
 

 

 

                     

               

 :םמילישל יכרון זיכולת הלמידה בהפקה קולית להתרומת לבדיקת  משימות שם הכלי. 

 :ממהיניב  מיכל איכט וד"ר "רדעל ידי:  2018 פותח בשנת  

 : לא צוין: ידי על   לא צוין תורגם לעברית בשנת 

 כרון.יזת מדד לבקר מטרת הכלי 1

 .יסוייתה נמטל סוג כלי המחקר  2

יית היעד לוסאוכ 3  קלה.ברמת מוגבלות  עם מש״ה בוגרים צעירים(, 2018) ממהט ואיכ שלבמחקר  

 מול נסיין. מילולי בעל פה דיווח אופי הדיווח  4

 מילים שכיחותתמונות )של  הםהגירויים . ןזיכרו משימות 3-מ מורכב כלי המחקר מבנה הכלי 5

 :(טקסטו תובותלים ככתובים )מי וגירויים( ונדירות

 60המילים אחת מן לכל ו ותמילים קצר -(1)ראה דוגמא  ות מילים שכיחותונתמ .1

 שמות עצם שכיחים בעלי שתי הברות בשפה העבריתל תמונות צבעוניות תואמות

 בשלב הלמידה להופיע  מקרינבחרו באופן תמונות  30. )למשל, "תפוז, בובה, נעל"(

נוספות התמונות ה 30.  (2קולית, ראה דוגמא  הללא הפק 15, קולית בהפקה 15)

 .בנוסף למילים משלב הלמידה(, recognition, זיהוין המבחן )מבחהופיעו בשלב 

מילים,  90מתוך רשימה בת  ללמידה מילים 30נבחרו באופן מקרי   .מילים כתובות

מילים נוספות  30. ללא הפקה( 15בהפקה,  15) שמות עצם שכיחים, דו הברתיים

על גבי מסך  מוצגותהמילים   רון )מבחן היזכרות(. יכהזימשו כמסיחים במבחן ש

 Davidע לבן, בגופן בכיתוב שחור על רק PowerPointמחשב באמצעות תוכנת 

  .הלמידה המתאיםעל תנאי  מורהאשר קטן  מתחת לסמל, 96בגודל 

ן מסוג היכר נערך מבחן זיכרו, אלו בתום שלב הלמידה של ניסויים :1יכרון ז משימת

(recognition בו ,)גירויים הלמידה והמסיחים, בסדר מקרי, והנבדק נדרש  מוצגים

 צג הופיע בשלב הלמידה.  לומר האם הגירוי המו

לכל כאשר נדירות, לא מוכרות, מילים  40 -(3 )ראה דוגמא תמונות מילים נדירות .2

 מוצגים 30ם, המילימתוך מאגר   צבעונית תואמתה תמונה המילים נבחר אחת מן

 10. (2גמא , ראה דוקולית ללא הפקה 15, קולית הפקהב 15) ידהשלב הלמב

)השכיחות  התמונותכל *. כמסיחות במבחן הזיהוי משמשותמילים נוספות 

בגודל רקע לבן, מסך המחשב על , במרכז PowerPoint במצגת מוצגות והנדירות(

 סמל של שפתיים המתאים;הלמידה על תנאי  מורהאשר קטן  מתחת לסמל, 2ס"מ 5

 תו ן שלם התומכת במחקר שמטרשל קר מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 שים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.שיפור איכות החיים של אנ   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי שהשימו אישור את ולוודא                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

כלוסיית אפקט ההפקה ככלי לשיפור הזיכרון והלמידה בקרב או(, 2018) ממהיניב  מיכל איכט וד"ר "רד

נהגות מדעי ההתל להפרעות בתקשורת והמחלקההמחלקה אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. 
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 למחקר המלא

 

                                                  `    

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 

ים ייצג את תנאי תנאי ללא הפקה, וסמל של שפתיועליהן סימן "איקס" ייצג את 

 ההפקה. 

נערך מבחן זיכרון  ,תמונות מילים נדירותבתום שלב הלמידה של  :2 ןזיכרו משימת

 4(, בו הוצגו בפני הנבדק alternative forced choice test 4מסוג רב ברירה )

 נה המתאימה לגירוי.א נדרש להצביע על התמותמונות, והו

 ., תואם ברמתו למשתתפי המחקר(4)ראה דוגמא  קטע קריאה קצר טקסט כתוב. .3

חציו של  14ובגודל  Arielבכיתוב שחור על רקע לבן, בגופן  A4על גבי דף ודפס מ

המשתתף לקרוא בקול וחציו ללא  מתבקשקטע הקריאה הודגש על רקע אפור ואותו 

 אה דמומה. רקע לקרי

לל עשר וכאשר פה -מבחן בעלנערך , לאחר למידת הטקסט :3ון זיכר משימת

למשפטים  ויתייחסחציתן , מ(5)ראה דוגמא  שאלות פתוחות הנוגעות לטקסט

 שנקראו בקריאה דמומה ומחציתן למשפטים שנקראו בקול. 

  ללא מגבלת זמן.  מבוצעיםמבחני הזיכרון 

שתי נקודות לתשובה בין יקוד הנע קבע מראש נלכל שאלה נ, 3-זיכרון הבמשימת ה סוג סולם המדידה 6

קידוד תשובות  (.ובה שגויהלתש)לא ניתן ניקוד  נקודה אחת לתשובה חלקיתל מלאה

 (.5)ראה דוגמא מחוון צעות המשתתפים נעשה באמ

 .(טקסט לקריאהו בותתוכ מיליםיים כתובים )( וגירותמונות) םראייתייגירויים חזותיים/ סוג הפריטים בכלי 7

 תמונות ומילים כתובות. 120היכר, לפי  ןזיכרובמבחן  אורך הכלי  8

 תמונות. 40, מבחן זיכרון מסוג רב ברירהב

מילים  8-12 באורך שלם, כל אחד משפטים פשוטי 10בן  טקסטבניסוי למידת הטקסט, 

 ועשר שאלות פתוחות בנוגע לטקסט בשלב המבחן. מילים( 94)

 לא צוין  נות מהימ 9

ותתקיפ 10  לא צוין 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1841
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1841
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1841
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1841
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 : רשימת מילים שכיחות:1גמא דו
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 גירויי הלמידה למילים שכיחות ונדירות: 2דוגמא 

 

 

 דוגמא 3: רשימת מילים נדירות
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 דוגמא 4: קטע קריאה

 ביקור בקניון

לכו לחנות הגלידה הקרובה. ביום רביעי אלון ושמוליק יצאו מהדירה, וה  

 אלון קנה גביע עם גלידה בטעם וניל ושוקולד. 

 שמוליק קנה גביע עם גלידה בטעם תות ולימון. 

 אחרי שסיימו לאכול, הם נסעו באוטובוס לקניון בכפר סבא.

ות בגדים חדשים, ולכן עלו לחנות שבקומה השניה. לקנהם רצו   

בע כחול. אלון קנה מכנסיים ארוכים עם חגורה בצ  

 שמוליק מדד חולצה לבנה, אבל היא היתה קטנה מידי, והוא לא קנה. 

 אחר כך החברים ישבו בבית קפה "ארומה", והזמינו ארוחת בוקר. 

 הם אכלו חביתה, סלט ולחמניות, ושתו קפה קר. 

  ר שסיימו לאכול, יצאו מהקניון, הלכו לתחנת האוטובוס, ונסעו בחזרה הביתה.לאח

 

 דוגמא 5: שאלות הבנה לטקסט הקריאה ומחוון תשובות

 ניקוד תשובה תגובת הנבדק שאלה מספר

באיזה יום יצאו  1
 החברים לבלות?

 נקודות לתשובה נכונה.  2 יום רביעי 

נקודות לתשובה שגויה )"יום  0
  ראשון"(.

מה אלון קנה  2
 בחנות הגלידה?

גביע עם גלידה  
 בטעם וניל ושוקולד

 לאה. נקודות לתשובה מ 2

נקודה לתשובה חלקית )"גלידה",  1
 "גלידה וניל", "גלידה שוקולד"(.

 נקודות לתשובה שגויה )"ארטיק"(.  0

מה שמוליק קנה  3
 בחנות הגלידה?

גביע עם גלידה  
 בטעם תות ולימון

 ובה מלאה. שנקודות לת 2

נקודה לתשובה חלקית )"גלידה",  1
 "גלידה תות", "גלידה לימון"(. 

 לתשובה שגויה )"ארטיק"(. נקודות 0

מה עשו החברים  4
אחרי שסיימו 
 לאכול גלידה?

 נקודות לתשובה מלאה.  2 נסעו באוטובוס לקניון 

נקודה לתשובה חלקית )"הלכו  1
 לקניון", "נסעו באוטובוס"(. 

לתשובה שגויה )"אכלו  תנקודו 0
 ארוחת בוקר"(. 

איפה היתה חנות  5
 הבגדים?

 דות לתשובה נכונה. נקו 2 בקומה השניה 

נקודות לתשובה שגויה )"בקומה  0
 הראשונה", "בקניון"(.



 

מכנסיים ארוכים עם   מה אלון קנה? 6
 חגורה בצבע כחול

 נקודות לתשובה מלאה.  2

 ,נקודה לתשובה חלקית )"מכנסיים" 1
 "מכנסיים ארוכים"(. 

 נקודות לתשובה שגויה )"חולצה"(. 0

מה שמוליק רצה  7
 לקנות?

 נקודות לתשובה נכונה.  2 ולצה לבנהח 

 נקודה לתשובה חלקית )"חולצה"( 1

 נקודות לתשובה שגויה )"מכנסיים"(. 0

מה עשו החברים  8
אחרי שסיימו 

 לקנות?

ישבו בבית קפה  
 ארומה

 נה. ונקודות לתשובה נכ 2

נקודות לתשובה שגויה )"חזרו  0
 הביתה", "אכלו גלידה"(.

מה אכלו  9
החברים בבית 

 הקפה?

חביתה, סלט  
 ולחמניות

 נקודות לתשובה מלאה.  2

נקודה לתשובה חלקית )"חביתה",  1
 "חביתה וסלט"(.

 נקודות לתשובה שגויה )"עוגה"(. 0

מה עשו החברים  10
 כשסיימו לאכול?

הלכו  יצאו מהקניון, 
לתחנת האוטובוס, 

 ונסעו בחזרה הביתה

 נקודות לתשובה מלאה.  2

ית )"הלכו נקודה לתשובה חלק 1
 הביתה", "נסעו באוטובוס"(. 

נקודות לתשובה שגויה )"אכלו  0
 גלידה"(.

 

 

 

 

 


