זה מוקרא לנבדק ולא מוצג לפניו: שימו לב

, אתה צרי� קוד�. בסו� כל משפט חסרה מילה. אני אשמיע ל� משפטי�: "אמור לנבדק .1

אתה צרי� , ואחר כ� בשלב השני. להשלי� את המילה החסרה בכל משפט, בשלב הראשו�

 .שאמרת אות� בכל המשפטי� לפי הסדרלחזור על כל המילי� שהשלמת 

אני אגיד ל� שני משפטי� ואתה תשלי� את : בוא ננסה שני משפטי� לדוגמא: "אמור לנבדק

  ".המילי� החסרות בסו� כל משפט

  

  ).משקפי�(___________מרכיבי� , כשלא רואי�:       דוגמא

  ).לב�(_________?$דגל ישראל הוא בצבעי� כחול ו                   

  ".לפי הסדר, המילי� שאתה השלמתחזור על , עכשיו: "אמור לנבדק

  "לב� $ משקפי�: "הנבדק צרי� להגיד

 .השמע לנבדק את פריטי המבח� .2

מתחילי� בתא . ולא על פי טורי�, מימי� לשמאל, על פי שורותההשמעה היא : שימו להב .3

ומש� , "2ניסיו� "של ) העליו�(ועוברי� לתא הראשו� " 1ניסיו� "התא של  $ )העליו�(הראשו� 

 .וכ� הלאה, "2ניסיו� "ואל התא השני של " 1נסיו� "שני של אל התא ה

  

  :הוראות הצינו�

א� (את מילי� בסדר שבו אמר אות� הנבח� , על הקווי� המרוסקי�, יש לרשו� במדויק •

 ).יש לרשו� אותה ליד המילי� בסוגרי� $הנבדק אמר מילה שונה מהמצופה

נקודת בונוס ). החורגות מ� המצופהכולל מילי� (כל מילה שהנבדק זכר מקבלת נקודה אחת  •

  .אחת מוענקת על זכירה של כל המילי� ברצ� הנכו� בכל ניסיו�

  

  ר  �   נו  ש



  חזרה ברצ� על המילי� שהנבדק השלי� � זיכרו� פעיל

  
כ "יש להעניק ניקוד לכל ניסיו� בודד וכ� סה. יש לרשו� מעל רצפי הנקודות את המילי� שהנבדק זוכר

  .בסו� יש למלא את הטבלה התחתונהל. ניקוד לשני הניסיונות שבשורה
  

  כ "סה  ניקוד   2ניסיו�   ניקוד  1ניסיו� 

  ).גיר(על הלוח כותבי� ב 

  .)פרה(את החלב נותנת ה 

  ).ביצה(תרנגולת מטילה   

  ).לילה(  הירח מאיר ב

    

  ).שמי�(מטוס טס גבוה ב 

  )עלי�(בסתיו נושרי� מהע) 

  ).בול(על מכתב מדביקי� 

  ).דו�א(מכונית עוצרת באור   

  ).קיר(תמונה תולי� על ה 

  )חצייה(כביש חומי� במעבר 

    

  ).חבל(את הכביסה תולי� על 

  ).כתו�(לתפוז יש צבע 

  ).גלגלי�(לאוטו יש ארבעה 

  ).שמש(כ בוקר זורחת ה 

  ).רוח(בחור� נושבת   

  ).מצות(בחג הפסח אוכלי� 

  ).י�(אנייה שטה ב 

  ).צהוב(ללימו� יש צבע 

    

  ).שופר(ב  ביו� כיפור תוקעי�

  ).אצבעות(בידיי� יש עשר 

  ).שחור(לפח� יש צבע 

  ).סוכה(לקראאת סוכות בוני� 

  )ירוק(מכונית נוסעת באור 

  

  ).לב�(לשלג יש צבע   

  ).ק�(ציפור מטילה ביצי� ב 

  ).זנב(כלב מכשכש ב 

  ).קליפה(לתפוז מקלפי� את ה 

  ).מתוק(לסוכר יש טע� 

  

    

  ).כחול(לי� יש צבע 

  ).בננות(כול הקו� אוהב לא

  ).תנור(אמא אופה עוגה ב 

  ).ראש(למל� יש כתר על ה 

  ).אצבע(טבעת עונדי� על ה 

  ).אור(כשיש חוש� מדליקי� 

  

  ).אדו�(לעגבנייה יש צבע   

  ).ארו�(ירפה יש צוואר 'לג

  ).סוס(הרוכב דוהר על ה 

  ).ספר(תלמידי� לומדי� בבית 

  ).לב�(לחלב יש צבע 

  ).ארמו�(המכה גרב ב 

    

  

  

  דדי� כמותיי�מ

    מספר מילי� שזכר

    מספר רצפי� שזכר

    )50הציו� המרבי הוא (כ ציו� מצטבר "סה


