
                  

 

 

 :הפקת משמעות מטקסט כלים למדידת יכולת: שם הכלי �

 לבחינת יכולת הבנת הנקרא, מבחן ברזניץ .1

    )1970(שאלון מקוצר למבחני אורתר ושגב ): 1982(, מבחן ברזניץ .2

   1982: פותח בשנת �

 

:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

ט"מק שם המחקר  

הזדמנות שנייה  - " לקרוא את העולם"). 2011(ר מיכל שני "ד, אביבית שינגרוס' גב, שונית רייטר' פרופ

איכות החיים של , השפעתה של תכנית התערבות אוריינית על מיומנות הקריאה ומתוך כך: בלימוד קריאה

  . חיפה' אונ .בוגרים עם מגבלה קוגניטיבית

49 

 לבחון יכולת הבנת הנקרא מטרת הכלי 1

ניםמבח סוג כלי המחקר  2  

3 

  עדאוכלוסיית הי

הטקסטים במבחן .  המבחן הראשון מותאם לחינוך הרגיל ולתלמידים עם לקויות למידה
המבחן השני הועבר לתלמידים עם לקויות . ו-הינם בדרגות קושי המתאימים לכיתות ב

 למידה

")אמריקאים" ("רבי ברירה"מבחנים  אופי הדיווח  4  

 109היה ברמת כיתה ב וכלל " גבוה רמי רוצה להיות" –הטקסט שנבחר : 1מבחן  מבנה הכלי 5
השאלות הראשונות נגעו באיתור פרטים כדוגמת  3. שאלותהלאחריו הופיעו . מילים

הנותרות נגעו בהסקת מסקנות  2". ?באיזה מקום השקה רמי את עצמו" -השאלה
על הנבחנים ". ?איך הגיע רמי למסקנה שכדאי לו להשקות את עצמו" - כדוגמת השאלה
  . יגול את התשובה הנכונה מתוך ארבעת התשובות האפשריותהיה להקיף בע

, במבחן הוצגו שאלות בהן משפטים מורכבים מהם יש להסיק את התשובה: 2מבחן 
לכל : "דוגמא לשאלה. כאשר היה על הנבחנים להקיף את התשובה הנכונה מבין הארבע

תה בשעה שש יצא יעקב לשחק עם חבריו והגיע הבי. החברים יש שעון ורק ליעקב אין
 "?כיצד ידע יעקב את השעה. כפי שביקשה אימו,לפנות ערב

 .שאל את אימו. הסתכל בשעונו                                      ג  .א

 האזין לחדשות הבקר. שאל אחד מחבריו                                ד  .ב

  

 .ציון ניתן על פי אחוזי הדיוק סוג סולם המדידה 6

םסוג פריטי 7   ")מבחן אמריקאי("ברירה - פריטי רב 

  שאלות 5: 1מבחן  אורך הכלי  8
 שאלות 6: 2מבחן 

התאמות  9
 לאוכלוסייה

, )David( 20התאמות מיוחדות שנערכו לטובת הנבחנים היו הגדלה של הכתב לגופן 
מתן עזרה במעקב אצבע אחר הטקסטים והפניית הנבחנים לאזור בו מופיעה התשובה 

אחר ולא נבחנו יכולות ההתמצאות בדף ומיומנויות העבודה של הבנת זאת מ. לשאלה
  . הנקרא אלא יכולת הבנה והפקת משמעות מהמילים שנקראו

  

ותקיפותמהימנות  10   לא צויינו 



 

 

'ברזני�מבח  –הפקת משמעות מטקסט   

 

   :1מבח

  )ר ְמנ�ָ�דִס��(ָרִמי ר�ֶצה ִלְהי�ת ָ�ב�ַ� 

  

יל י�$ י�$ ִהְ�ָקה ָרִמי ֶאת ַהְ!ִת . ָ�ַתל ָרִמי ְ�ִתיל ַ�ֲחַצר ֵ�ית�

 ַהְ!ִתיל י�$ י�$ ִעֶדר ֶאת ָהֲאָדָמה ְוִטֵ�ל ַ�ְ�ִתיל ְ�'ֲהָבה. ַהָ�ָט%

  . ַעד ֶ�ִהִ�יַע ְלַח-�% ֵ�ית� ֶ�ל ָרִמי, ָהַלְ* ְוָגַדל ָהַלְ* ְוָרָחב

 ֶ�3ִַ�יעַ , ְ�ָקר�ב ִיְהֶיה ָלנ� ֵע2 ָ�ד�ל", ָקָרא ָרִמי ְ�1ְִמָחה!" ָ/אִא "

  !"ַעד ַהָ!ַמִי$

ִטַ�ְל6ְ ָיֶפה ַ�ְ!ִתיל ְוֶזה� : "ִהְס5ְ6ַָלה ִאָ/א ָ�ֵע2 ְו4ְמָרה

  !". ֶ�5ַָרְ* 

ִאֵחר ַל��ב  'ְ* , ְלָמֳחָרת ָיָצא ָרִמי ְלַהְ�ק�ת ֶאת ַהְ�6ִיל ֶ�-�

  . ְלֵבית�

ִהיא ִהִ�יָטה ְ�ַעד . ָקְר4ה ִאָ/א!" ָרִמי ��ב ַמֵהר ַהַ�ְיָתה"

ת ְלַיד ַהְ!ִתיל ָעַמד ָרִמי ְוִהְ�ָקה ֶא : ַהַח-�% ְוָרֲאָתה ָ;ָבר מ�ָזר

.  ָ�ֲאָלה ִאָ/א" ?ָרִמי ַמ;�ַע '6ָה ע�ֶ=ה ֶאת ַהָ;ָבר ַהֶ>ה. "ָעְצמ�

ת ֵהִ�יב ָרִמי ְוֵהִניַע ֶא " ,ַ�$ ֲאִני ר�ֶצה ִלְג;ֹל ְ�ִד�3ק 5ְמ� ַהְ!ִתיל"

  . רֹא�� ָהָרטֹב

  



  ָרִמי ר�ֶצה ִלְהי�ת ָ�ב��ַ 

  

  ?ְלֵאיֶזה �ַֹב� ִהִ�יַע ָהֵע2 .1

  ְלגַֹב� ַהְ!ִתיל ַהָ�ָט%  .א

  ְלגַֹב� ַח-�% ֵ�ית� ֶ�ל ָרִמי  .ב

 . ְלגַֹב� ַה1ַָמי$  .ג

 . ַל�ַֹב� ֶ�ל ָרִמי  .ד

 

  

  ?5ְֶ�ִאֵחר ָרִמי ַלֲחזֹר ַהַ�ְיָתה, ָמה ָעְ=ָתה ִאָ/א. 2

  . ָיְצ4ה ַהח�ַצה ְלַחֵ�= א�ת�  .א

  . ָקְר4ה ל� ַלֲחזֹר ַהַ�ְיָתה .ב

 . 5ֲָעָסה ָעָליו  .ג

 . 4ְמָרה ל� ֶ�3ְַקֵ�ל ֶ�5ַר .ד

 

  

  ?ָעְצמ�ְ�ֵאיֶזה ָמק�$ ִהְ�ָקה ָרִמי ֶאת . 3

  .ְלַיד ִאָ/א  .א

�'ְמַ�ְטָיה .בְ .  

�ַח-�%  .גְ. 

 . ְלַיד ַהְ�6ִיל .ד

 

  

  



  ָרִמי ָרָצה ְלַהְ�ק�ת ֶאת ָעְצמ�. 4

  .5ְֵדי ִלְהי�ת ָ�ב��ַ   .א

  . 5ְֵדי ְלַהְרִטיב ֶאת רֹא�� .ב

 . 5ְֵדי ַלֲע=�ת ָ;ָבר מ�ָזר  .ג

 . 5ְֵדי ְל'ֵחר ְלֵבית� .ד

 

  

  ?י ַלַ/ְסָקָנה ֶ�5ְַדאי ל� ְלַהְ�ק�ת ֶאת ָעְצמ�ֵאיְ* ִהִ�יַע ָרִמ . 5

  .5ִי ָהָיה ל� ַח$  .א

  . ה�א ָר4ה ֶ�ָהֵע2 ָצַמח .ב

 . ִאָ/א 4ְמָרה ל�  .ג

 . ה�א ִהִ�יט ְ�ַעד ַהַח-�% .ד

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מדדי� כמותיי�

  חישובי$

  __________ הדיוקאחוז 

 100×  כ ההצלחות"סה   אחוז הדיוק                            חישוב 

)5(מספר השאלות                                                        



   מבח הבנת הנקרא: 2מבח

  )1970(למבחני אורתר ושגב ) 1982(ברזני2  –נוסח מקוצר 

 ?ַמה2 ַהָ/ָבר ַה1ֶה. ֵחד ִמ ַהְ/ָבִרי� ָהֵאֶ-ה ֵי* ְלָכל א'ט'& .1

 נ�ְסִעי$. גלגלג                                                ב  .א

 ַמ1ָא. ִס��ב                                                 ד  .ג

 

ט5ֹ ֶאת ַה8ְִרי ֶ*6ְָראֵ*י ְלפ'ֲעִלי� ָהע'ְבִדי� 6ְָקִטי5 ָקֶ*ה ְמאֹד ִלְק  .2

 ?ַמ/2עַ . ָהֵעִצי�

5ִי ָ�ר�ת ֵאֶ-ה ַעל ָהֲעָנִפי$ . 5ִי ָ�ר�ת ֵאֶ-ה 5ְֵבִדי$ ְמאֹד               ב  .א

 ַהְ�ב�ִהי$                                           

  � ֲעֵליֶה$ ק�ִצי$ ָרִבי5ִ$י יֵ . 5ִי ָ�ר�ת ֵאֶ-ה ְקר�ִבי$ ַלֲאָדָמה         ד.  ג

  

  ?ָמה מ'ְכִרי� 6ֲַחנ2ת ז'. 6ְַח-' ָהַרֲאָוה ֶ*ל ֲחנ2ת ָרִאינ2 ֲחִליָפה ָיָפה .3

  ַנֲעִלי$. ְ�ָגִדי$                                                ב.  א               

  ְ�ָרִחי$. ד                      ַמְמ6ִָקי$                      .  ג               

  

. 6ְָ@ֶדה –ְוַהַ;ְבי' , ַהַ?ְרִקיס 8'ֵרַח 6ִ6ַָ<ה, ָהַרֶ>ֶפת 8'ַרַחת 6ֵי ַהְ;ָלִעי� .4

 ?ָמה ַה8ְָרִחי� ֶ*ָרא2. ְיָלִדי� ָהְלכ2 ַל6ִָ<ה ְוָראA6ָ 2 8ְָרִחי�

 

5ַָ-ִני�ת                                                                                                                 . ב                  ַסְבי�ִני$                          .  א

  ַנְרִקיִסי$. ַרָ�פ�ת                                               ד.  ג



 

ְלי'ִסי 6ֵי ַהCֵEְי� . ָרְתח2 ְוִאBָא ָמְזָגה Cֵה ְלכ'ס'תַהBִַי� 6ְק2ְמק�2  .5

 ?ַמ/2עַ . ֶעְ@ֵרה ָהָיה ָקֶ*ה ְלַהֲחִזיק ֶאת ַהF'ס 6ְָיד'

 

  5ִי ַה�5ס ָהְיָתה ַחָ/ה. 5ִי יוסי$ ָהָיה ַחָ-�                           ב.  א

  5ִי י�ִסי ָהָיה ָקָט%. ד                      5ִי ַה�5ס ָהְיָתה 5ְֵבָדה  .  ג 

  

6. יו ָיָצא ַיֲעקֹב ְלַ@ֵחק ִע� ֲחֵברָ . ְלָכל ַהֲחֵבִרי� ֵי* ָ*ע' ְוַרק ְלַיֲעק'ב ֵאי

Fֵיַצד ֶיַדע . Fְִפי ֶ*6ַָ>ָ*ה ִאB', ְוהHִיַע ַה6ְַיָתה 6ְָ*ָעה ֵ** ִלְפנ'ת ֶעֶרב

 ?ַיֲעקֹב ֶאת ַהEָָעה

 

  ָ�'ל ֶאת ִא/�. ִהְס5ֵ6ַל ִ�ְ�ע�נ�                                  ב.  א

  ֶהֱאִזי% ַלֲחָד��ת ַה�ֶֹקר. ֶ�'ל ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו                             ד.  ג 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 מדדי� כמותיי�

 חישובי$

__________ הדיוקאחוז   

 חישוב אחוז הדיוק                                 סה"כ ההצלחות × 100

)           6(מספר השאלות                                                                     

                 


