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 מטרת הכלי

הבודק ' ו ד' במקורו מיועד לתלמידי כתות ג. יליםנועד  להעריך יכולת הבעת אוצר מ
  .יכולת הבעה של מילה בודדת

 ומילוי דף תשובות בהתאם לתמונות) סרט וידאו(תמונות המוקרנות לנחקרים  סוג כלי המחקר  2

 מתבגרים עם פיגור שכלי קל ובינוני  אוכלוסיית היעד  3

מאובייקט קונקרטי אחד לתמונה של , ותןתמונות המתקדמות במורכב 100המבחן כולל  המבחן 4
הבוחן מציג תמונה של אובייקט אחד כל פעם והנבדק צריך . אובייקטים אבסטרקטים 

תשובה נכונה מזכה את הנבדק . לבטא וורבלית את המילה המאפיינת את האובייקט
הבדיקה נפסקת כאשר שש מתוך שמונה . בנקודה אחת ותשובה שגויה באפס נקודות

  .צופות שגויותתגובות ר

  

  תמונות 100 אורך הכלי  5

  לא צויינו תקיפות ומהימנות 6



  מבח� יכולת הבעה שפתית

1981 Dunn & Dunn, 

  :הוראות העברה
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על הבוח� לומר לנחקר כי יתכ� מצב ולא יוכל לבטא את ש� כל התמונות א� חשוב : הוראות כלליות •

  .שינסה

  .ד את הנחקר לנחש את ההגדרה המתאימה האפשרית ג� א� טוע� שאינו יודעמותר לעוד •

 .להציג את כל הדוגמאות ג� א� הנחקר טוע� שהבי� את המשימה •

. יש להשתמש בה� כדי להסביר מדוע המילה הספציפית מתאימה –א� הנחקר אינו מצליח בדוגמאות  •

יג את התשובה ולאחר מכ� ימשי� במידה והנחקר לא הצליח בזיהוי הדוגמא הראשונה החוקר יצ

 .בדוגמאות הנוספות

 .חשוב להעביר את המבח� בנינוחות וללא הלחצה בזמני�, המבח� אינו בודק עמידה בזמני� •

 תמונות רצופות יש לחזור אחורה 8א� הנחקר נכשל בזיהוי  •

 .תמונות 6 המבח� מסתיי� כשהנחקר שוגה ב •

  

  תיעוד התגובות

מאפשר להערי� את קשיי התפקוד של הנחקר וכ� מונע . נכונות ושגויות, ותעל הבוח� לתעד את כל התגוב

  .מהנחקר לדעת א� השיב נכו� או לא נכו�

  בסיס ותקרה

  .הרמה נקבעת לפי הגיל הכרונולוגי .   תשובות רצופות נכונות 8הרמה הבסיסית היא 

תמונה הראשונה שהצליח בה  וללכת יש לחזור ל, תשובות רצופות 8  א� הנבח� אינו  מצליח לפי קבוצת הגיל ב

  . תמונות רצופות 8אחורה עד שהנחקר מצליח 

  . לתמונה  האחרונה שאילצה את החוקר לחזור לאחור, עוברי� קדימה, לאחר שנקבע הבסיס



  .טעויות 6ממשיכי� קדימה ברצ" עד שמצטברות 

  .  התמונות השגויות 6התקרה תיהיה התמונה האחרונה ברצ" 

  

  חישוב הציו�

  ). כונותחישוב� כנ(כולל התמונות  מתחת לרמת הבסיס , חישוב הציו� הינו מספר התשובות הנכונות

 

 

                  

 

 

 

  

 


