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  מבוא  .1
 קריאה וכתיבה מבדק"('  בקריאה לכיתה א ההישגיםמבחןשל דוח זה מסכם את תהליך הפיתוח 

ניטור רכישת השליטה  כלי ללהם לספק ונועד' פותח עבור מחנכי כיתה א המבדק). "'א תותילכ

המבדק מיועד להעברה  .לאורך שנת הלימודים, כיתתםתלמידי  שלבמיומנויות הקריאה והכתיבה 

  .כתיבההקריאה וה והוא כולל שמונה משימות הבודקות היבטים שונים של מיומנויות ,פרטנית

ועדת ההיגוי של ו) ועדת שפירא( הוועדה להוראת הקריאהתח ברוח ההמלצות של  פּודקהמב

 רמת לפיהן יש להעריך אתו, )עדת שמרוןו (לרפורמה בהוראת הקריאה והחינוך האורייני

כדי לאתר מוקדם ככל האפשר ',  של כל תלמיד כבר בכיתה אקריאה רכישת הההישגים ב

 ברכישת השליטה בשפה הכתובה ולבנות עבורם תכניות התערבות תקשיםתלמידים המ

   .מתאימות

 של תלמידי  השליטה במיומנויות הקריאה והבנת הנקרארמתשעסק בבעקבות ויכוח ציבורי 

מונתה באוקטובר , מערכת החינוך בישראל ובגישות ושיטות להוראת הקריאה הנהוגות בארץ

ועדה של אנשי ציבור , משרד החינוך בשיתוף עם על ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, 2000

 ועדה להוראת הקריאההו.  הוראת הקריאה במערכת החינוךשל נושא הומומחי חינוך לבדיקת 

הוראת ם ב על הישגיאיסוף נתונים) א: (התבקשה לגבש המלצות בתחומים הבאים) ת שפיראועד(

בחינת שיטות ) ב( ; קיום מבחני משוב אישיים לכלל התלמידים ופרסומםלרבות, הקריאה

תנאים ) ג(;  דרכי בחירת השיטות והטמעתן,  במערכת החינוך להנהיגןראוישהוראת הקריאה ל

 ובכלל זה, בכל שלבי החינוך,  כדי להבטיח הצלחה בהוראת הקריאהנדרשים) עדיפות, תמיכה(

הגישות ) 1: ( דיונים בארבעה נושאים מרכזייםניהלההוועדה .  הכשרת מורים והשתלמותם

    ;מדיניות המשרד) 3(;  מבחנים ודרכי הערכה, איסוף נתונים) 2(;  והשיטות להוראת הקריאה

  .  2001שו למשרד החינוך ביולי מסקנות הוועדה הוג.  הכשרת מורים) 4(

 הדגישה הוועדה את "שיטות השונות להוראת הקריאההגישות וה"במסגרת הדיון בנושא 

 ופירטה , תנאי בסיסי והכרחי לרכישת הקריאההמהווה ,החשיבות של הבנת העיקרון האלפביתי

  : את המרכיבים העיקריים העומדים בבסיס הבנתו

  ;פונמות שהן מייצגותבין השרים בין האותיות לק ההכרת) 2(;  מודעות פונמית) 1(

המרכיבים הצליליים של לבין בין מערכת הכתב ששר קשל ַההשקיפות היעדר התמודדות עם ) 3(

במסגרת ההמלצות פירטה הוועדה את הרכיבים והתכנים שיש לכלול בהוראת הקריאה .  השפה

מבחנים ודרכי , איסוף נתונים "בנושא.  כדי להבטיח את רכישת השליטה בעיקרון האלפביתי

הדגישה הוועדה בהמלצותיה את הצורך בביצוע מעקב קבוע אחר ההישגים בקריאה " הערכה

, בבדיקה תקופתית של ההישגים בקריאה בפיקוח ארצי, אמצעות מבחנים פנימיים וחיצונייםב

 כמותיים , ובשימוש בכלי מחקר אובייקטיביים,להישגים בקריאה) סטנדרטים(בקביעת תקנים 

  .  להערכת ההישגיםאיכותייםאו 

עדת ההיגוי  ו – מינתה שרת החינוך ועדה ליישום המלצותיה של ועדת שפירא 2001בדצמבר 

הוועדה פרסמה את המלצותיה ). שמרוןועדת  (לרפורמה בהוראת הקריאה והחינוך האורייני

 הראשון שפרסמה מסמךה. בסדרה של מסמכים שהתייחסו להיבטים שונים של הוראת הקריאה

 ה את והנח,פונטית להוראת הקריאההשימוש בגישה עבור למערכת החינוך לקרא ל הועדהו



 6___________________________________________________'מבחן הישגים ברכישת הקריאה בכיתות א

בקרה מערך  לקיים הועדהוכמו כן המליצה  . זוהמערכת בבחירת שיטות קריאה ההולמות גישה 

 . בישראל של מערכת החינוך  ההישגים בקריאה בבתי הספראחרמעקב סטנדרטי ותקופתי לניהול 

 שפעלה במסגרת ועדת שמרון פרסמה מסמך המגדיר את הוועדה לתכניות לימודים והערכה- תת

מסמך זה כלל המלצה לפיתוח ". 'תחומי ההוראה וההישגים בקריאה ובכתיבה בסוף כיתה א"

צורך מעקב אחר ל' מערך הערכה וכלי הערכה שיספקו כלי מהימן ותקף בידי כל מחנכי כיתות א

הערכת ).  קריאה וכתיבה(השפה הכתובה מיומנויות ברכישת הכיתה  תלמידיכל הישגיהם של 

ההישגים בקריאה ובכתיבה נועדה לזהות קשיים ברכישת השפה הכתובה בשלבי החינוך 

צמצם את מספר לכדי  וזאת ,  ולהתאים תכניות התערבות וסיוע מתאימות,המוקדמים

העלול תפקודי ער ות של פ הקריאה והכתיבה ולמנוע היווצר ברכישתתקשים המהתלמידים

להקנות למורים כלי ההערכה הייתה  של פיתוחמטרה נוספת  . שנות לימוד רבותלאורך להימשך 

   .ידע עדכני על התפתחות תקינה ובלתי תקינה של השפה הכתובהבכיתות היסוד 

  מסמך נוסף הכולל לרפורמה בהוראת הקריאה ובחינוך אוריינייועדת ההיגו פרסמה 2002ביוני 

אין "במסמך זה הודגש כי .  עקרונות להערכת הקריאה והאוריינות ברוח המלצות ועדת שפירא

 מערכת ההערכה הם בניית אמצעיםהפיתוח של וכי יעדי " לתפוס את ההערכה כמטרה בפני עצמה

 ההערכהכמו כן הוצע כי מערכת .  לזיהוי ילדים המתקשים בקריאה ותכניות הוראה כושלות

, השוואות אזוריות וסקטוריאליות"ובכלל זה , לאומי על מצב הקריאה- לתאפשר דיווח כל

 ואיתור ילדים ,השוואות בין כיתות, השוואות במישור המקומי בין בתי ספר וקבוצות בתי ספר

  ."מתקשים וזקוקים לעזרהה

בו הוגדרה שכני ההערכה קבעה הוועדה כי הם ייגזרו ממטרות ההוראה האופן ובהתייחסה לת

יכולת זיהוי של מילה מוכרת ( דיוק: הכוללות" קבוצה של מיומנויות"כ, בוועדת שפיראהקריאה 

לעיל ד של המיומנויות ןהוועדה נימקה את חשיבות.  איות וכתיבה,  שטף והבנה,)מוכרתובלתי 

בתחום יכולת , כידוע.    שהיא למעשה המטרה הסופית של לימוד הקריאה,בזיקתן להבנת הנקרא

מדויק (זיהוי יעיל ,  ובכללן פענוח פונולוגי,שליטה במגוון רחב של מיומנויות יכהמצרהבנת הנקרא 

היכרות עם סוגות טקסט , ידע מורפולוגי ותחבירי, אוצר מילים, יכולת איות, של מילים )ומהיר

  .  שונות וידע עולם

ל לקבוע  ובמקבי,ידואלייווהוועדה המליצה לבצע את ההערכה הן באופן קבוצתי והן באופן אינד

משו לזיהוי תלמידים מתקשים ולהערכת שסטנדרטים אובייקטיביים של הישגים בקריאה שי

 הודגש כי כדי להבטיח איתור  .הקריאה שיעור התלמידים באוכלוסייה השולטים במיומנויות

  .  ' יש לבצע את ההערכה כבר בכיתה א,וטיפול מוקדם

מבחני הישגים ברכישת "עות מחקר בנושא  פרסם משרד החינוך קול קורא להגשת הצ2003 סבמר

ופירוט מדויק ,  בקשה לפיתוח שני מבחנים בחינוך העבריהכללפנייה זו ".  'ב-'בכיתות אהקריאה 

   ):1ראו פירוט בנספח (של הכשרים והמיומנויות שייבדקו במסגרת מבחנים אלה 

' יע למורות כיתה אלסי" מטרותיו של מבחן זה כפי שהוגדרו בקול קורא הן -  'מבחן כיתה א 

בניטור הישגי תלמידיהן במהלך שנת הלימודים ובזיהוי מוקדם ככל האפשר של החלשים 

בהקניית הקריאה ברוח הרפורמה בהוראת ' לסייע למורות כיתה א" ו,"יחסית לכיתתם

 ."הקריאה
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לאמוד את ההישגים " מטרותיו של מבחן זה כפי שהוגדרו בקול קורא הן -   'מבחן כיתה ב 

ישת הקריאה ואת מוקדי הקושי באוכלוסיית התלמידים בישראל ברכישת הקריאה ברכ

 ". את כל האוכלוסיות שבאחריות משרד החינוךהמייצגבאמצעות מדגם ארצי 

ואת התוצאות שהתקבלו מהעברה '' 'כיתה אמבחן "דוח זה מסכם את תהליך הפיתוח של 

 בתי 19-  שנדגמו באופן אקראי מ,דים תלמי139ניסיונית ראשונה של המבחן למדגם מצומצם של 

  .2004 ביוני נעשתהההעברה הניסיונית של המבחן  .2003 פיתוח המבחן החל בנובמבר .ספר

ה בשתוכננה העברה רחבת היקף של הגרסה הסופית של המבדק שגועל פי התכניות המקורית 

שלב ביצוע של מסיבות שונות הוחלט במשרד החינוך לדחות את ה. בעקבות ההעברה הניסיונית

   . זה

  

  הערכת הישגים ברכישת השפה הכתובה 

מגלים קשיים ברכישת ' כיתות אבמהתלמידים  15%-כמחקרים בארץ ובעולם מצביעים על כך ש

יחס אותם לשני מקורות י מקובל ל,שקשיים אלה יכולים לנבוע ממקורות שוניםאף . הקריאה

.  מבניים- יים על רקע ליקויים נוירולוגייםוקש ,הוראתי- התנסותיקשיים על רקע חסך : עיקריים

 לקדם שאפשר על כך  מצביעים(Vellutino et al., 1996)ממצאי המחקר של ולוטינו ועמיתיו 

ת התערבות ובאמצעות תכני מהתלמידים המתקשים לרמת תפקוד תקינה יםשליש כשני

-ך התנסותי הוא חסאלהכי המקור לקשייהם של תלמידים הרווחת היא הטענה .  מתאימות

צפויים ,  מתלמידי השכבה5%- כששיעורו , מתקשיםהתלמידים התוך מלשליש הנותר  . הוראתי

המקור לקשייהם של .  גם לאחר השתתפות בתכנית משקמתקשיים ברמות שונותלהיות 

 ,חסך מבני לרובהוא התלמידים המפיקים תועלת מועטה בלבד מתכניות התערבות משקמות 

 Vellutino (קריאההקוגניטיביים בסיסיים הקשורים ברכישת בתפקודים  ,שונותחומרה בדרגות 

et al., 1996( .  

רמת השליטה של התלמידים במיומנויות הקריאה ולאתר את התלמידים שאינם כדי להעריך את 

משקפות אשר  , נורמות ארציותם הכולליםירטידסטניש צורך במבחנים  אלהשולטים במיומנויות 

 כדי להעריך את .  התלמידים באוכלוסייה בנקודות זמן שונות בשלבי החינוךאת הישגיהם של כלל

 לאשהשתתף בתכנית התערבות ובין שבין , ן זמן נתופרק של תלמיד מתקשה בומידת התקדמות

יחס לרמת ההישגים ב ואת התקדמותו ,יחס להישגיו בעברביש לבחון את התקדמותו , השתתף בה

  .  האופיינית של האוכלוסייה כולה

לאחר מספר '  כיתה א הישגיהם של תלמידי אתלנטרנועד  'מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א

כדי .  השפה הכתובהת  ברכישתקשים מוקדם תלמידים המת בשלב ולזהו,'בכיתה א לימודדשי וח

לסייע למורים לזהות קשיים במיומנויות אלה גובשו עבור כל המשימות סטנדרטים ארציים 

  .בניית תכניות העשרה פרטניות וקבוצתיותבכל כיתה צפויות לסייע בהמבדק   תוצאות .לביצוע
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  )י ההערכהכֵל(תיאור ערכת המבדק    .2
הבנת הכתיבה ו, ומנויות הקריאהיהמבדק כולל שמונה משימות הבודקות היבטים שונים של מ

  :  הנקרא

  קריאת שמות אותיות - 1משימה  
  קריאת צלילי אותיות - 2משימה  
   קריאת צירופים של עיצורים ותנועות - 3משימה  

   קריאת מילות תפל מנוקדות  - 4משימה  

   קריאת מילים - 5משימה  

 קריאה קולית של טקסט  - 6משימה  
  הבנת הנקרא - 7משימה  
  הכתבה- 8משימה  

  

 :ערכת המבדק כוללת את החומרים הבאים

. )בתיק המשימות לתלמידק ר המופיעה ,7למעט משימה ( כל המשימות ובה -  חוברת משימות 

 . בה תגובות התלמידיםנרשמותלא  ולכן ,חוברת המשימות נועדה לשימוש חוזר

ה /ה ובו נרשמות תגובות התלמיד/תיק משימות אישי לכל תלמיד -  ה/תיק משימות לתלמיד 

 :כוללהמשימות תיק .  לכל המשימות במבדק
מופיעות  ה- הכתבה - 8למעט הוראות להעברת משימה (הוראות להעברת המשימות  

 ;)בחוברת המשימות
ה /לצורך רישום תגובות התלמיד, "חוברת המשימות"כל המשימות המוצגות לתלמיד ב 

 ;במהלך המבדק
 .הנחיות לרישום תגובות התלמידים וטבלאות לסיכום הממצאים בכל משימה 

להערכה במסגרת המחוון . מחוון להערכה והנחיות כלליות להעברת המבדק -  מדריך למורה 

 . מופיע פירוט של הסטנדרטים המגדירים ביצוע תקין בכל משימה

 



 9___________________________________________________'מבחן הישגים ברכישת הקריאה בכיתות א

  תיאור המשימות במבדק  .3
 כולל שמונה משימות הבודקות היבטים שונים של מיומנויות '''מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א"

שתי המשימות הראשונות בודקות היכרות עם שמות אותיות .  הבנת הנקראהכתיבה ו, הקריאה

, )פענוח פונולוגי(בודקות שליטה בעיקרון האלפביתי שתי המשימות הבאות , בית וצליליהן- האלף

ושתי המשימות האחרונות בודקות הבנת הנקרא , בודקות תפקודי קריאהשתי משימות נוספות 

  .מלא ניקודב מוצגיםההוראות וכן  דקכל הטקסטים במב .וכתיב בהתאמה

 ומדדי ,אחת מהןעליו מושתתת כל שנל והרצי, ת במבדקלהלן תיאור מפורט של המשימות הכלולו

המשימה כפי של תיאור המשימה מתייחס למבנה .  משימהכל הביצוע ששימשו להערכת 

 מבניים על סמך מהמשימות הוכנסו שינויים כמהב.  במסגרת ההעברה הניסיוניתשהועברה 

בסעיף המתאים לכל  שינויים אלה מתועדים בפרק התוצאות. העברה הניסיוניתבאות התוצ

  .  משימה

  

   קריאת שמות אותיות - 1משימה 

ההוראות מנחות את התלמיד . בית- משימה זו בודקת את ההיכרות של התלמיד עם אותיות האלף

  . לומר את שמות האותיות לפי הסדר

  רציונל

 הגן מנבאת את רכישת השפה  בגילבית-אלף כי הכרת שמות אותיות ההמראהנרחב קיים מחקר 

 מודלים התפתחותיים.  (Adams, 1990; Ehri, 1995; Shatil, Share & Levin, 2000) תובההכ

" השלב האלפביתי "מדגישים את חשיבות (Frith, 1985; Spear & Sternberg, 1994)  שונים

) אות (גרפיכל סמל הבנה שמאחורי הכלומר , בנה של העיקרון האלפביתיהשבמהלכו נרכשת ה

 ובמחקר שערכ . הכתובה מדויק של המילהפענוחצורך לחיונית  הבנת עיקרון זה. עומד צליל דיבור

מידת שמות האותיות ללמידת ילדי גן נעשתה השוואה בין ל  על )in press( לוין ועמיתותיה

המחקר הייתה לבדוק אם יש ללמד קודם את שמות האותיות ולאחר מכן את מטרת . צליליהן

שמות את ר הצביעו על כך שאין הבדל מהותי בקושי ללמוד תוצאות המחק .או להפך, צליליהן

כמו כן לימוד צליל של אות תורם ללמידת שם . שהאותיות מייצגות אותיות או את הצליליםה

. ללימוד השם והצליל השפעה על היכולת של הילדים לזהות מילים כתובות, כמו כן .להיפךו האות

 ללמד ילדי גן צלילי אותיות כשם שאפשר תוצאות המחקר הסיקה החוקרת כי אפשר על סמך

שכן שתיהן כאחת , וכי אין חשיבות לסדר שבו נלמדות שתי המיומנויות, אותיות ללמדם שמות

 .הקריאה והכתיבה מקדמות את

  שימה תיאור המ

האותיות מוצגות .  האותיות הסופיות5- בית ו- אותיות האלף22 : אותיות27המשימה כוללת 

.   ובכל עמוד ארבע עד חמש שורות של אותיות,)36 דוד גופן( אותיות 3בכל שורה מוצגות , בשורות

 גרפי שיש ביניהן דמיוןאותיות .  ללא ניקודבסדר אקראי מופיעות במשימה אותיות האלף בית
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כל האותיות מוצגות על סריג .   כדי להדגיש את ההבדל ביניהןמוצגות בסמיכות) ן ,ו, י :למשל(

 .כדי להדגיש את האותיות הסופיות שורות דמוי מחברת

מספר האותיות ששמותיהן נאמרו (ביצוע בדיוק המדדי הציון במשימה זו הם זמן הביצוע ו

  . )כהלכה

  

    קריאת צלילי אותיות- 2משימה 

. בית-ד עם הצליל המתאים לכל אותיות האלףמשימה זו בודקת את ההיכרות של התלמי

כלומר להגות את צליל האות כעיצור , ההוראות מנחות את התלמיד להגות את הצליל של כל אות

  ).  פונמה(ללא תנועה 

     .1 העומד בבסיס מטלה זו מפורט במשימה רציונלה

  שימה תיאור המ

שצלילן , פ ,כ, ב והאותיות ׂש האות, בית- אותיות האלף22 : אותיות26המשימה כוללת ּ

 ,)36דוד גופן ( אותיות 4 בכל שורה מוצגות .האותיות מוצגות בשורות. משתנה כאשר הן דגושות

  אקראיבסדר מופיעות במשימה אותיות האלף בית.  ובכל עמוד שלוש עד ארבע שורות של אותיות

 מוצגות בסמיכות כדי ) כ, ב, נ :למשל(אותיות שיש ביניהן דמיון גרפי . ללא ניקוד למעט דגש

 .  כל האותיות מוצגות על סריג שורות דמוי מחברת. להדגיש את ההבדל ביניהן

  ).  כהלכהה נהגןמספר האותיות שצליל(ביצוע בדיוק המדדי הציון במשימה זו הם זמן הביצוע ו

  

  קריאת צירופים של עיצורים ותנועות - 3משימה 

רופי עיצורים יבאמצעות בדיקת איכות הקריאה של  צמשימה זו בודקת פענוח פונולגי בסיסי 

  .  מנחות את התלמיד להגות את הצליל המתאים לכל צירוף ההוראות. ותנועות

  רציונל

. (Shany & Ben-Dror, 2002) מייצג יכולת בסיסית לקידוד המערכת האלפביתית פענוח פונולוגי

 שונים של צירופים(ופים בודדים  ציר קידוד שלתובודקלהערכת יכולת זו  תו המרכזיותהמטל

 ם שלקידוד של כמה צירופיהמצריכה  ,)4משימה ראו (מילות תפל קריאת ו) עיצורים ותנועות

פונולוגיים הקיימים בשפה - על פי עקרונות מורפובדרך כלל הצירופים בנויים  . עיצורים ותנועות

 פענוח מצריך אלא ,מעותמשבעל   תחביריבהקשרשימוש  אינו נעשה על בסיס ם פענוח,ההדבור

קשיים בשלב . פונולוגי-  המשתתפים ביצירת המבנה המורפותנועותלמדויק בהתאם לעיצורים ו

 באים לידי ביטוי בשגיאות שונות בקריאת מילות - "פונמי-הגרפו" ברכישת הקוד - האלפביתי 

 מחייבתים לצורך זיהוי מיליש להדגיש כי רכישת הקוד האלפביתי . כגון שגיאות תנועה, תפל

   ).Shimron, 1993, 1999; 1997, שמרון(שליטה במערכת הניקוד 
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  תיאור המשימה

- כדי לכסות את כל אבני היסוד באלף . צירופים של עיצורים ותנועות46במשימה מוצגים לתלמיד 

, בהאותיות ).  ׂש אותיות והאות 22(בית -צירופים אלה כל אותיות האלףות בכללנ, בית העברי

נכללות  כמו כן.  כמקובל בשפה העברית ,מופיעות דגושות כאשר הן מופיעות בראש מילה  פ ,כ

  נכללותכ"סה(תנועות חטופות  לאאך , חולם וחיריק מלאים וחסריםובהן  ,כל התנועות צירופיםב

.   בכל פעם עם עיצור שונה, פעמים5-3 וכל תנועה מופיעה ,כל עיצור מופיע פעמיים).   תנועות9

 ובתנאי שאכן קיימת מילה בעברית ,עיצור והתנועה נעשה בהתאם לכללי השפה העבריתצירוף ה

, )36גופן דוד (שלושה צירופים  בכל שורה , הצירופים מוצגים בשורות . הכוללת את הצירוף הנתון

  .  שמונה שורות בעמוד

  . )ׂש + אותיות 22(כל אחת מן האותיות מופיעה פעמיים 

  . פעמים כל אחת5שורוק ושוא מופיעות , צירה, סגול, פתח, התנועות קמץ

  . פעמים כל אחת3 ותחיריק מלא וחיריק חסר מופיע, חולם חסר, חולם מלא, התנועות קובוץ

 
  ). שנהגו כהלכההצירופיםמספר (ביצוע בדיוק המדדי הציון במשימה זו הם זמן הביצוע ו

  

   קריאת מילות תפל מנוקדות- 4משימה 

.  ח פונולגי בסיסי באמצעות בדיקת איכות הקריאה של מילות תפל מנוקדותמשימה זו בודקת פענו

  . ההוראות מנחות את התלמיד להגות את מילות התפל במדויק

  הרציונל 

 ,) צירופים של עיצורים ותנועותקריאת (3במשימה  מטלה זו מורכבת יותר מהמטלה המופיעה

המקבילה ולצרפם יחד לתבנית ועות  מספר רב יותר של עיצורים ותנמחייבת לקרואשכן היא 

 תקריאשל קריאת מילות תפל מקביל לתהליך של תהליך ה.  של מילים תקינות בשפהתבניתןל

 עילותמנבא באופן הטוב ביותר את יולפיכך הוא , שאינן מוכרות לתלמיד' אִמתיות'מילים 

   . בשפות שונות המשימות השכיחות ביותר לאבחון ליקויי קריאהםמשימה זו נמנית ע. הקריאה

    תיאור המשימה

 מילות תפל מנוקדות הבנויות מיחידות פונולוגיות בנות יותר 17במשימה זו מוצגות לתלמידים 

 נבנו על פי ות התפלכל מיל.  חסרות פשר מילות התפל .)שתיים ושלוש הברות(מהברה אחת 

נחשפים אליהם ' למידי כיתה אתשאו שמות תואר תבניות ומשקלים שכיחים של שמות עצם 

מכללי הניקוד אינו חורג מילות התפל ניקודן של   . שאושרו להוראת הקריאהבספרי הלימוד

תנועות בעלות מילים  לא נכללו בהן ו,)כפת-  בגדהדגשה של אותיות- ה או אידגשהלמשל ב(

 .חטופות

  ). 36 דוד גופן(חמש מילים בכל טור - ארבע,מילות התפל מוצגות לתלמידים בשני טורים
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 (C)  עיצוריםהמבנים ההברתיים הבאים של מורכבות על פי דקמילות התפל הנכללות במב

  : V) (ותנועות

1. CVC –   מילים3(ד סֹו, ָּכאן, ַּבד, ז ָּפ:  כמו במיליםלדוגמה (  
2. CVCVC –   מילים3 (ֶלֶסֶּפ, רֹוּסַמ,  ָזָנב:מו במיליםכ ( 
3.  – CVCVCV   ים מיל2(ה ָרדּוְמ, הָרָּט ַמ:כמו במילים( 
4. CVCCVC –   מילים3(ן מֹוְרַא, ןָגְזַמ, זָּגְרַא, רֹוּתְפ ַּכ:מו במיליםכ (  
5. CCVCV –   מילים2(ה ָסרּוְּפ, היָדִלְּג, הָּפִלְק, היָנִב ְּג:כמו במילים ( 
6. CCVCVC –   מילים2(ת ֹוּלֻחְּכ, יםִעָבְצ: כמו במילים (  
7. CVCVCVC – מילים2 (ןחֹוִנָּצ, ןחֹוָּטִּב :כמו במילים ( 
  

  ). כהלכהמספר מילות התפל שנקראו (ביצוע בדיוק הה זו הם זמן הביצוע וממדדי הציון במשי

  

   קריאת מילים - 5משימה 

כפי שהיא באה לידי ביטוי בקצב יחידות איכות הקריאה של מילים  את משימה זו בודקת

   . בקריאההקריאה ובדיוק

  רציונל

רפי לכל היחידות הפונולוגיות המגדירות את  של כתב אלפביתי הוא לתת ביטוי געיקר תפקידו

יכולת התהליך הקריאה היא בהיכולת הבסיסית ביותר . המבנה הצלילי של המילה המדוברת

 על מקורות מידע נוספים י להישעןלב,   המבנה הפונולוגי מתוך האינפורמציה הגרפיתלמצות את

קויי קריאה ירכזיות באיתור ל היא אחת המטלות המיחידות מילים תקריא, לפיכך. קשר ֶהגוןכ

, קשר מאפיינת קוראים המתקשים בקריאה על רקע של קושי בתהליכי פענוחהישענות על ֶה, אכן[

 העברית המנוקדת מתאימה .(Stanovich, 1984)] שהודגם במודל הפיצוי של סטנוביץ כפי

; ע הפונולוגימשמעי את כל המיד- היא מספקת באופן חדמאחר ש, במיוחד לבדיקת יכולת הפענוח

תהליכים לקסיקליים סתמך על אשר בה הפענוח חייב לה,  שלא כבקריאת עברית לא מנוקדתזאת

 המבנה הפונולוגי של ולזהות נכונה אתגבוהים יותר כדי להשלים את המידע הפונולוגי החסר 

בחינה נקייה של , שלא כבקריאת מילים בתוך ֶהקשר, לפיכך. מסומן בכתבכפי שהוא המילה 

  .  יחידותישת העיקרון האלפביתי נעשית על ידי זיהוי מילים רכ

  תיאור המשימה

אורך , המייצגות רמות שונות של שכיחות,  מילים נטולות ֶהקשר20במשימה זו מוצגות לתלמידים 

     .ומגוון של מבנים מורפולוגיים

הוועדה -תתשאושרו והומלצו על ידי ומרי הלמידה מתוך ח  נבחרובמשימההכלולות המילים 

 בשכיחות גבוהה בחינוך הממלכתי ובחינוך יםנלמדאשר ולבדיקת שיטות להוראת קריאה 

 מילים קצרות שהלומד נחשף אליהן )1( : המילים נבחרו על פי העקרונות הבאים.  דתי-הממלכתי
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 בעלות מילים )3(  ;שמות עצםהן שמילים  )2( ;)ילדים,  גמד:למשל(במהלך לימוד הקריאה 

   ).ירון אִו:למשל(י המשמשות גם עיצור וגם תנועה "ואותיות אה

  ).  36גופן דוד (חמש מילים בכל טור , טור אחד בכל עמוד, המילים מוצגות בטורים

  ). כהלכהמספר המילים שנקראו (ביצוע בדיוק המדדי הציון במשימה זו הם זמן הביצוע ו

  

  קריאה קולית של טקסט  - 6 משימה

 כפי שהיא באה לידי ביטוי בשטף , בקול רםות הקריאה של טקסט רציףמשימה זו בודקת את איכ

  . בקריאהדיוקבוהקריאה  )מהירות(

  רציונל

משנה אצל התלמיד עולה ,  בדקהות הנקראמילים מספר הבאמצעותהנמדדת , קריאההמהירות 

 מעוגנת במודל האוטומטיות בקריאה קריאהה  מהירותה שלחשיבות. מתייצבתהיא עד ש לשנה

)LaBerge & Samuels, 1974( ,כי זיהוי המילים נעשה עידה מהירה של מילים מ"שליפה"לפיו ו 

 עיבוד קשב לתהליכימשאבי  להפנות תמאפשרת בקריאה רכישת אוטומטיּו.  ברמה אוטומטית

   . הפקת משמעות מן הכתובובכללם  ,גבוהים יותר

קריאה בדיוק הת הקריאה ומהירו,  כשל בהתפתחות הידע האלפביתי והאורתוגרפישיכאשר 

 Carver, 1997 (כתיב המת ברקריאה קשורה המהירות נמצא כי  כמו כן . נמוכים יחסית לגיל

Ehri, 1995מילים של זיהוי המהירות אולי משום ש, ) בעברית2001, זייגר ורביד, שני ; באנגלית

    .משקפת את אחסונן התקין של תבניות כתיב בזיכרון האורתוגרפי

  . מתוך כלל המילים בטקסטכהלכהשזוהו ונהגו קריאה נמדד באמצעות אחוז המילים בדיוק ה

באמצעות טקסטים מנוקדים  בקול רםקריאה במת הדיוק ר לבחון את אפשרבשפה העברית 

קשר ישיר בין אופן (הכתב המנוקד מייצג את האורתוגרפיה השטוחה  . לא מנוקדיםטקסטים ו

המילה באמצעות פענוח צלילי ה מדויקת של ורא להגיע להגיי ומאפשר לק,)האיות לבין ההגייה

 ומחייב את הקורא ,הכתב העברי הלא מנוקד מייצג אורתוגרפיה עמוקה. העיצורים והתנועות

ממצאי  . מיליםהקשריים וידע מורפולוגי כדי להגיע לזיהוי מדויק של להפעיל שיקולים ֶה

שרי הקידוד מתפתחים ורון האלפביתי וככאשר העיקש ך כ על מצביעיםם בשפה העבריתמחקרי

, שני(  מנוקדות מיליםקריאתרמת דיוק גבוהה יחסית ב' וב'  בכיתות אמושגת כבר, באופן תקין

  . Shany & Biemiller 1995); 2001, רביד, זייגר 

  

  תיאור המשימה

העוסק במצב ) טקסט נרטיבי(קטע הקריאה המשמש לבדיקת איכות הקריאה הוא סיפור קצר 

 הושקע באיתור ו זמשימה עיקר המאמץ בפיתוח  .ולקוח מחיי היומיום מוכר לכל ילד וילדהה

 נוספים חוברו על ידי  קטעיםשני. יםעראשון אותרו מספר קטהבשלב .  קטע קריאה מתאים

 חברי ועדת ובהם, ים נמסרו לשיפוטם של מומחים בתחום הוראת הקריאהעכל הקט.  החוקרים
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נכלל ש עהקט  .סיוןי נלותעמדריכות ומורות ב, ף לתכניות לימודיםמומחים מהאג, גוייהה

  .  נבחר ברוב קולותבמשימה

, מבחינת מורכבותו הסמנטית' תלמידי כיתה א לםמותא והוא ,)כותרתובכללן ה( מילים 71קטע ב

 ההוראות לביצוע  .24ומוצג בגופן דוד ) ניקוד מלא(הקטע מנוקד .  התחבירית והמורפולוגית

 אשר ,מתאים לוה בקול רם ובמדויק בקצב ה מנחות את התלמיד לקרוא את הקטעהמשימ

  .להבין את תוכנומאפשר לו 

  ). הלכהמספר המילים שנקראו כ(ביצוע בדיוק המדדי הציון במשימה זו הם זמן הביצוע ו

  

   הבנת הנקרא - 7משימה 

  . יםשני משפטבני הוראות וטקסטים קצרים , משימה זו בודקת הבנת משפטים

  רציונל

תהליך רואים בהבנת הנקרא  חוקרים שונים .הבנת הנקרא היא למעשה תכלית הוראת הקריאה

 תוך - (Perfetti, 1997)ייצוג של המתואר בטקסט  - של הטקסט " מודל מנטלי"שבו הקורא בונה 

  היוצרים,רמת המיקרו מתייחסת למילים ולתחביר. הבנה של מבנה הִמיקרו ומבנה הַמקרו שלֹו

מבנים דקדוקיים ויחסים בין , יחידות של מילים ן משמעותתמחייבת הבנהיא  ן ולכ,את המידע

הרעיונות הנובעים של  הארגון הכללי של הטקסט וה שלקרו מחייבת הבנרמת הַמ). קשרים(מילים 

 שילוב של המידע המוצג בטקסט עם ידע העולם האישי של מצריכה הבנה זו .מרמת המיקרו

סוג בהתאם ל הקורא משתנים שמפעילתהליכי ההבנה על כך שמצביע נרחב מחקר . הקורא

טקסט ,  למשל,כך  (Silliman, Bahr, Wilkinson, & Turner, 2002; Wetsby, 2002)הטקסט

 הבנת – והבנה של סיבתיות פסיכולוגית זיהוי משתתפים,  הבנה של יחסי זמןמצריךנרטיבי 

הבנת רצף ויחסי , סט המיידע מזמן חשיבה היסקיתהטק, לעומת זאת. נקודות המבט של האחר

הנדבך הראשוני . ס היסודי"על אלה מושגות בשלבים מאוחרים יותר בביה-מטרות. תוצאה-סיבה

 בדיקת ,מדרך הטבע.  הוא יכולת הבנה מילולית ברמה של משפטים קצרים' יש לבחון בכיתה אש

  . ת המיקרוההבנה של משפטים קצרים מאפשרת לבדוק הבנה בעיקר ברמ

    תיאור המשימה

שישה .   פריטים המייצגים מטלות שהן שכיחות בספרים להוראת הקריאה11משימה זו כוללת 

או קבוצת , תמונה,  אות:למשל(פריט מטרה המבקשות להקיף פריטים כוללים הוראות קצרות 

 תרשדנשני פריטים נוספים ב ו, מילה במשפטה של השלמנדרשתשלושה פריטים ב; )תמונות

  .כתיבת מילה כמענה לשאלה על טקסט קצר

  .)נכונותהתשובות המספר (בביצוע דיוק המדד הציון במשימה זו הוא 
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  הכתבה - 8 משימה

  .משימה זו בודקת יכולת איות תקני באמצעות הכתבה של מילים המוצגות במבודד ובמשפט

  רציונל

מרכיב  ו,המתאימות למילהות אותיהבחירת את   הכולל,מרכיב לשוני :רכיביםמני שבכתיבה 

 שמירה על :למשל( וארגון תקין של המילים על הדף אותיותהשל גרפי תקין  הכולל עיצוב ,מוטורי

  .)גודל אחיד של אותיות ורווחים בין האותיות

 לשוניות )יחידות(צורות  של הצפנה"מגדיר את תהליך הכתיב  כ)  ,Jaffré 1997 (פרה'החוקר ג

הכתיב הוא ". שימוש במערכת כתב קונבנציונלית כדי לקודד שפה דבורה:או; לצורות כתובות

 באופן ישיר ראההאיות מ .מייצג עקרונות של מערכת כתבו  חברתיתמוסכמה מבוסס על ,שרירותי

  .כיצד התלמיד מייצג הגה דבור בצורה כתובה

  : ליםמצביעה על שתי אסטרטגיות מרכזיות לאיות מי) 1997, בנטין( הספרות המחקרית 

. לים לסמלים כתוביםי שבה נעשה מיפוי של המרכיבים הצליליים של המ,"תֶפֶרָצְמהדרך ה) "1(

שנייה נשענת על גישה ישירה הדרך ה) 2(; לים חדשות ומילות תפלי מאפשרת איות של מזודרך 

 חיונית זודרך ). המנטלי" ליםימחסן המ(" מוכרות  ייצוג של מיליםשבו שמור  המנטליסיקוןקלל

  .    את האיות במלואותבאה מנהתבנית הצלילית של המילה אינשבהן במיוחד בשפות 

ך יהלתבהן משפיעות זו על זו ו ,זו בזו ות התפתחות הקריאה והאיות שלוב,לטענת חוקרים רבים

מודעות מהיכולת האיות אצל ילדים מושפעת של התפתחות ה ).Berent & Frost, 1997( לימודה

   Share & Levin, 1999;(החשיפה לדפוס מוד המורפולוגי והעיבמ, הפונולוגית

Levine & Reed, 1999 .(  

  תיאור המשימה

 ,בתוך משפט, במבודד: המילים מושמעות לתלמידים שלוש פעמים.  מילים15משימה זו כוללת 

פעלים וכינויי , שמות תואר,  שמות עצםם ובכלל,המילים כוללות חלקי דיבר שונים . ושוב במבודד

המילים נבחרו כך .  ' לימוד המשמשים להוראת הקריאה בכיתה אמחומריולקוחות כולן , גוף

שגיאות ( שגיאות יסוד : למשל.אפשר להבחין בין סוגים שונים של שגיאות איותהיה שי

 יתימורפולוגבשגיאות , )אותיות המסמנות את המשקל של שם העצםמורפולוגיות בשורש או ב

  ).שגיאות בצליל המילה(שגיאות פונולוגיות ו)  המילהשגיאות בנטיות (היהנטי

  .  ואיכות הכתב,הקטגוריות השונותמספר שגיאות הכתיב לפי י הציון במשימה זו הם מדד
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  תהליך ההעברה הניסיונית  .4
ן בדיקת התאמת) 1: (נועדה להשיג כמה מטרות' ההעברה הניסיונית של מבדק הקריאה לכיתה א

בדיקת איכותם הפסיכומטרית ) 2(';   סוף כיתה א- בו הן מועברות שי  המטלות לשלב החינוכשל

 תוך זיהוי ,' המבדק בכיתות את תהליך העברה שלהערכ) 3(;  של הפריטים במשימות השונות

קבלת אומדן ראשוני של איכות הביצוע ) 4(;  מוקדי קושי בהעברת המבדק ובהערכת תוצאותיו

  . התקנים המגדירים ביצוע תקיןבמשימות השונות לצורך תמיכה בקביעת

  
 

  דגימהתהליך ה  4.1

 150 מנה' לכיתה אשל מבחני הקריאה ההעברה הניסיונית מדגם היעד שנקבע לצורך ביצוע 

, בחינוך הרגיל במגזר היהודי' א את כל התלמידים בכיתות כללהסגרת הדגימה מ.  תלמידים

המשולבים לים חדשים ותלמידים שהם עו תלמידים ובכללם ,דתי-בפיקוח הממלכתי והממלכתי

, רשיםיח ( קשיםכים חושייםסחבעלי  במסגרת הדגימה תלמידים  נכללולא . דמהחינוך המיוח

  .   הלומדים במסגרת החינוך הרגיל)עיוורים

המדגם , בלבד המבדק לבחון את איכותה יתה העיקרית של ההעברה הניסיונית היתמאחר שמטר

אין להקיש  לפיכך . האוכלוסייה כולהגס מאוד של ג וייצפשר שיועד להעברה היה קטן יחסית וִא

   .ומנויות הקריאהיבמ' מתוצאות ההעברה הניסיונית על רמת השליטה של תלמידי כיתה א

ידי  המחושב על( רמות טיפוח על פי מדד הטיפוח הבית ספרי 20לצורך הפקת המדגם הוגדרו 

באופן מכל רמת טיפוח נדגם . ל תלמידים כך שבכל רמת טיפוח מספר שווה ש,)משרד החינוך

המחנכת בכל כיתה שעלתה במדגם .   ומתוך כל בית ספר נדגמה כיתה אחת, אחדת ספרבי אקראי

 מהנמוכה ביותר ועד הגבוהה ,ותת יכולת שונו תלמידים מהכיתה בעלי רמ8קיבלה הנחיה לבחור 

ת הכרוכות בניוד בוחנים ברחבי וכדי להימנע מעלויות גבוהובהינתן לוח הזמנים הדחוק . ביותר

של שיטת יותר תיאור מפורט .  י ומחוז ירושלים בלבד"מנחמבתי ספר גבלה ההעברה להו, הארץ

   . לדוח זה2 מופיע בנספח הדגימה ותהליך הדגימה

  

  העברהתהליך ה  4.2

 בתי ספר שעלו 19- ב' כיתות אב למדגם מצומצם של תלמידים 2004 הועבר בחודש יוניהמבדק 

 מספר .  הניסיונית של המבדק מופיע פירוט בתי הספר שנדגמו לצורך ההעברה1בטבלה .  דגםבמ

 בתי הספר השתתפו 19 מתוך 15- ב.בכל כיתה 10-  ל3במבדק נע בין בפועל התלמידים שהשתתפו 

  . במבדק שישה תלמידים או יותר
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   בהעברה הניסיונית של מבדק הקריאהפירוט בתי הספר שהשתתפו : 1טבלה 

סוג   
  הפיקוח

עשירון 
מדד 

טיפוח 
  ממוצע

מספר 
תלמידים ה

  במצבת

מספר 
כיתות ה

  בשכבה

מספר 
 נבחנים ה

  5  1  27  2  ממלכתי   .1

  10  2  44  2.35  ממלכתי   .2

  8  4  101  2.68  ממלכתי   .3

  7  2  55  2.95  ממלכתי   .4

  8  2  לא נמסר  3.12  ד"ממ   .5

  8  2  65  3.41  ממלכתי  .6

  9  3  80  3.51  ממלכתי   .7

  10  3  לא נמסר  3.75  ד"ממ   .8

  5  1  לא נמסר  3.94  ד"ממ   .9

  9  3  68  4.16  ממלכתי   .10

  5  1  23  4.59  ממלכתי   .11

  8  2  60  4.73  ממלכתי   .12

  6  2  45  5.44  ממלכתי   .13

  8  2  50  5.47  ממלכתי   .14

  5  1  לא נמסר  6.14  ד"ממ   .15

  8  2  לא נמסר  6.72  ד"ממ   .16

  8  2  לא נמסר  7.64  ד"ממ   .17

  3  1  33  8.27  ממלכתי   .18

  9  3  89  8.47  ממלכתי   .19

  139  39 לסך הכו
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הועבר במקביל למבחן ההישגים הקבוצתי בקריאה שפותח עבור מסיימי ' המבדק בכיתות א

ההעברה נשלח למנהלי כל בתי הספר לפני .  2004בנובמבר ' בכיתות בותוכנן להעברה ' כיתה א

 מנהלל הודעהבו ו, לית משרד החינוך ולשכת המדען הראשי"מכתב מטעם מנכשעלו במדגם 

מטעם צוות הפיתוח נוסף מכתב וה במכתב זה לּו. פות בית ספרו בהעברה הניסיוניתהשתתבדבר 

 המכתבים יצר שנשלחוכשבוע לאחר . ותהליך העברתהההעברה הניסיונית  מטרות ירוט שלובו פ

צורך קשר עם מנהלי בתי הספר ל) ו"מאל( המרכז הארצי לבחינות ולהערכהרכז ההעברה מטעם 

' מחנכות כיתה א . 'בהעברת מבדק הקריאה לכיתה א' ת כיתה אוקביעת מועד לתדרוך מחנכ

. 'הליך ההעברה וההערכה של מבדק הקריאה בכיתה אתקיבלו תדרוך מצוות הבוחנים בנוגע ל

 - סוף שנת הלימודים -  בשל מועד העברת המבדק .על ידי מחנכות הכיתהרובו מבדק הועבר בה

 לשם  והסתייעו, הנדרש להעברת המבדקלפנות את הזמן'  אות ממחנכות כיתכמההתקשו 

ההוראות . המבדק הועבר לכל תלמיד באופן פרטני  .ו"מאלם מטעם י בבוחנים חיצוניהעברתו

דוגמה  בווֻלו,  מראש להםתנויחנכת או הבוחן על פי הנחיות שנ על ידי הממסרונ משימהלכל 

את היטב הבין  כי אהמורה וידרק לאחר שהתלמיד החל לעבוד על כל משימה ה. אחת או יותר

שני  בהיו שעשו זאת ו,ביצעו את כל משימות המבדק במפגש אחדש תלמידים היו.  ההוראות

משך . תלמיד להתמודד עם המשימות בפגישה אחתהמספר המפגשים נגזר מיכולתו של .  מפגשים

  .  דקות60-  ל30 מתלמיד לתלמיד ונע בין שתנהההמבדק 

ל ידי צוות הבוחנים של מבתי הספר עכל חוברות הבחינה שנת הלימודים נאספו סוף לקראת 

   .ו"מאל

   

  קליטה ועיבוד הנתונים, הערכה  4.3

  הערכה

סמוך להעברת ועל ידי הבוחנים  על ידי מחנכות הכיתהנעשתה רכת הביצוע במשימות המבדק הע

ות  לצורך הערכת המשימו"שפותח במאלתוך הסתייעות במחוון מפורט נעשתה  ההערכה  .המבדק

איכות הביצוע  ו איכות הביצוע בכל פריטו במסגרת ההערכה נרשמ. הסברים מפורטיםבוו

לאחר איסוף חוברות הבחינה .   וכן תועד זמן הביצוע של המשימה,)מדד דיוק(במשימה כולה 

וחושבה מחדש איכות הביצוע , מבתי הספר נבדקה מחדש ההערכה של כל חוברות המבדק

ה נעשתהערכה זו .  יעוד איכות הביצוע שנרשמה בכל פריט במשימההתבסס על תבבמשימה כולה 

 ות איכות ההערכבחון אתלעל ידי שני מעריכים מומחים מטעם צוות הפיתוח של המבדק כדי 

  . דיוק ההערכותולוודא את לעמוד על כשלים אפשריים בהערכה ,  על ידי המחנכותנעשוש

   ועיבודםהנתוניםת קליט

 הוזנו - ן ההערכה לכל פריט וההערכות שנרשמו בנוגע למשימה כולה ובכלל -  תוצאות המבדק

.  תהליך קליטת הנתוניםו של כמה בדיקות כדי לוודא את איכותמכן נעשולאחר .  מחשבל

 והן ברמת יחידהן ברמת הפריט העבור כל נתוני המבדק ופקו התפלגויות מסגרת בדיקות אלה הב

והוזנו אותרו הנתונים בחוברות הבחינה  , קבילים נמצאו ערכים בלתיכאשר .  השלמהמשימהה

  . מחדש
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  תוצאות  .5

  :נועדה להשיג את המטרות הבאות' ההעברה הניסיונית של מבדק הקריאה לכיתה א, כפי שצוין לעיל

בדיקת איכותם ) 2(';   סוף כיתה א- בו הן מועברות ש המטלות לשלב החינוכי ן שלבדיקת התאמת) 1(

 תוך ,'בכיתות אהערכת תהליך ההעברה של המבדק ) 3(;  הפסיכומטרית של הפריטים במשימות השונות

הביצוע רמת קבלת אומדן ראשוני של ) 4(; זיהוי מוקדי קושי בהעברת המבדק ובהערכת תוצאותיו

   .במשימות השונות לצורך קביעת התקנים המגדירים ביצוע תקין

וח בפרק זה מתמקד בבדיקת רמת הקושי של המשימות ובבדיקת איכותן ניתוח תוצאות המבדק המדּו

 , ניתוח פריטיםנערך  לכל משימה : הבדיקות הבאותנעשו  לשם כך).מבחן(הערכה הפסיכומטרית ככלי 

 שיעור באמצעותמדד הקושי חושב . מדד ההבחנה של כל פריטי המשימהאת שבדק את מדד הקושי ו

 את יכולתו של הפריט להבחין בין תלמידים בדקמדד ההבחנה .   כהלכההתלמידים שביצעו את הפריט

האיכות הפסיכומטרית של כל .  במיומנות הנבדקתנמוכה לבין תלמידים בעלי שליטה בעלי שליטה גבוהה 

מדדי .  הקושישחושב עבור מדד ) Cronbach α(עקיבות פנימית משימה נבדקה באמצעות מקדם מהימנות 

  . 3בנספח מוצגים הקושי שהתקבלו עבור כל הפריטים בשמונה המשימות 

מדד הדיוק :  שני המדדים שבדקו את איכות הביצוע במשימה הופקה לכל משימה התפלגות שלכמו כן

  . לסייע בתהליך קביעת התקנים, בין השאר, התפלגויות אלה נועדו  .)זמן הביצוע(ומדד המהירות

  :וחים בפרק זה יש להביא בחשבון את העובדות הבאותבפירוש הממצאים המדּו

'  את רמת השליטה של תלמידי כיתה אהוא מבחן קריטריון שנועד לבחון' מבדק הקריאה לכיתות א 

,  בהצלחהעמדו בוי'  ממסיימי כיתה א80%-90%-שבהנחה המבחן תוכנן .  במיומנויות הקריאה

  לעיקרון זה כמה השתמעויות .ף את כולןאו א במבדקהמטלות מרבית כלומר יבצעו כהלכה את 

שיעור  -ת גבוה יחסית הציון הממוצע במדד הדיוק צפוי להיו) 1: (סטטיסטיות ופסיכומטריות

השונות בין התלמידים צפויה להיות נמוכה יחסית ) 2(;  90%-  ל80%התשובות הנכונות צפוי לנוע בין 

מקדם המהימנות של מדד הדיוק צפוי להיות נמוך יחסית בשל ) 3(;  בשל קיומו של אפקט תקרה

 . הקיצוץ בשונות

 המייצג באופן ,) תלמידים139(גם קטן מאוד מבוססים על מדהמדווחים להלן יש לזכור כי הממצאים  

אומדן ראשוני בלבד של רמת ממצאים אלה מהווים . 'חלקי ביותר את אוכלוסיית תלמידי כיתה א

 להקיש מממצאי ההעברה הניסיונית על אין ,לפיכך.   של אוכלוסייה זו במיומנויות שנבדקוההישגי

 ואין לראות בממצאים שהתקבלו נורמות ,במיומנויות הקריאה' של מסיימי כיתה א תםרמת שליט

 .  ארציות

  

  .   להלן פירוט של התוצאות שהתקבלו בכל אחת ממשימות המבדק
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  קריאת שמות אותיות - 1  משימה

 

 אותיות 22 (אותיות 27 המשימה כללה. בית- אותיות האלףיהן של שמותתכרהה את משימה זו בדק

לפי סדר הופעתן בחוברת ומר את שמות האותיות התבקש להתלמיד ו ,) האותיות הסופיות5-ובית -האלף

  . שימותהמ

 את לומרנדרש לתלמיד שזמן ה( בשניות הביצוע לכל תלמיד זמן שימה זו נמדדלצורך הערכת הביצוע במ

   .)משימהבאחוז התשובות הנכונות מתוך סך כל הפריטים (דיוק כן חושב מדד  ו,) כל האותיותיהן שלשמות

  ).   ודיוקזמן ביצוע(לעיל דכום התוצאות שהתקבלו עבור שני המדדים סימוצג  2בטבלה 

  

  ' קריאת שמות אותיות 'שימהבמ) דיוקו זמן ביצוע (סיכום מדדי הביצוע: 2טבלה 
  

 47.5 ממוצע

 40.0 חציון

)בשניות( ביצועזמן   

 

 32.6 סטיית תקן

*מהימנות  .644 

 98% ממוצע

וןחצי  100% 

 דיוק

)אחוז תשובות נכונות(  

 5% סטיית תקן

  פריטים27  סך הכול

השונות עקב מהימנות מדד הדיוק במשימה זו נמוכה יחסית   * 
  )אפקט תקרה(הנמוכה בין התלמידים במדד זה 
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   זמן ביצוע 

התפלגות זמן הביצוע במשימה : 3טבלה 
  'קריאת שמות אותיות'

זמן 
  )בשניות(

   תלמידים%
 תלמידים %

  מצטבר

15 2.2 2.2 

18 0.7 3.0 

20 10.5 13.4 

30-21 19.4 32.8 

40-31 17.9 50.8 

50-41 20.9 71.6 

60-51 10.5 82.1 

70-61 6.0 88.1 

80-71 3.0 91.0 

90-81 4.5 95.5 

110-91 2.2 97.8 

120 0.7 98.5 

180 0.7 99.3 

סטיית ( שניות 47.5בממוצע נדרשו לתלמידים 

 3בטבלה . להשלמת המשימה כולה) 32.6=תקן

. מופיעה התפלגות התלמידים לפי זמן הביצוע

מבחינת זמן הביצוע של מן הטבלה עולה כי 

. שונות גדולה בין התלמידים קיימת המשימה

- מן התלמידים השלימו את המשימה ב50.8%

 מן התלמידים 91%- ו, שניות או פחות40

   . שניות או פחות80-השלימו את המשימה ב

   

  

300 0.7 100 
 

  דיוק
התפלגות מדד הדיוק במשימה : 4טבלה 

  'קריאת שמות אותיות'

תשובות ' מס
  נכונות 

   תלמידים%
 תלמידים %

  מצטבר

20 0.7 0.7 

21 1.4 2.2 

22 1.4 3.6 

23 2.2 5.8 

24 2.9 8.6 

25 3.6 12.2 

26 17.3 29.5 

27 70.5 100 

 )נכונותהתשובות ה אחוז(הדיוק ממוצע 

 . 5%  היאתקןהטיית  וס98%שימה זו הוא במ

התפלגות התלמידים במדד הדיוק מופיעה 

 70.5%מטבלה זו עולה כי .  4 טבלהב

ת בי-האלףאותיות שיימו את כל מהתלמידים 

 תלמידים שגו בשיום 17.3%- ו, ללא כל שגיאה

התלמידים הנותרים  12.2%. אות אחת בלבד

מהתפלגות זו . או יותרשתי אותיות שיום ו בשג

עולה כי השונות בין התלמידים במדד זה קטנה 

 שכן כל ,ממצא זה אינו מפתיע. מאוד

 יהן שלהתלמידים צפויים לשלוט בשמות

  .'בסוף כיתה אבית - אותיות האלף
  

 ,)קרונבך אלפא(כפי שנבדקה באמצעות מקדם מהימנות עקיבות פנימית , מהימנות מדד הדיוק

ממוצע אחוז (ות זו נמוכה יחסית בשל השונות הקטנה בין התלמידים במדד זה מהימנ. 0.644היא 

  ).  98% –תשובות נכונות 

 חסר הערכתמתאם זה מהווה קרוב לוודאי .  -0.08המתאם בין מדד הדיוק לבין מדד המהירות הוא 

נה בשל השונות הקט' תיאִמ'ערכו של המתאם ה וערכו נמוך מ,בין שני המדדיםשתי למתאם האִמ

  .בין הנבחנים במדד הדיוק
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  קריאת צלילי אותיות - 2משימה 

  

 , אותיות26כללה המשימה .  בית-  הצליל המתאים לכל אחת מאותיות האלףתמשימה זו בדקה את הכר

  .   האותיות בחוברת המשימותן שלהתלמיד התבקש להגות את הצליל המתאים לכל אות לפי סדר הופעתו

הזמן שנדרש לתלמיד לומר את ( בשניות הביצועה זו נמדד לכל תלמיד זמן לצורך הערכת הביצוע במשימ

 ).במשימה אחוז התשובות הנכונות מתוך סך כל הפריטים ( וכן חושב מדד דיוק ,) כל האותיותצלילי

  ).   ודיוקזמן ביצוע(לעיל ד מופיע סיכום התוצאות שהתקבלו עבור שני המדדים 5בטבלה 

  

   'קריאת צלילי אותיות' שימה במ) ודיוקזמן ביצוע (ועסיכום מדדי הביצ: 5טבלה 

  

 50.9  ממוצע

 42.5  חציון

  )בשניות( זמן ביצוע

  

 29.6  סטיית תקן

  0.907  מהימנות

 95%  ממוצע

  100%  חציון 

  דיוק

  )אחוז תשובות נכונות(

 11%  סטיית תקן

  פריטים26סך הכול 
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  זמן ביצוע
במשימה התפלגות זמן הביצוע : 6טבלה 

  'קריאת צלילי אותיות'

זמן 
  )בשניות(

   תלמידים%
 תלמידים %

  מצטבר

10 0.7 0.7 

15 0.7 1.5 

20 5.2 6.6 

30-21 19.9 26.5 

40-31 21.3 47.8 

50-41 15.5 63.2 

60-51 16.2 79.4 

70-61 3.0 82.4 

80-71 3.7 86.8 

90-81 7.4 93.4 

100-91 2.2 95.6 

110-101 0.7 96.3 

120-111 2.2 98.5 

140 0.7 99.3 

סטיית ( שניות 50.9בממוצע נדרשו לתלמידים 

 6בטבלה . להשלמת המשימה כולה) 29.6=תקן

.  התפלגות התלמידים לפי זמן הביצועצגתמו

מבחינת זמן הביצוע של מן הטבלה עולה כי 

. שונות גדולה בין התלמידיםקיימת  המשימה

-ה ב מן התלמידים השלימו את המשימ47.8%

 מן התלמידים 93.4%- ו, שניות או פחות40

   .  שניות או פחות90-השלימו את המשימה ב

  

240 0.7 100 
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  דיוק
התפלגות מדד הדיוק במשימה : 7טבלה 

  'קריאת צלילי אותיות'

' מס
תשובות 
  נכונות

 % 
  תלמידים

% 
תלמידים 
  מצטבר

1 0.7 0.7 

10 0.7 1.4 

13 0.7 2.2 

15 0.7 2.9 

18 0.7 3.6 

19 0.7 4.3 

21 0.7 5 

22 2.9 7.9 

23 3.6 11.5 

24 8.6 20.1 

25 17 37.4 

26 63 100 

 )נכונותהתשובות ה אחוז(הדיוק ממוצע 

. 11%  היאתקןהטיית  וס95%שימה זו הוא במ

ת התלמידים במדד הדיוק מופיעה התפלגו

 63%מטבלה זו עולה כי . 7 טבלהב

ללא כל הגו את כל העיצורים מהתלמידים 

עיצור  תלמידים שגו בהגיית 25.6%-ו, שגיאה

התלמידים  11.5%. בלבדאו שניים  אחד

. או יותר הגיית שלושה עיצוריםו בהנותרים שג

מהתפלגות זו עולה כי השונות בין התלמידים 

 ,ממצא זה אינו מפתיע. זה קטנה יחסיתבמדד 

שכן כל התלמידים צפויים לשלוט בהגיית 

  .'בסוף כיתה אבית - אותיות האלף

כפי שנבדקה באמצעות , מהימנות מדד הדיוק

קרונבך (מקדם מהימנות עקיבות פנימית 

מהימנות זו ). 6טבלה  (0.907 היא ,)אלפא

 בהתחשב במספר הפריטים ,גבוהה למדי

  . ות הכללית הנמוכה יחסית ובשונהנמוך

זמן הביצוע המתאם בין מדד הדיוק לבין מדד 

כלומר התלמידים האטיים יותר  ,- 0.39הוא 

נוטים גם לשגות יותר בקריאת במשימה זו 

      .אותיותהצלילי 
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  קריאת צירופים של עיצורים ותנועות - 3משימה 

  

במשימה . רופי עיצורים ותנועותיגי בסיסי באמצעות בדיקת הקריאה של צופענוח פונולמשימה זו בדקה 

  . המשימותתם לפי סדר הופעתם בחוברת ו התבקש להגות אוהוא,  צירופים46 לתלמיד הוצגו

 את לקרואהזמן שנדרש לתלמיד ( בשניות הביצועלצורך הערכת הביצוע במשימה זו נמדד לכל תלמיד זמן 

 8בטבלה . )במשימה אחוז התשובות הנכונות מתוך סך כל הפריטים( וכן חושב מדד דיוק ,)כל הצירופים

  ).  ודיוק זמן ביצוע(לעיל דתוצאות שהתקבלו עבור שני המדדים סיכום המוצג 

  

  'קריאת צירופים של עיצורים ותנועות' שימה במ) ודיוקזמן ביצוע (סיכום מדדי הביצוע: 8טבלה 
  

 86.7  ממוצע

 75  חציון

  )בשניות( זמן ביצוע

  

 51.7  סטיית תקן

  0.944  מהימנות

  95%  ממוצע

  98%  חציון

   דיוק
  )אחוז תשובות נכונות(

  15%  סטיית תקן

  פריטים46סך הכול 
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  זמן הביצוע
התפלגות זמן הביצוע במשימה : 9טבלה 

  'קריאת צירופים של עיצורים ותנועות'

זמן 
)בשניות(  

  תלמידים%
 תלמידים %

 מצטבר

20 2.9 2.9 

30 1.5 4.4 

40-31 14.7 19.1 

50-41 12.5 31.6 

60-51 8.8 40.4 

70-61 8.1 48.5 

80-71 6.6 55.1 

90-81 8.8 64.0 

100-91 4.4 68.4 

110-101 3.0 71.3 

120-111 11.8 83.1 

130-121 3.0 86.0 

140 1.5 87.5 

150 2.9 90.4 

159 0.7 91.2 

165 0.7 91.9 

166 0.7 92.7 

173 0.7 93.4 

180 4.4 97.8 

240 0.7 98.5 

300 0.7 99.3 

סטיית ( שניות 86.7בממוצע נדרשו לתלמידים 

בטבלה . להשלמת המשימה כולה) 51.7=תקן

 מופיעה התפלגות התלמידים לפי זמן 9

מבחינת זמן הטבלה עולה כי מן . הביצוע

קיימת שונות גדולה בין הביצוע של המשימה 

 מן התלמידים השלימו 48.5%  .התלמידים

 90.4%- ו, שניות או פחות70-את המשימה ב

 150-מן התלמידים השלימו את המשימה ב

  .  שניות או פחות

 

315 0.7 100 
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  דיוק

התפלגות מדד הדיוק במשימה : 10טבלה 
  'קריאת צירופים של עיצורים ותנועות'

' מס
תשובות 
  נכונות

 % 
  תלמידים

% 
תלמידים 
  מצטבר

8 0.7 0.7 

13 0.7 1.4 

18 0.7 2.2 

19 0.7 2.9 

24 1.4 4.3 

30 0.7 5 

31 0.7 5.8 

32 2.9 8.6 

33 0.7 9.4 

34 1.4 10.8 

35 1.4 12.2 

36 2.2 14.4 

37 2.9 17.3 

38 3.6 20.9 

39 2.9 23.7 

40 2.9 26.6 

41 1.4 28.1 

42 2.2 30.2 

43 6.5 36.7 

44 3.6 40.3 

45 10.1 50.4 

 )נכונותהתשובות ה אחוז(הדיוק ממוצע 

 .15%  היאתקןהטיית  וס95%שימה זו הוא במ

התפלגות התלמידים במדד הדיוק מופיעה 

 49.6%מטבלה זו עולה כי . 10 טבלהב

ללא כל קראו את כל הצירופים מהתלמידים 

 תלמידים שגו לכל היותר 20.2%, יאהשג

תלמידים שגו  20.8% ,בהגיית שלושה צירופים

 התלמידים 9.4%- ו, צירופים12-4בהגיית 

  . או יותר  צירופים13הגיית ו בהנותרים שג

כפי שנבדקה באמצעות , מהימנות מדד הדיוק

קרונבך (מקדם מהימנות עקיבות פנימית 

  . 0.944 היא ,)אלפא

 הוא זמן הביצועהדיוק לבין המתאם בין מדד 

כלומר התלמידים האטיים יותר , -0.59

  .שגות יותרבמשימה זו נוטים גם ל

46 49.6 100 
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  )מילים מומצאות(קריאת מילות תפל מנוקדות  - 4משימה 

  

 הנתונים בתבניות רופים של עיצורים ותנועותיצ) גיופענוח פונול(ענח  את היכולת לפמשימה זו בדקה

את  והתלמיד התבקש לקרוא ,מילות תפל 17המשימה כללה . ות לתבניות של מילים שכיחות בשפהמקביל

  .לפי סדר הופעתן בחוברת המשימותרם בקול המילים 

 את לקרואהזמן שנדרש לתלמיד (ות בשניביצוע לצורך הערכת הביצוע במשימה זו נמדד לכל תלמיד זמן ה

בטבלה  .במשימהסך כל הפריטים תוך אחוז התשובות הנכונות מ( וכן חושב מדד דיוק ,)כל מילות התפל

  ).  ודיוקזמן ביצוע(לעיל דסיכום התוצאות שהתקבלו עבור שני המדדים מוצג  11

 

  'ת תפלקריאת מילו 'שימה במ) ודיוקזמן ביצוע (סיכום מדדי הביצוע: 11טבלה 
  

 83.7  ממוצע

 71  חציון

  

  )בשניות(זמן ביצוע  (

 50.2  סטיית תקן

  0.852  מהימנות

  85%  ממוצע

  88%  חציון

   דיוק
  )אחוז תשובות נכונות(

 19%  סטיית תקן

   פריטים17סך הכול 
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  דיוק
התפלגות מדד הדיוק : 12טבלה 
 'קריאת מילות תפל מנוקדות'במשימה 

' מס
תשובות 
  נכונות

 % 
  תלמידים

% 
תלמידים 
  מצטבר

0 0.7 0.7 

3 0.7 1.4 

6 2.2 3.6 

7 2.2 5.8 

8 0.7 6.5 

9 2.2 8.7 

10 3.6 12.3 

11 5.1 17.4 

12 5.1 22.5 

13 5.8 28.3 

14 8.7 37 

15 10.9 47.8 

16 15.9 63.8 

17 36.2 100 

שימה  במ)נכונותהתשובות ה זאחו(הדיוק ממוצע 

 התפלגות .19%  היאתקןהטיית  וס85%זו הוא 

. 12 טבלהבמוצגת התלמידים במדד הדיוק 

 )36.2%(מטבלה זו עולה כי כשליש מהתלמידים 

 26.8%, ללא כל שגיאהקראו את כל מילות התפל 

 שגו 24.7%, תלמידים שגו במילה אחת או שתיים

ידים הנותרים  התלמ12.3%-ו,  מלים6–3בקריאת 

שיעור הדיוק . או יותר ליםי מ7בקריאת ו שג

לשיעור בהשוואה נמוך ) 85%(הממוצע במשימה זו 

צירופים של עיצורים  קריאת'  3הדיוק במשימה 

, קרוב לוודאי,  נובעדברה. )95% ('ותנועות

מהעובדה שמילות התפל כללו בממוצע צירוף של 

חד  לטעות בכל אאפשר עיצורים ותנועות ש5-כ

 לעומת שניים בלבד בכל אחד מפריטי ,מהם

  . 3משימה 

כפי שנבדקה , מהימנות מדד הדיוק במשימה זו

באמצעות מקדם מהימנות עקיבות פנימית 

  .  0.852 היא ,)קרונבך אלפא(
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 מן הביצועז

התפלגות מדד זמן : 13טבלה 
קריאת מילות 'הקריאה במשימה 

  'תפל מנוקדות

זמן 
)בשניות(  

% 
 תלמידים

% 
תלמידים 
 מצטבר

19 0.7 0.7 

20 1.5 2.3 

30-21 4.6 6.9 

40-31 9.2 16.0 

50-41 13.7 29.8 

60-51 15.3 45.0 

70-61 4.5 49.6 

80-71 6.1 55.7 

90-81 13.0 68.7 

100-91 3.1 71.8 

110-101 2.3 74.0 

120-111 9.9 84 

130-121 1.5 85.5 

140-131 3.0 88.5 

150 4.6 93.1 

157 0.7 93.9 

171 0.7 94.7 

178 0.7 95.4 

180 3.1 98.5 

257 0.7 99.2 

סטיית ( שניות 83.7בממוצע  נדרשו לתלמידים 

 מופיעה 13בטבלה . להשלמת המשימה כולה) 50.2=תקן

 מן הטבלה עולה כי . התפלגות התלמידים לפי זמן הביצוע

קיימת שונות גדולה  מבחינת זמן הביצוע של המשימה

השלימו ) 49.6%(כמחצית מהתלמידים   .בין התלמידים

 מן 93.1%- ו, שניות או פחות70- את המשימה ב

  .   שניות או פחות150-התלמידים השלימו את המשימה ב

, -0.45המתאם בין מדד הדיוק לבין מדד המהירות הוא 

כלומר התלמידים האטיים יותר במשימה זו נוטים גם 

  .שגות יותרל

  

  

  

   

360 0.7 100 
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  קריאת מילים בודדות - 5משימה 

  

כל המילים שנכללו במשימה ).  מלים20סך הכול  (קשר מילים ללא ֶהלקרואיכולת האת משימה זו בדקה 

את התלמיד התבקש לקרוא  .לימודהומופיעות בשכיחות גבוהה בספרי ' מוכרות לתלמידים בכיתה א

  .לפי סדר הופעתן בחוברת המשימותרם בקול המילים 

 את קרואהזמן שנדרש לתלמיד ל(בשניות הביצוע ערכת הביצוע במשימה זו נמדד לכל תלמיד זמן לצורך ה

 צג מו14בטבלה . שימהבמאחוז התשובות הנכונות מסך כל הפריטים ( וכן חושב מדד דיוק ,)ליםיהמכל 

  ).  ודיוקזמן ביצוע(לעיל דסיכום התוצאות שהתקבלו עבור שני המדדים 

 

  'מילים בודדותקריאת ' משימה ב) ודיוקזמן ביצוע ( הביצועסיכום מדדי: 14טבלה 
  

 65.4  ממוצע

 50  חציון

  )בשניות(זמן ביצוע 

 49.3  סטיית תקן

  0.724  *מהימנות

  96%  ממוצע

  100%  חציון

  דיוק

  )אחוז תשובות נכונות(

  9%  סטיית תקן

  פריטים 20סך הכול 

עקב ית מהימנות מדד הדיוק במשימה זו נמוכה יחס  * 
  )תקרהאפקט (מוכה בין התלמידים במדד זה הנ השונות
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 זמן הביצוע
התפלגות זמן הביצוע : 15טבלה 

  'קריאת מילים בודדות'במשימה 

זמן 
)בשניות(  

% 
 תלמידים

% 
תלמידים 
 מצטבר

20-12 8.8 8.8 

30-21 14.6 23.4 

40-31 16.1 39.4 

50-41 10.9 50.4 

60-51 16.1 66.4 

70-61 5.8 72.3 

80-71 2.9 75.2 

90-81 8.0 83.2 

110-91 2.2 85.4 

113 0.7 86.1 

120 4.4 90.5 

140 0.7 91.2 

150 2.2 93.4 

152 0.7 94.2 

180 2.9 97.1 

190 0.7 97.8 

210 0.7 98.5 

260 0.7 99.3 

סטיית ( שניות 65.4בממוצע  נדרשו לתלמידים 

 16בטבלה . להשלמת המשימה כולה) 49.3=תקן

מן . התפלגות התלמידים לפי זמן הביצועמוצגת 

מבחינת זמן הביצוע של המשימה ה כי הטבלה עול

 מן 50.4%. קיימת שונות גדולה בין התלמידים

 שניות או 50- התלמידים השלימו את המשימה ב

 מן התלמידים השלימו את 90.5%- ו,פחות

  .  שניות או פחות120- המשימה ב

 הוא זמן הביצועהמתאם בין מדד הדיוק לבין 

0.51-.  

ם גם לשגות כלומר תלמידים איטיים יותר נוטי

  .יותר

    

 

300 0.7 100 
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  דיוק
התפלגות מדד הדיוק : 16טבלה 

  'קריאת מילים בודדות'במשימה 

' מס
תשובות 
  נכונות

 % 
  תלמידים

% 
תלמידים 
  מצטבר

8 0.7 0.7 

13 0.7 2.2 

14 1.4 3.6 

15 0.7 4.3 

16 1.4 5.8 

17 5.1 10.9 

18 6.5 17.4 

19 12.3 29.7 

20 70.3 100 

שימה זו  במ)נכונותהתשובות ה אחוז(הדיוק ממוצע 

 התפלגות .9%  היאתקןהטיית  וס96%הוא 

מטבלה זו . 15 טבלההתלמידים במדד הדיוק מוצגת ב

קראו את כל המילים  מהתלמידים 70.3%עולה כי 

 תלמידים שגו בקריאת 18.8%-ו, ללא כל שגיאה

 התלמידים הנותרים 10.9%. מילה או שתיים בלבד

שיעור הדיוק הממוצע . או יותר  מילים3בקריאת ו שג

ר הדיוק גבוה במידה ניכרת משיעו) 96%(במשימה זו 

, )'קריאת מילות תפל' (4הממוצע שהתקבל במשימה 

ויש להניח כי הוא נובע מההיכרות עם תבניות מילים 

  . תקניות ועם המילים שנכללו במשימה

כפי שנבדקה , מהימנות מדד הדיוק במשימה זו

קרונבך (באמצעות מקדם מהימנות עקיבות פנימית 

 בשל מהימנות זו נמוכה יחסית. 0.724היא , )אלפא

סטיית (השונות הקטנה בין התלמידים במדד זה 

     .  בהשוואה למדדי הדיוק האחרים) 9%=תקן
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  שטף ודיוק בקריאת טקסט - 6משימה 

  

). כותרתהכולל ( מילים 71קטע הקריאה היה סיפור בן .  שטף ודיוק בקריאת טקסטבדקהמשימה זו 

  .בקצב קריאה המתאים לו ,בקול רםאת הקטע א והתבקש לקרהתלמיד 

 ,)הקטעא את ורהזמן שנדרש לו לק( בשניות הביצועלצורך הערכת הביצוע במשימה נמדד לכל תלמיד זמן 

 סיכום התוצאות צג מו17בטבלה . בקטעלים י המכללמתוך  שגה בקריאתןשלים יוכן חושב אחוז המ

  .מדדים נוספים הנגזרים מהםעבור  ו) ודיוקזמן ביצוע(לעיל דשהתקבלו עבור שני המדדים 

  

  'שטף ודיוק בקריאת טקסט' שימהסיכום מדדי הביצוע במ: 17טבלה 
  

מספר מילים 
  בדקה

ן ביצוע זמ
 כולל בשניות

מספר 
מילים ה

 שהושמטו

  מספר
מילים ה
 שגויותה

  אחוז 
מילים ה
  שגויותה

  

  ממוצע 5.55 3.81 0.23 150.9 28.2

  חציון 2.80 2.00 0 120 35.5

  תקןטייתס 7.17 4.87 1.04 106.0 -
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  זמן הביצוע
התפלגות מדד זמן הביצוע : 18טבלה 

  'שטף ודיוק בקריאת טקסט'במשימה 

זמן 
)בשניות(  

% 
 תלמידים

% 
תלמידים 
 מצטבר

30-25 1.5 1.5 

40-31 4.6 6.1 

50-41 4.6 10.6 

60-51 6.1 16.7 

80-61 10 26.5 

100-81 10.8 37.1 

120-101 16.9 53.8 

130-121 5.5 59.1 

160-131 5.6 64.4 

180-161 6.1 74.2 

210-181 6.2 80.3 

260-211 8.5 88.6 

300-261 4.6 93.2 

390-301 3.2 96.2 

500-391 2.4 98.5 

600-501 1.5 100 

 שניות 150.9בממוצע נדרשו לתלמידים 

 מופיעה 19בטבלה . להשלמת המשימה כולה

מן . התפלגות התלמידים לפי זמן הביצוע

מבחינת זמן הביצוע של הטבלה עולה כי 

.   קיימת שונות גדולה בין התלמידיםהמשימה 

- השלימו את המשימה ב מהתלמידיםמחצית

  מן התלמידים88.6%- ו, שניות או פחות120

.   שניות או פחות260-השלימו את המשימה ב

קצב ה ,במונחים של מספר מילים לדקה

 תלמידים  רם בקרבקולבקריאה הממוצע של 

 , הנוכחיבמדגם כפי שנמצא ,'בסוף כיתה א

 וקצב הקריאה , מילים לדקה28.2הוא 

  .   מילים לדקה35.5החציוני הוא 

מעניין להשוות קצב קריאה זה לקצב הקריאה 

בדקו משתנה ר שא במחקרים אחרים שנמצא

 שנמצא עבור הממוצעקצב הקריאה  . זה

כפי שנמדד בקריאה של ', מסיימי כיתה ב

טקסטים שונים המתאימים לרמת שלושה 

, בהט, שני( מילים לדקה 80- ל69נע בין  ,הגיל

קצב הקריאה ). 2004 ,וזייגר, שלם, לחמן

כפי ', הממוצע שנמצא עבור מסיימי כיתה ב

 בקריאה של שלושה טקסטים שונים שנמדד

 68.1- ל50.6 נע בין ,המתאימים לרמת הגיל

  ).  1999, סימון- בן(מילים לדקה 

המתאם בין אחוז השגיאות בקריאה לבין קצב 

 כלומר התלמידים ,- 0.68הקריאה הוא 

שגות האטיים יותר במשימה זו נוטים גם ל

    .ותרי
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  דיוק
התפלגות מספר השגיאות במשימה : 19טבלה 

  'שטף ודיוק בקריאת טקסט'

מילים ' מס
  שגויות

  תלמידים % 
 תלמידים %

  מצטבר

0 30.9 30.9 

1 11.8 42.6 

2 11.0 53.7 

3 8.1 61.8 

4 5.1 66.9 

5 5.1 72.1 

6 5.9 77.9 

7 5.9 83.8 

8 3.7 87.5 

9 2.9 90.4 

10 2.2 92.6 

12 7.  93.4 

13 1.5 94.9 

14 1.5 96.3 

16 1.5 97.8 

17 7.  98.5 

18 7.  99.3 

השגיאות הממוצע שהתקבל בקריאת הקטע  אחוז

 התפלגות .7.2%  היאתקןהטיית  וס5.6%הוא 

מטבלה זו . 18 טבלהמספר השגיאות מוצגת ב

קראו את כל המילים  מהתלמידים 30.9%עולה כי 

גו בקריאת  מהתלמידים ש22.8%, ללא כל שגיאה

ו  מהתלמידים שג36.7% ,מילה או שתיים בלבד

 התלמידים הנותרים 9.6%-ו,  מילים9–3בקריאת 

לשיעור דיוק זה .  מילים או יותר10שגו בקריאת 

אחוז (יש להוסיף גם את שיעור ההשמטות 

).  המילים שהתלמיד פסח עליהן בקריאת הקטע

 91.2%.  מילים0.23בממוצע השמיטו התלמידים 

 4.4%, למידים לא השמיטו שום  מילהמהת

 3.7%, תלמידים השמיטו מילה אחת בלבד

ותלמיד אחד ,  מילים4-2תלמידים השמיטו 

  . מילים10השמיט 

    

33 7.  100 
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  הבנת הנקרא - 7משימה 

 סך .הבנת משפטים והבנת טקסטים קצרים, הבנת הוראותובכלל זה  ,משימה זו בדקה את הבנת הנקרא

   . מטלות11הכול כללה המשימה 

 2-0טווח הציונים בכל מטלה נע בין . כל מטלהבציון לצורך הערכת הביצוע במשימה חושב לכל תלמיד 

 כמו כן חושב לכל תלמיד ציון כולל ).  תשובה מלאה- 2 ; תשובה חלקית-  1 ; תשובה שגויה- 0(נקודות  

מופיע סיכום התוצאות שהתקבלו  20בטבלה . ימה המטלות במש11-  שהוא סך כל הציונים ב,במשימה

  ). במדד הדיוק( במשימה זו

  'הבנת הנקרא'שימה דיוק במהמדד סיכום : 20טבלה 

  
  ציון יחסי ציון גלם

 100-0סולם 

  0.822  מהימנות

 90%  19.9  ממוצע

  חציון
  
21 95% 

  16% 3.48  סטיית תקן

  ) נקודות22( מטלות 11סך הכול 

  

  
גות הציונים התפל: 21טבלה 

  'הבנת הנקרא'במשימה 

  ציון
 % 

  תלמידים

% 
תלמידים 
  מצטבר

0 0.7 0.7 

3 0.7 1.4 

5 1.4 2.9 

12 1.4 4.3 

15 1.4 5.8 

16 3.6 9.4 

17 2.2 11.5 

18 3.6 15.1 

19 10.1 25.2 

20 12.9 38.1 

21 30.2 68.3 

 וסטיית התקן 19.9ממוצע הציונים במשימה זו הוא 

. 21 בטבלה צגתהתפלגות הציונים מו. 3.48היא 

 מהתלמידים קיבלו את 31.7%מטבלה זו עולה כי 

 30.2%).  נקודות22(מלוא הנקודות במשימה 

 21צברו (מהתלמידים החסירו נקודה אחת בלבד 

   , נקודות20-17 מהתלמידים צברו 28.8%  ,)נקודות

 נקודות או 16 התלמידים הנותרים צברו 9.4%- ו

  .  פחות

כפי שנבדקה באמצעות , מהימנות הדיוק במשימה זו

 היא ,)קרונבך אלפא(מקדם מהימנות עקיבות פנימית 

 ם הקטן שלמהימנות זו גבוהה יחסית למספר. 0.822

   .הפריטים במשימה זו

  

22 31.7 100 
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   הכתבה- 8משימה 

סך הכול כללה המשימה . מילים המושמעות בהקשרם של התלמידים לאיית  בדקה את יכולתמשימה זו

  ).  פעלים ומילות שימוש, ובכללן שמות עצם( מילים 15

  :לצורך הערכת הביצוע במשימה זו חושבו לכל תלמיד שלושה מדדי דיוק

באותיות המסמנות את המשקל שגיאות כתיב באותיות השורש של המילה או  -  'יסוד ' מספר שגיאות )1(

 ;)שוות צליל ( נשמעתהמילה משנות את האופן שבו אינןש, של שם העצם

ברכיבי הנטייה , סופיותב,  בתחיליות:שגיאות במורפולוגיית המילה - 'מורפולוגיות'מספר שגיאות  )2(

 ;ובאותיות השימוש

  .  משנות את האופן שבו המילה נשמעתהשגיאות  - 'פונולוגיות'מספר שגיאות  )3(

ת מספר השגיאות לפי סוג השגיאה  התפלגו.סיכום התוצאות שהתקבלו בשלושת המדדיםמוצג  22בטבלה 

  .23ה בטבלמוצגת 

  'הכתבה'סיכום מדדי הביצוע במשימה : 22טבלה 

  שגיאות  
 'יסוד'

שגיאות 
 'מורפולוגיות'

שגיאות 
 'פונולוגיות'

  סך הכול

 81. 81. 48. 52.  מהימנות

 7.1 1.3 2.7 3.1  )סך השגיאות במשימה כולה(ממוצע 

 6 0 2 3  חציון

 4.9 2.6 1.6 2.1  סטיית תקן
  

  'הכתבה'התפלגות מדדי הביצוע במשימה : 23טבלה 

  שגיאות יסוד

' מס
 שגיאות

  תלמידים%
 תלמידים %

 מצטבר

0 10.1 10.1 

1 14.4 24.5 

2 18 42.5 

3 20.9 63.3 

4 15.1 75.4 

5 7.9 86.3 

6 5 91.4 

7 6.5 97.8 

8 1.4 99.3 

11 0.7 100 

 3.1ממוצע שגיאות היסוד במשימה זו הוא 

מן הטבלה  עולה כי רק . 2.1וסטיית התקן היא 

 מהתלמידים כתבו את כל המילים ללא 10.1%

 6 תלמידים צברו 81.3%, שום שגיאת יסוד

תלמידים  ה8.6%-ו, שגיאות יסוד לכל היותר

הממוצע .   שגיאות יסוד11-7הנותרים צברו 

הגבוה יחסית של שגיאות היסוד והשונות 

הגדולה בין התלמידים במדד זה מלמדים כי 

שגיאות אלה נפוצות למדי בקרב התלמידים 

שגיאות מסוג זה נובעות בעיקר מהיעדר . בגיל זה

היכרות מספקת עם הייצוג האורתוגרפי של 

 כיתה -ההתפתחותי הנדון המילים בשפה בשלב 

ולכן בנסיבות אלה גם אינן נחשבות שגיאות ', א

  .חמורות בקרב מומחי חינוך
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  שגיאות מורפולוגיות

' מס
  שגיאות

 % 
  תלמידים 

   מצטבר%

0 4.3 4.3 

1 18.7 23 

2 34.5 57.6 

3 18 75.5 

4 10.8 86.3 

5 8.6 95 

6 4.3 99.3 

9 0.7 100 

במשימה זו ' מורפולוגיות'ממוצע השגיאות ה

 עולה ן הטבלהמ. 1.6 וסטיית התקן היא 2.7הוא 

 מהתלמידים כתבו את כל המילים 4.3%כי רק 

 תלמידים 82%', מורפולוגית'שגיאה שום ללא 

-ו,  שגיאות מורפולוגיות לכל היותר4צברו 

 שגיאות 9-5  התלמידים הנותרים צברו13.6%

  .'מורפולוגיות'

שגיאות כתיב ברכיבים המורפולוגיים של 

המילים מעידות בדרך כלל על קושי בהפנמת 

 והן נחשבות ,כללים מוסכמים בכתיבת השפה

ממוצע . יסודהשגיאות משגיאות חמורות יותר 

במדגם הנוכחי מלמד ' מורפולוגיות'השגיאות ה

  . 'ה אכי שגיאות אלה עדיין נפוצות למדי בכית

   

  שגיאות פונולוגיות

' מס
  שגיאות

% 
  תלמידים

   מצטבר%

0 55.4 55.4 

1 20.1 75.5 

2 8.6 84.2 

3 5.8 89.9 

4 2.9 92.8 

5 2.9 95.7 

6 0.7 96.4 

7 2.2 98.6 

8 0.7 99.3 

ממוצע השגיאות הפונולוגיות במשימה זו הוא 

טבלה  עולה כי ן המ. 2.6 וסטיית התקן היא 1.3

מידים כתבו את כל המילים ללא  מהתל55.4%

 3 תלמידים צברו 34.5%,  שגיאה פונולוגיתשום

 10.1%-ו, שגיאות פונולוגיות לכל היותר

 שגיאות 8-4התלמידים הנותרים צברו 

 שגיאות 22שצבר אחד  למעט תלמיד ,פונולוגיות

שגיאות פונולוגיות נחשבות שגיאות .  מסוג זה

כיחות ש.  הן נדירות יחסיתאמנם ו,חמורות

המלמדת על קושי , גבוהה של שגיאות פונולוגיות

המילה (בתרגום הייצוג הפונולוגי של המילה 

המילה  ( שלהצוג האורתוגרפיילי) הנשמעת

מזוהה לעתים קרובות עם ליקוי , )הכתובה

 .   קריאה

22 0.7 100 
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  מהימנות ההערכה

 כפי שנבדק באמצעות מקדם מהימנות ,מהימנות מדד הדיוק עבור המספר הכולל של שגיאות כתיב

   .טן במשימהמהימנות זו גבוהה יחסית למספר הפריטים הק. 0.81 היא ,)קרונבך אלפא(עקיבות פנימית 

מספר השגיאות שנרשם על ידי מעריכי לבין המתאם בין מספר השגיאות הכולל שנרשם על ידי המורות 

 בין הערכות של שני מעריכים ום שנמצאמי המתא.0.79 הוא )ו"מאל(המרכז הארצי לבחינות ולהערכה 

 עבור שגיאות פונולוגיות 0.81,  עבור שגיאות מורפולוגיות0.81, ת יסוד עבור שגיאו0.84 םו ה"מטעם מאל

שגיאות סך כל בהערכת סבירה בות ימתאמים אלה מצביעים על עק.   עבור סך כל שגיאות הכתיב0.99- ו

 , פחותמהימן) פונולוגיות / מורפולוגיות / שגיאות יסוד(פיון השגיאות ִא.  על ידי מעריכים מאומניםהכתיב

  . גבוהנודוי עאף כ

  

  מתאמים בין סוגי שגיאות

 כל המתאמים חיוביים , עם זאת.המתאמים בין שלושת סוגי שגיאות הכתיב נמוכים עד בינוניים

 המתאם בין .)0.61(המתאם הגבוה ביותר התקבל בין שגיאות יסוד לבין שגיאות מורפולוגיות . ומובהקים

תאם בין שגיאות מורפולוגיות לשגיאות פונולוגיות הוא  והמ,0.38לבין שגיאות אחרות הוא  יסודשגיאות 

0.17  .  

  

  הקשר בין המיומנויותבדיקת 

רמת העיבוד השפתי מבחינת שמונה משימות המבדק בודקות שליטה במיומנויות שפה השונות זו מזו 

 כגון הכרת שמות האותיות ,מיומנויות שפה בסיסיותהמיומנויות שנבדקו כללו . הנדרשת לביצוען

שנבדקה באמצעות קריאת צירופים של (יכולת פענוח פונולוגי , )שליטה בקוד האלפביתי (צליליהןו

הבנת  ו,)קריאת מילים וטקסט(קריאה של טקסט משמעותי  , )עיצורים ותנועות וקריאת מילות תפל

  ובכללן, מודלים תאורטיים של התפתחות מיומנויות הקריאה. ) עיבוד שפתי מורכבצריכהמה( הנקרא

 במיומנויות השונות ת הביצועורמ ביןמנבאים מערך קשרים מסוים , רכישת המודעות הפונולוגית

  . הנבדקות במבדק זה
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    משימות המבדקכל  הדיוק בי מדדביןמתאמים : 24טבלה 

קריאת   משימה
שמות 
  *אותיות

קריאת 
צלילי 
  אותיות

קריאת 
צירופים של 

עיצורים 
  ותנועות

קריאת 
מילות 
  תפל

קריאת 
  ליםמי

קריאה 
קולית של 
  טקסט

 )שגיאות' מס(
הבנת 
  הנקרא

קריאת צלילי 
       07.  אותיות

קריאת צירופים 
של עיצורים 

  ותנועות
.14 .56      

     85. 54. 20. קריאת מילות תפל

    68. 67. 47. 21.  קריאת מילים

קריאה קולית של 
   טקסט

  )שגיאות' מס(
-.16 -.56 -.80 -.72 -.74   

  61.- 73. 51. 49. 40. 26.  ת הנקראהבנ

   הכתבה
 60.- 71. 67.- 62.- 66.- 38.- 26.-  )שגיאות' מס(

  .  והוא מצביע על קיומו של אפקט תקרה,) תשובות נכונות98%(אוד  גבוה מה זוממוצע מדד הדיוק במשימ  * 
לבין זה משימה זו מדד הדיוק שהושג בן  וגורר הערכת חסר של גובה המתאם בי,אפקט זה מצמצם את השונות בין הנבחנים

  .משימות האחרותשהושג ב
  

מתאמים גבוהים מאוד .  המתאמים שהתקבלו במדד הדיוק בשמונה משימות המבדקמוצגים  24בטבלה 

קריאת צירופים של עיצורים ( הדיוק של כל המשימות הדורשות פענוח פונולוגי י מדדביןנמצאו .) 85- .67(

.) 85( המתאם הגבוה ביותר .)קריאת מילים וקריאה קולית של טקסט, תפלקריאת מילות , ותנועות

המתאם בין הציונים .  'קריאת מילות תפל'לבין ' קריאת צירופים של עיצורים ותנועות'התקבל בין 

כי  והוא מלמד ,.95הוא , המתקבל לאחר תיקון המתאם עבור חוסר מהימנות, במשימות אלה' תייםאִמ'ה

פענוח המצריכות המתאמים בין מדד הדיוק במשימות . קות למעשה את אותה מיומנותשתי המשימות בוד

עם זאת ו, פונולוגי לבין מדד הדיוק במשימות הבודקות את השליטה בקוד האלפביתי היו נמוכים יותר

  . מובהקים

מתאמים .  בשש המשימות הראשונות במבדקזמני הביצוע המתאמים שהתקבלו עבור מוצגים  25בטבלה 

הביצוע של שתי  זמני ביןהתקבל .) 71(מתאם גבוה למדי  . המשימותיחסית התקבלו בין מרבית גבוהים 

מתאמים גבוהים יחסית התקבלו ). 'קריאת צלילי אותיות'ו' קריאת שמות אותיות'(המשימות הראשונות 

ם של עיצורים קריאת צירופי ': משמעותחסרהביצוע של משימות פענוח פונולוגי של טקסט  זמני ביןגם 

 :המשימות שבדקו קריאת טקסט משמעותי  שלהביצוע זמניבין ו ,.)76(' קריאת מילות תפל' ו'ותנועות

  .).75(' קריאה קולית של טקסט'ו' קריאת מילים'
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   במשימות המבדקזמני הביצוע ביןמתאמים : 25טבלה 

קריאת   משימה
שמות 
  אותיות

קריאת 
צלילי 
  אותיות

קריאת 
צירופים של 

ורים עיצ
  ותנועות

קריאת 
 מילות תפל

קריאת 
  מילים

     71.  קריאת צלילי אותיות

קריאת צירופים של 
    65. 52.  עיצורים ותנועות

   76. 54. 36.  קריאת מילות תפל

  70. 74. 50. 54.  קריאת מילים

 75. 59. 57. 34. 23.  קריאה קולית של טקסט

  
  

 ניתוח גורמים עבור נעשה, ות שנבדקו בשמונה משימות המבדקכדי לבחון את מבנה הקשרים בין המיומנוי

 Principal factors)( ראשייםניתוח גורמים : בשתי שיטות שונותוזאת , מדד הדיוק ועבור מדד המהירות

תוצאות . )Oblique rotation(גורמים תלויים ידי -המאפשר ייצוג על, אורתוגונליים-לאניתוח גורמים ו

 מן התוצאות עולה שכל המשימות טעונות. 26 בטבלה צגותבלו עבור מדד הדיוק מוניתוח הגורמים שהתק

העובדה שמשימה זו נמצאה .  'קריאת שמות אותיות '-  למעט המשימה הראשונה,על גורם עיקרי אחד

 זו לבין מדד שימה מהמתאם הנמוך שנמצא בין מדד הדיוק במככל הנראהטעונה על גורם נפרד נובעת 

מהשונות הנמוכה מאוד שנמצאה עבור מדד , קרוב לוודאי, מתאם נמוך זה נובע. ת האחרותוהדיוק במשימ

עובדה שמשימה זו לא נמצא טעונה על הגורם המרכזי נובעת מכאן יש להניח שה. הדיוק במשימה זו

  . ארטיפקט סטטיסטיבעיקר מ

  . גורם יחיד התקבל 6-1בניתוח הגורמים שהתקבלו עבור מדד המהירות שחושב עבור משימות 
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  תוצאות ניתוח גורמים עבור מדד הדיוק בשמונה משימות המבדק:  26טבלה 

  

  זמן ביצועמדד   מדד דיוק  

גורמים ניתוח   
  םייראש

Principal factors 

- לאגורמים ניתוח 
  אורתוגונליים

Oblique rotation 

גורמים ניתוח 
  יםראשי

Principal factors 

  1גורם   2גורם   1גורם   2גורם   1גורם   

  .62  1.0  0  .87  .31  קריאת שמות אותיות

  .74  0  1.0  -.31  .67  קריאת צלילי אותיות

קריאת צירופים של 
  עיצורים ותנועות

89.  21.-  1.0  0  89.  

  .86  .1  .79  .01  .86  קריאת מילות תפל

  .86  0  .98  -.16  .84  קריאת מילים

קריאה קולית של 
  * טקסט

90.-  12.  95.-  0  76.  

    .28  .44  .29  .73  נקראהבנת ה

    -.11  -.68  -.14  -.81  * הכתבה

  3.77 .32=מתאם בין גורמים   Eigenvalue( 4.78  1.05(ערך עצמי 

  
  . ולכן הוא עומד בקשר שלילי עם הגורם,מדד הדיוק במשימות אלה מבוסס על שיעור שגיאות* 
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  קביעת תקנים  .6

' ועד לבחון את רמת השליטה של תלמידי כיתה א הוא מבחן קריטריון שנ''מבדק קריאה לכיתות א'

לאיתור תלמידים שאינם שולטים במיומנויות ' את כיתה וכלי עזר בידי מחנכולשמש במיומנויות הקריאה 

 היה צורךקשים במיומנויות הקריאה השונות תכדי לסייע בידי המחנכות לזהות את התלמידים המ.  אלה

לפי מיטב , שקףלתקן זה על . באותה משימהמגדיר ביצוע תקין ה) סטנדרט (ןלקבוע עבור כל משימה תק

בהינתן אמורים להגיע אליהם ' מרבית מסיימי כיתה אשאת ההישגים , שיפוטם של מומחים להוראת שפה

ברציפות ותוך ניצול זמן , בהן התנהלה הוראה טובה שלפיכך יש לצפות שבכיתות.  תנאי למידה הולמים

  . מבדק בהצלחהעמדו ביהם כלומר , לעמוד בתקן זה' י כיתה אמרבית מסיימיוכלו , יעיל

 על נקודת חתך אחת או יותר בהקשר של הערכת ביצוע או הישגים הוא הליך שבו נקבעת ' קביעת תקנים'

הליך זה מבוסס בדרך . 'רמות שליטה'או ל' רמות ביצוע'לסווג את הנבחנים לכדי , סולם הציונים של מבחן

  . חים המכירים היטב את הסטנדרטים המגדירים ביצוע הולם בתחום הנבדקכלל על שיפוטי מומ

נים לביצוע במבדק הקריאה לכיתה קביעת התקהשיטה שנבחרה ל .'קביעת תקנים'לשונות קיימות שיטות 

בעלי ) מטלות(מבחנים הכוללים פריטים קביעת תקנים ב שיטה זו מתאימה ל). Beuk ) 1984היא שיטת' א

  . נדרשת נקודת חתך אחת המבחינה בין שתי רמות שליטהםבהש ובמערכי הערכה ,רמת קושי דומה

כל ועדה .  שתי ועדות שופטים בלתי תלויותעל ידי נעשה' בדק הקריאה לכיתות אבמ' קביעת תקנים'הליך 

חינוך לשוני מהאגף מומחית ל, מהאגף לחינוך יסודימדריכה בכירה , מפקחת:  שופטותמנתה חמש

  . 'ב-ו' בכיתות אה  בהוראוניסיוןושתי מורות בעלות ותק , יםלתכניות לימוד

  שללהלן תיאור  .לכל משימה בנפרד עבור מדד הדיוק ועבור מדד המהירות נעשה' קביעת תקנים'תהליך 

  .   עבור מדד הדיוקנעשהתהליך קביעת התקנים ש

  :  הבאותעבור כל משימה במבדק התבקשו השופטות לתת שני שיפוטים הנגזרים מהשאלות

  ?המעידה על שליטה במיומנות הנבדקת) מספר תשובות נכונות( המינימלית הביצועמהי רמת ) 1(

לעיל דמהו שיעור התלמידים הצפויים לעמוד בתקן , ובאוכלוסייה מייצגת, בהינתן רמת הוראה הולמת) 2(

 ? יהיבאוכלוס

 שלושה נעשו,  מידע נוסףעל סמך ן לתקן את שיפוטיהן ולאפשר להותכדי לצמצם את השונות בין השופט

  : משימה לכל )נקודות חתך קביעת(תקנים סבבים של קביעת 

מלית יאת רמת הביצוע המינ, ה האישיל פי שיקול דעתע , להגדירת כל שופטהראשון התבקשהבסבב 

  ;ואת שיעור התלמידים הצפוי לעמוד ברמה זו ,המעידה על שליטה במיומנות

 נמצאו פערים בין כאשר. ותהשופטחמש  נקודות החתך שנתנו כל ותהשופטבסבב השני הוצגו לפני כל 

 ן את שיפוטיהלעדכן אפשרות ןניתנה להלאחר מכן  ו,ן לנמק את שיפוטיהותהתבקשו השופט, השיפוטים

 ; המידע  והשיקולים שעלו בדיוןנוכחל

כפי שהתקבלו בהעברה  ,מדד הדיוקביצוע בבנוגע ל נתונים אמפיריים ות השלישי הוצגו לפני השופטסבבב

המידע האמפירי .  מידע זהנוכח לן הזדמנות נוספת לשנות את שיפוטיהן וניתנה לה,הניסיונית של המבדק

קשיים או כשלים  בדבר ותלאשש או להפריך השערות מסוימות של השופטן שיפוטים קיצוניים ולמֵתנועד 

 . חתך בקביעת נקודות הןתואשר הנחו א, ספציפיים בביצוע המטלות
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היעדר כל מידע מוקדם בנוגע בשל .  בתום קביעת התקנים למדד הדיוק נקבעו תקנים עבור מדד המהירות

תוך הסתייעות  ,בסבב אחד בלבדניתנו השיפוטים למדד המהירות , להתפלגות הצפויה של זמני הביצוע

   .בהתפלגות זמני הביצוע שהתקבלו בהעברה הניסיונית

בלבד  שינויים קלים נעשו במרבית המשימותכי ו בלו בשלושת הסבבים נמצאבהשוואת נקודות החתך שהתק

  .4של השיפוטים שנתנו כל השופטות בשלושת הסבבים מופיע בנספח מלא   פירוט .בין שלושת הסבבים

  Beukעיעל פי השיטה שהצדיוק בכל משימה חושבו ההתקנים הסופיים לביצוע שהוגדרו עבור מדד 

בין רמת הביצוע לבין ש לקשר נוגענתונים אמפיריים בלבין בת בין המלצת הוועדות שיטה זו משל.  )1984(

  התקנים הסופיים לביצוע שהוגדרו עבור מדד המהירות בכל משימה . ברמה זוהעומדיםשיעור התלמידים 

  .חושבו על ידי מיצוע השיפוטים של שתי הוועדות

 של האחרוןהוועדות לכל משימות המבדק בסבב תנו שתי נפירוט של ממוצע השיפוטים שמוצג  27בטבלה 

  .  וכן התקן הסופי שחושב לכל משימה במבדק,קביעת התקנים

 והתפלגות , אחוז התלמידים שביצעו כל משימה בהתאם לתקן שנקבעפירוט של מוצגים 28בטבלה 

) 0.7%(מן הטבלה עולה כי תלמיד אחד בלבד .  התלמידים לפי מספר המשימות שבוצעו בהתאמה לתקן

,  מהתלמידים עמדו בתקנים בארבע משימות לכל היותר13%. אחתמשימה  למעט ,שימותמנכשל בכל ה

בכל שמונה ) תקן( מהתלמידים עמדו בדרישות 65.5% -  ו, מהתלמידים נכשלו במשימה אחת בלבד8.6%

משימות כיוון שהתקנים לביצוע התבססו באופן חלקי גם על הביצוע בפועל של התלמידים במ. המשימות

במיומנויות ' של תלמידי כיתה א תם אין לראות בנתונים אלה תוצאות המצביעות על רמת שליט,המבדק

לכל היותר אפשר להיעזר בנתונים אלה לצורך אומדן הביצוע באוכלוסייה וקביעת מדיניות .  קריאהה

  .לטיפול בתלמידים מתקשים
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 השיפוט והתקן הסופי שחושב לכל משימה במבדקהתקנים לביצוע שנקבעו על ידי שתי ועדות :  27טבלה 

  זמן ביצוע  דיוק  המשימ

 *תקן סופי 2ועדה  1ועדה  *תקן סופי 2ועדה  1ועדה  מדד 

קריאת שמות  84 67 23.2 25.6 דיוק
  אותיות 

 אחוז  ) אותיות27(
 88.4% 93.8% עובריםה

25   
   או יותר

 יותשנ 75
 או פחות

קריאת צלילי אותיות  83 67 24 24.2 דיוק
  )אותיות 26(

 אחוז
 89.4% 93.6% עובריםה

24   
 או יותר

  

 יותשנ 75
 או פחות

קריאת צירופים של  144 126 39.2 41.6 דיוק
  עיצורים ותנועות 

 אחוז  ) צירופים46(
 83.4% 88.4% עובריםה

38   
 או יותר

  

135 
  יותשנ

 או פחות

קריאת מילות תפל 
  **)'מילים '17/20(

 136 132 13 12.4 וקדי

 אחוז  
 82.6% 85.2% עובריםה

12   
  או יותר

14    
   או יותר

135 
  יותשנ

 או פחות

  קריאת מילים 
  ) מילים20(

 108 109 18.4 18.8 דיוק

 אחוז  
 91.4% 94% עובריםה

18   
 או יותר

  

109 
  יותשנ

 או פחות

  דיוק
 182 216 6.6 5.8 )שגיאות(

קריאה קולית של 
  טקסט 

  ) מילים71(
 אחוז

 86.8% 87.6% עובריםה

  שגיאות 7
 או פחות

  

199 
  יותשנ

 או פחות

  דיוק
   19.6 18.2 ) בנקודות(

  הבנת הנקרא 
 22,  שאלות11(

 )נקודות
 אחוז

 85.4% 88.4% עובריםה

  'נק 18
 או יותר

  

 

 : ) מילים15(הכתבה 
  יסודשגיאות 

  דיוק
    6 5.4 )שגיאות (

 אחוז  
 90% 87.6 עובריםה

  שגיאות 6
 או פחות

   

 : ) מילים15(הכתבה 
  אחרותשגיאות 

  דיוק
    8.4 6 )שגיאות (

 אחוז  
 88.4% 84.6% עובריםה

  שגיאות 7
 או פחות

   

  

  .מצוין אחרתכן אלא אם , התקן הסופי של מדד הדיוק מתייחס למספר התשובות הנכונות  *   

 ,משימההניסיונית של הנו על פי הנתונים שהתקבלו בהעברה  נית'ריאת מילות תפלק'ועדות השיפוט למשימה של הערכות ה  ** 
  . פריטים20 הכולל ,המשימה הנוסח הסופי של  פריטים והן עבור17מופיע הן עבור התקן הסופי .  פריטים17שכללה 
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עומדים בתקנים שנקבעו עבור מדד הדיוק  בכל שאינם אחוז התלמידים מתוך המדגם :  28טבלה 
  התפלגות התלמידים לפי מספר המשימות שבוצעו בהתאמה לתקנים שנקבעומשימה ו

  

אחוז   משימה
 תלמידיםה

שאינם 
 עומדים בתקן

משימות שבוצעו המספר   
  בהתאמה לתקן

אחוז 
  תלמידיםה

  .7  משימה אחת בלבד    8.6  קריאת שמות אותיות

  3.6   משימות2    11.5  קריאת צלילי אותיות

יצורים קריאת צירופים של ע
  ותנועות

  2.2   משימות3    17.3

  6.5   משימות4    18.0  קריאת מילות תפל

  7.2   משימות5    11.5  קריאת מילים

  5.8   משימות6    15.8  קריאה קולית של טקסט

  8.6   משימות7    11.5  הבנת הנקרא

  65.5  )8כ "סה(כל המשימות     10.8  *הכתבה

 .במשימה זווחים עבור מספר השגיאות הכולל ּוהנתונים מד* 
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   ההעברה הניסיוניתבעקבותשינויים במבדק   .7
  

נועדה לבחון את התאמת המשימות '' מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א'ההעברה הניסיונית של , כזכור

 התוצאות שהתקבלו בהעברה הניסיונית ובעקבות לנוכח.   ואת איכות הפריטים בכל משימהייעודןל

להלן פירוט .  'כמה שינויים לקראת הפצתו בקרב מורי כיתה אבדק במ הוכנסו , המחנכותיהן שלהערות

  :השינויים שהוכנסו במשימות המבדק

קריאת צירופים של עיצורים 'ו' קריאת צלילי אותיות', 'קריאת שמות אותיות' (1-3במשימות  

  .לא הוכנסו שינויים) 'ותנועות

שלוש מילות התפל הן . 'קלות' תפל  מילות שלושוספוה)  'קריאת מילות תפל מנוקדות' (4במשימה  

  . כמו כן סודרו מילות התפל במשימה לפי דרגת קושי עולה.  CVCCVC - ו, CVC ,CVCמהסוגים 

 שתי מילים שנמצאו הקשות .הוכנסו כמה שינויים בסדר הצגת המילים)  'קריאת מילים' (5במשימה  

  .  ביותר לקריאה הועברו לסוף המשימה

 . הוכנסו שינויים קלים בהוראות בלבד)  'ת של טקסטקריאה קולי' (6במשימה  

 : לפי הפירוט הבא,הוכנסו שינויים קלים בכמה מטלות) 'הבנת הנקרא' (7במשימה  

o  ט- לת כדי למנוע טעויות הנובעות מחילופין בין ,מ- לת- שונתה אות המטרה מ1במטלה . 

o  הוכנס שינוי קל באחת התמונות2במטלה  . 

o  בתמונה אחרתותהתמונ הוחלפה אחת 5במטלה  . 

o  הוכנס שינוי קל בהוראות9במטלה  . 

 עם זאת הוחלט לאחד שתי קטגוריות .לא הוכנסו שינויים במטלות המשימה) 'הכתבה'  (8במשימה  

החלטה זו נובעת .  לקטגוריה אחת) שגיאות מורפולוגיות ושגיאות פונולוגיות(של שגיאות איות 

 ומהקושי להבחין בפועל בין שגיאות אלה לשגיאות ,וגיותממיעוטן היחסי של השגיאות המורפול

 .הפונולוגיות

המופיעות , שינויים במשימות המבדק הוכנסו שינויים רבים בהנחיות למורה להעברת המבדק לענוסף 

 הכולל בין השאר מחוון ,'מדריך למורה'וכן פותח נוסח מעודכן ומפורט של ', תיק המשימות לתלמיד'ב

  .ביצוע במשימות השונותמעודכן להערכת ה
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  סיכום והמלצות   .8

  
מבדק 'המחקר הנוכחי מתמקד בבדיקת רמת הקושי ואיכותן הפסיכומטרית של המשימות שנכללו ב

וחים כאן יש לזכור כי אלה מבוססים על מדגם קטן בפירוש הממצאים המדּו.  ''קריאה וכתיבה לכיתות א

 להקיש אין,   לפיכך.'נה את אוכלוסיית תלמידי כיתה אשמטבעו אינו יכול לייצג נאמ, ) תלמידים139(

 ,' מסיימי כיתה אכללבקרב מממצאי ההעברה הניסיונית על רמת השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה 

וחות כאן היא להצביע מטרת התוצאות המדּו.  ממצאים שהתקבלו נורמות ארציות סופיותבואין לראות 

 ועל הפוטנציאל הטמון בו לצורך הערכת השליטה במיומנויות , המבדקבקווים כלליים על אופן התנהלות

  .  הקריאה והכתיבה במסגרת העברה רחבה יותר בבתי הספר

כלי ' תות אי ההוראה בכיהיא לספק לצוות' מבדק הקריאה והכתיבה לכיתה א מטרתו העיקרית של 

כדי לבחון את רמת .  יהםמהימן לניטור רכישת השליטה במיומנויות הקריאה והכתיבה של תלמיד

תקנים אלה מגדירים את .  השליטה של התלמידים נקבעו לכל אחת ממשימות המבדק תקנים לביצוע

וחים בדוח זה נקבעו על פי התקנים לביצוע המדּו.  רמת הביצוע הנדרשת מכל תלמיד בכל משימה במבדק

.  רה הניסיונית של המבדק תוך הסתייעות בתוצאות שהתקבלו בהעב, של מומחים בתחוםםחוות דעת

אין לראות בתקנים שגובשו תקנים , כיוון שתוצאות ההעברה הניסיונית התבססו על מדגם קטן יחסיתמ

 .  וראוי לבחון את התאמתם באמצעות העברת המבדק למדגם ארצי מייצג וגדול דיו,סופיים

  סיכום תוצאות המבדק

מתמקדות בבדיקתן ' כתיבה לכיתה אשבע מתוך שמונה המשימות הכלולות במבדק הקריאה וה

עוסקת במיומנות כתיבה ומתמקדת בהיבט ) 'הכתבה'(משימה אחת בלבד . קריאההשל מיומנויות 

משימה זו נכללה במבדק בעיקר בשל הקשר החזק שנמצא בין .   הכתיב–צר מאוד של מיומנות זו 

ו במשימה זו בעיקר  ויש לפרש את התוצאות שהתקבל,קריאההאיכות הכתיב לבין מיומנויות 

 . בהקשר זה

 נתון זה מלמד. במרבית המשימות נמצא מתאם גבוה יחסית בין מדד הדיוק לבין מדד המהירות

  כלומר ,קריאה באים לידי ביטוי הן בביצוע אטי והן בביצוע מדויק פחותה קשיים במיומנויות כי

ש להניח כי הקשר בין שני י. שני המדדים גם יחד משקפים את רמת השליטה במיומנויות הקריאה

 יחס החליפין שנצפה לעתים קרובות בין הדיוק בביצוע כחונ ל,מדדים אלה אף גבוה מזה שהתקבל

בהם תלמידים המקפידים מאוד על הדיוק בקריאה נוטים שקרים מדובר במ; לבין קצב הביצוע

ד נוטים לשגות  נטיות אימפולסיביות הקוראים מהר מאובעלי ואילו תלמידים ,לקרוא לאט יותר

  . יותר בקריאה

בבדיקת מבנה הקשרים בין המיומנויות שנבדקו במשימות השונות נמצאו שני מרכיבים ראשיים 

)(Principal componentsממצאים אלה מלמדים שמשימות המבדק אכן .  עבור מדדי הדיוק

בין נמצאו ש המתאמים הגבוהים נוכחל, עם זאת.  קריאההבודקות היבטים שונים של מיומנות 

  .לקצר את המבדקלוותר על משימות אחדות וכך  ייתכן שאפשר ,מהמיומנויות שנבדקוכמה 

 נוכחל.  'קריאת מילות תפל'ו' קריאת צירופים של עיצורים ותנועות'בנוגע להדבר נכון בעיקר 

.   אפשר לוותר על השימוש באחת מהן,החפיפה הגבוהה בין מדדי ההערכה שחושבו במשימות אלה
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 שכן המורים מעלים ,'קריאת מילות תפל'משימה ה שתי המשימות מומלץ לוותר על תוךמ

  .   השימוש בהמןהסתייגויות פדגוגיות 

  
  

  המלצות ליישום המבדק בבתי הספר

  :כדי להטמיע את המבדק בבתי הספר אנו ממליצים

יש להבטיח שכל מורה המשתמש . לבנות מערך הדרכה מתאים להטמעת המבדק בכיתות 

חישוב הציונים והסקת , מבדק יקבל הדרכה מלאה ומפורטת על דרך העברת המבדקב

 .מסקנות מהציונים שהתקבלו

במסגרת המעקב יש לבדוק את . לתכנן ולבצע מעקב אחר הטמעת המבדק במערכת החינוך 

ואת השלכותיו על עבודת , את השלכותיו על הישגי התלמידים, השימוש שנעשה במבדק

 לדאוג לתיעוד ולאיסוף מסודר של נתונים הנוגעים להעברת המבדק יש, לפיכך. המורה

בהתאמה מומלץ לבנות מערך מסודר לאיסוף נתונים לצורך .  תוצאות שהתקבלו בכיתותלו

 .ביצוע מחקר מעקב על הטמעת המבדק

ועבר לתלמידים מאוכלוסיות שהפירוש הממצאים שהתקבלו במבדק כללים מפורטים ללנסח  

תלמידים המשולבים מהחינוך ,  זה תלמידים שהם בגדר עולים חדשיםובכלל, מיוחדות

המבדק וההחלטות ירוש תוצאות פ להבטיח שיש. מוגבלויות ותלמידים בעלי ,המיוחד

רכיהם המיוחדים של תלמידים וצאת מגבלותיהם ו יביאו בחשבון את  בעקבותיותתקבלומה

 . אלה

תת לתלמידים שלא עמדו בתקן הנדרש לגבש המלצות בנוגע לאופי הסיוע וההעשרה שיש ל 

 . במשימות השונות

 לביצוע במשימה אחת או יותר גם ןלגבש הנחיות להמשך הטיפול בתלמידים שלא עמדו בתק 

 .לאחר שקיבלו את הסיוע וההעשרה
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   1נספח 
מבחני : "פירוט רכיבי הקריאה כפי שהוגדרו בקול קורא להגשת הצעות מחקר בנושא

  "'ב-'הישגים ברכישת הקריאה בכיתות א

  כיבי הקריאה שיבדקור. 5

לכן היא ממליצה לבדוק את ההישגים . ה מעורבות כמה מיומנויותבדת ההיגוי קבעה כי בקריאה ובכתיעו
  .בכמה רכיבי קריאה וכתיבה

  ליטה בעיקרון האלפביתיש  5.1

היכולת לקרוא ן וכ, ידי האותיות וסימני הניקוד-כולת להפיק את כל הצלילים המיוצגים עליה
  .וצירופי אותיות חסרי משמעות, מילים, הברות

  ותיליטה בשמות האותש  5.2

  .כולל אותיות סופיות, רת שמן של כל האותיות כפי שהן כתובות בדפוסהכ

  ריאת מיליםק  5.3

ואשר מהוות חלק מאוצר , הוי והבנת משמעותן של מילים מנוקדות הכתובות באותיות דפוסזי
  . ל ילדים בגיל זה שהמילים המדובר

  טף בקריאת מיליםש  5.4

פי שהדבר בא לידי ביטוי במדדים של מהירות קריאה כ, כולת לקרוא קריאה שוטפת ואוטומטיתהי
  . ודיוק

  בנת הנקרא ה  5.5

הבנת ביטויים שכיחים האופייניים ללשון הספר . לים המופיעות בטקסטהבנת משמעות מי  .א
אופייניים ה) לביתה, דיויל: לדוגמא(ים חבורים פשוטים ויביטו, )היה היה, תעלפ: לדוגמא(

  .הלטקסטים המתאימים לגיל הז

 כגון נושא(בתוך משפט ) מילים וצירופי מילים( הבנה פונקציונאלית של היחסים בין הרכיבים  .ב
הבנה נבדקת . וסיבתיות, שימוש בכינויי גוף, והבנת הקשרים בין משפטים כגון יחסי זמן) נשוא
הילדים אינם . לעולם התוכן המוכר לנבחנים, ככל שזה ניתן, ה לשאלות המתייחסותובבתש
  .שים להגדיר מונחים דקדוקייםרנד

  .  הטקסטיכולת לזהות את הרעיון המרכזי של הטקסט ואת העניין עליו מדבר  .ג

  תיב וכתיבהכ  .5.6

  ). ניות או שיבושים בולטיםווללא היפוך כי(ולת כתיבה של כל האותיות בצורה ניתנת לזיהוי יכ  .א

סוף ב/ a/ייצוג , לדוגמה). י"ות אהויאות(יצוג תנועות בתוך מילים באמצעות אימות קריאה י  .ב
יצוג פונטי הולם של י. 'לדהיה, 'ך לא באמצע מילהא', דהיל'במילה , משלל. 'המילה על ידי 

  .)לי הכתיבכלם אם אין הוא תואם את ג(' ו', יעזרת ב/ i/ ,/u/ ,/o/התנועות 

  . בחנה בין אותיות רגילות לסופיות וכתיבתן במקומות המתאימיםה  .ג

  . צירת רווחים בין מיליםי  .ד

חלק מן כ) תםאכל –כל א(ומוספיות ההטיה , )'וו החיבור וכד, הא הידוע(יבור מוספיות היחס ח  .ה
  .המילה הכתובה

גם אם המשפט נוסח בשפה ( לנבחנים כרוהמתייחס לנושא מו, יבור משפט המבטא מסר ברורח  .ו
והשימוש בנקודה בסוף , ים בין המיליםחרוו, ושומר על כללי הכתיבה כגון שורתיות, )דבורה
  .המשפט

 אם הילדים מסוגלים לכתוב מטרתו לבדוק. המבחן הזה לא נועד לבדוק ידע של תחביר-תת
  .בצורה ברורה בהתאם לגילם
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   2נספח 
כיתות לצורך ההעברה הניסיונית של מבחני הספר והבתי  תהליך הדגימה של פירוט 

  'ולכיתות ב' ההישגים בקריאה לכיתות א

  

  מסגרת הדגימה

.    תלמידים150הוא ' לכיתה א של מבחני הקריאה ההעברה הניסיוניתמדגם היעד שנקבע לצורך ביצוע 

בפיקוח הממלכתי , במגזר היהודי, בחינוך הרגיל' א את כל התלמידים בכיתות כללהסגרת הדגימה מ

 נכללולא . דהמשולבים מהחינוך המיוחשהם עולים חדשים ותלמידים דתי כולל תלמידים -והממלכתי

  .  גרת החינוך הרגיל הלומדים במס)עיוורים, חרשים ( קשיםבמסגרת הדגימה תלמידים עם חסכים חושיים

, מאחר שמטרתו של מבחן החלוץ הראשון היא לבחון את איכותם הפסיכומטרית של פריטי המבחן בלבד

לצורך הפקת  . המדגם המשמש להפקת נתונים אלה אינו חייב לייצג באופן מלא את האוכלוסייה כולה

כך שבכל ) ידי משרד החינוך-להמחושב ע( רמות טיפוח על פי מדד הטיפוח הבית ספרי 20המדגם הוגדרו 

בהינתן לוח הזמנים הדחוק  . ס אחד"מכל רמת טיפוח נדגם ביה. רמת טיפוח יש מספר שווה של תלמידים

להלן תיאור מפורט של שיטת הדגימה ותהליך .  י ומחוז ירושלים בלבד"הוחלט לדגום בתי ספר ממנח

  . הדגימה

  קלט

  :שני קבצי נתונים) מרכז מידע, כות מידע ולמערלתקשובמינהל (התקבלו ממשרד החינוך 

 .  רשומות של בתי ספר2,411ובו " קובץ בתי ספר" .1

 . רשומות2,829סך הכול , ובו רשומה אחת או יותר לכל בית ספר" קובץ כיתות" .2

  

  שיטת עיבוד הקבצים

 ספר -קובץ בתי .1

 .יחודיות הרשומות הן י2,411כל . נערכה בדיקה שאכן כל סמל מוסד מופיע פעם אחת בלבד .1.1

 בתחום הפיקוח  407 -ו" ממלכתי"מוסדות הם בתחום הפיקוח ה 1,408,  מוסדות2,411מתוך  .1.2

מוסדות אלה הושמטו ". אחר" מוסדות נוספים הוגדרו בתחום פיקוח 596". ממלכתי דתי"ה

 .  מוסדות מתאימים 1,815 נותרובתום שלב סינון זה  . מהמדגם

מן הקובץ כל המוסדות שאינם שייכים לחינוך היהודי  המוסדות הנותרים הושמטו 1,815מתוך  .1.3

לאחר השמטת . יהודי- מוסדות במגזר הלא436סך הכול הושמטו , ")מגזר"פי הגדרת - על(

 .מוסדות מתאימים 1,379מוסדות אלה נותרו 

 קובץ כיתות  .2

 .  מוסדות מתאימים למסגרת הדגימה1,379- כיתות ב3,036קובץ הכיתות כלל בסך הכול  .2.1

כיתות אלה הושמטו ממסגרת . של החינוך המיוחד כיתות הן 229 הכיתות לעיל 3,036מתוך  .2.2

 .כיתות 2,600נותרו הדגימה לאחר השמטתן 

 2,299ונותרו  גם כן ממסגרת הדגימה  אלה הושמטוכיתות.  תלמידים0 מופיעים כיתות 301-ב .2.3

 .כיתות מתאימות
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 לאחר השמטת כיתות אלה . ספרשל בית ה) והיחידה(שהן לא הרשומה הראשונה  כיתות 196 .2.4

 .כיתות 2,103נותרו 

 .124,085הוא הכיתות שנותרו במסגרת הדגימה  2,103-מספר התלמידים הכולל ב .2.5

 מיזוג הקבצים .3

 1,379מתוך  .המופיע בשניהם" סמל המוסד"פי שדה -מוזגו עלקובץ המוסדות וקובץ הכיתות  .3.1

 567 - כלומר ל. ילה בקובץ הכיתות נמצאה רשומה מקב812 -רק ל, הרשומות בקובץ המוסדות

או שמספר התלמידים (חסר מספר התלמידים )  מסך כל המוסדות41%המהווים (מוסדות 

 ). 0שהופיע בקובץ הכיתות הוא 

המוסדות שנמצאו עבורם נתונים בנוגע לכיתות ולמספר התלמידים   812- סך כל התלמידים ב .3.2

  .52,388 הוא

 קביעת שכבות הדגימה .4

ל לצורך דגימה "די ברור שלא ניתן להסתמך על הקבצים הנ, של הנתונים החסריםמתוך התיאור  .4.1

ומאחר שהמשתנה הקשור בקשר ההדוק ,  כיתות בלבד20מאחר שיש צורך בדגימת . מדוקדקת

 שכבות דגימה 20ל לקביעת " הקבצים הנשימשו, ביותר להישגים הוא מדד הטיפוח הבית ספרי

 . כלהלן

מתוך . מוין על פי משתנה מדד הטיפוח הבית ספרי, )3.1אור בסעיף פי התי-על(הקובץ שמוזג  .4.2

, מוסדות 1,197נשארו אפוא .  שבהן מדד הטיפוח היה חסרהמוסדותהקובץ הממוין הוצאו כל 

מספר התלמידים הכולל ;  היו נתונים בנוגע למספר התלמידיםמוסדות 802-מתוכם רק ל

 .51,857 אלה הוא במוסדות

פעם : קיבוץ זה בוצע בשני אופנים. פי מדד הטיפוח- שכבות על20-מוינו להרשומות הממוינות  .4.3

פי מספר התלמידים -ופעם שנייה על, )בכל שכבה  מוסדות1197/20(פי מספר המוסדות -אחת על

 51,857/20 -כך שבכל שכבה היו מוסדות המייצגים כ(של כל המוסדות המקובצים יחדיו 

 את הגבול של כל שכבת ם ערכי מדד הטיפוח המהווי19ם  מופיעי2.1בטבלה ). תלמידים בקירוב

 .ומוצגים זה לצד זה, פי שתי השיטות-גבולות אלה נקבעו על. דגימה

פי מספר המוסדות מניב גבולות שהם באופן עקבי גבוהים יותר מן -מתברר כי הקיבוץ על

או /ו(וסד כנראה משום שקיים קשר בין גודל המ. פי מספר התלמידים-הגבולות הנקבעים על

, כך, ככל שמדד הטיפוח נמוך יותר. ובין מדד הטיפוח) העובדה שיש נתונים על מספר תלמידיו

  ).או שהסיכוי שמספר תלמידיו ידווח הוא גבוה יותר(יש במוסד יותר תלמידים , כנראה

ידי שימוש בגדלי המוסדות הדומים -על, ניתן גם לאמוד את גדלי המוסדות שאין עליהם נתונים .4.4

פי הגודל הממוצע של -ידי קביעת גודל לכל מוסד על-הדבר נעשה על.  מבחינת מדד הטיפוחלהם

כאשר עושים זאת מקבלים אוכלוסיה כללית . חמשת המוסדות הקודמים לו במדרג מדד הטיפוח

 . תלמידים במוסדות הרלבנטיים75,835שגודלה 

כאשר בכל שכבת דגימה ,  שכבות דגימה20ניתן עתה לקבוע , לאחר אומדן הערכים החסרים .4.5

 מוצגים גבולות השכבות המתקבלים 2בטבלה .  תלמידים בקירוב75,835/20מוסדות המייצגים 

  .פי מספר המוסדות- הם קרובים יותר לקיבוץ על. פי שיטה זו-על
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פי מספר התלמידים ולאחר אומדן הערכים -קביעת השכבות על, 2.2מטבלה כפי שניתן להתרשם  .4.6

ת דומים ביותר לאלו המתקבלים ממיצוע שתי השיטות שתוצאותיהן מניב גבולו, החסרים

  .זוהי אפוא השיטה המומלצת לשימוש. 2.1בטבלה מוצגות 

 

 קבוצות מדד טיפוח : 2.1טבלה 

מספר סודר של 
 קבוצת מדד טיפוח

גבול מדד הטיפוח 
פי מספר - על

  המוסדות

גבול מדד הטיפוח 
פי מספר - על

  התלמידים

1  2.235  2.110  

2  2.615  2.350  

3  2.905  2.640  

4  3.130  2.830  

5  3.370  3.015  

6  3.610  3.175  

7  3.880  3.370  

8  4.205  3.555  

9  4.570  3.800  

10  4.900  4.070  

11  5.215  4.335  

12  5.580  4.665  

13  5.900  4.960  

14  6.370  5.305  

15  7.000  5.695  

16  7.630  6.110  

17  8.295  6.835  

18  9.000  8.115  

19  9.380  9.155  
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 הגבולות לחישוב הממוצע של שני האומדניםפי - גבולות השכבות המתקבלים על: 2.2טבלה 

  וההפרש המוחלט בין הגבולות בשני האומדנים

פי מספר - על  מספר סודר
 התלמידים הנאמד

פי הממוצע של - על
שני האומדנים 

  2.1מטבלה 

הפרש מוחלט בין 
  שני האומדנים

1  2.200  2.173  0.027  

2  2.525  2.483  0.042  

3  2.810  2.773  0.037  

4  3.020  2.980  0.040  

5  3.195  3.193  0.002  

6  3.415  3.393  0.022  

7  3.605  3.625  0.020  

8  3.845  3.880  0.035  

9  4.115  4.185  0.070  

10  4.430  4.485  0.055  

11  4.725  4.775  0.050  

12  5.070  5.123  0.053  

13  5.440  5.430  0.010  

14  5.755  5.838  0.083  

15  6.160  6.348  0.188  

16  6.835  6.870  0.035  

17  7.645  7.565  0.080  

18  8.465  8.558  0.093  

19  9.295  9.268  0.027  
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  3נספח 
  התפלגות התגובות לפריטי המבדק בכל משימות המבדק

  'קריאת שמות אותיות'  1משימה פריטי מדדי הקושי של : 3.1טבלה 

. מס
 הפריט

 תשובות %  האות
  נכונות

% 
תשובות 
  חסרות

    100  נ .1

    93.5  ב .2

    98.6  כ .3

    100  ד .4

  .7  84.8  ך .5

    100  ר .6

    99.3  ו .7

    100  י .8

    95  ן .9

    100  ה .10

    95.7  ת .11

    99.3  ח .12

    100  א .13

    100  ז .14

. מס
 הפריט

 תשובות %  האות
  נכונות

% 
תשובות 
  חסרות

    100  ג .15

  .7  99.3  ש .16

    100  צ .17

  .7  96.4  ף .18

  .7  95  ט .19

    97.1  פ .20

  .7  97.8  ץ .21

    100  מ .22

    100  ס .23

  .7  97.1  ם .24

    100  ל .25

    100  ע .26

    94.9  ק .27

  

  'קריאת צלילי אותיות'  2משימה  פריטי מדדי הקושי של: 3.2טבלה 

 תשובות %    
  נכונות

ות  תשוב%
  חסרות

    98.6  נ1 .1

    91.4  ב2 .2

    96.4  כ3 .3

    97.8  א4 .4

    98.6  ד .5

    87.0  ּפ .6

    98.6  ר .7

    97.8  ז .8

    98.6  ג .9

  .7  97.1  ו .10

    96.4  י .11

    96.4  ּב .12

    97.0  ה .13

 תשובות %    
  נכונות

ות  תשוב%
  חסרות

  .7  96.4  ת .14

  .7  96.4  ח .15

  .7  98.6  ק .16

    92.0  ע .17

  .7  95.7  ׁש .18

  .7  97.1  צ .19

  .7  95.6  ּכ .20

  .7  97.1  ט .21

  .7  92.0  פ .22

  .7  92.0  ׂש .23

  .7  98.6  ל .24

  .7  97.1  מ .25

  .7  98.6  ס .26
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  'קריאת צירופים של עיצורים ותנועות'  3משימה פריטי מדדי הקושי של : 3.3טבלה 

 תשובות %    
  נכונות

 תשובות %
  חסרות

    97.1  ַּב .1

    93.5  ְל .2

    88.5  ֶד1 .3

    92.8  רֹו2 .4

    97.1  ָז3 .5

    88.5  ֵח .6

    81.3  ֻס .7

    96.4  ַו .8

    99.3  ִאי .9

    90.7  ֵנ .10

    88.5  ְצ .11

    84.8  אּו .12

    100  ִהי .13

  .7  84.1  ֻג .14

    95.7  ָט .15

    91.4  ֶס .16

    87  רּו .17

    96.4  ַמ .18

    98.6  ִּכ .19

    87.1  ֶצ .20

  .7  92.0  יֹו .21

    95.7  ָׁש .22

    89.9  ִׂש .23

        

 תשובות %    
  נכונות

 תשובות %
  חסרות

  .7  86.2  חֹ .24

    99.3  ִקי .25

    89.9  דֹו .26

    95.7  ַה .27

    94.2  ֵע .28

  .7  86.2  ׁשּו .29

    92.8  ֶמ .30

    92.8  ְט .31

    93.5  ֵז .32

    97.1  ָּכ .33

    89.9  ֵל .34

    94.2  ְו .35

    85.6  גֹ .36

    95.0  ִּפ .37

  1.4  78.8  ֻע .38

    92.1  ְנ .39

    97.1  ָי .40

  .7  92.0  ֶת .41

    79.1  ּפֹ .42

    97.8  ַק .43

  .7  90.6  ֵּב .44

    83.5  תּו .45

    92.1  ָׂש .46

  'תקריאת מילות תפל מנוקדו'  4משימה פריטי מדדי הקושי של : 3.4טבלה 

 תשובות %    
  נכונות

 תשובות %
  חסרות

  .7  99.3 ָאק .1

  .7  79.0 ּתֹוׁש .2

  .7  93.5 ֵמץ .3

  .7  81.2 ַּבֵּׁשָרה.4

  .7  85.5 ִוּלֹוָדה .5

  .7  85.5 ְצִכיָנה .6

  .7  81.9 ְקרֹוָדה .7

  .7  74.6 ִלָּכפֹון .8

  .7  82.6 ְמֻלָּסק.9

 תשובות %    
  נכונות

 תשובות %
  חסרות

  1.4  83.2 ַלֵהר.10

  .7  89.1 ַנּלּוס .11

  .7  95.7 ָיָצג .12

  .7  75.4 ַעְרבֹור .13

  1.4  74.5 ַׂשְנֵחף .14

  .7  92.0 ַמְזִליׁש.15

  .7  81.9 ְּדרּוִלית.16

  .7  86.2 ֶלֶטם .17
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  'קריאת מילים בודדות'  5משימה פריטי מדדי הקושי של : 3.5טבלה 

 תשובות %    
  נכונות

תשובות ' מס
  חסרות

  .7  95.7 ֲאִוירֹון.1

  .7  96.4 ַאְרֵיה.2

  .7  100 ָּבָנָנה.3

  .7  89.1 ְּבֵרָכה.4

  .7  99.3 ַּגָּמד.5

  .7  89.9 ֻחְלָצה.6

  .7  97.1 ֲחתּול.7

  1.4  97.1 ֶטֶלפֹון.8

  .7  95.7 ְיָלִדים.9

  .7  94.9 ָירֹק .10

 תשובות %    
  נכונות

תשובות ' מס
  חסרות

  .7  97.1 ּכֹוַבע.11

  .7  96.4 ִּכֵּסא.12

  1.4  98.5 ֵליָצן.13

  .7  93.5 ְמכֹוִנית.14

  .7  97.8 ִמְׁשָקַפִים.15

  .7  97.8 ִסיָרה.16

  .7  95.7 ָּיהַעְגָבִנ.17

  .7  97.8 ַּפִּטיׁש.18

  1.4  94.9 ֶּפַרח.19

  .7  97.1 ַּתּפּוז.20

  

  'הבנת הנקרא'  7משימה פריטי מדדי הקושי של : 3.6טבלה 

מספר 
  שאלה

ציון יחסי 
 100-0סולם 

 תשובות %
  חסרות

1.   96.32  2.1  

2.   86.03  2.1  

3.   96.38  7.  

4.   94.89  1.4  

5.   80.88  2.1  

6.   94.81  2.4  

7.   86.76  2.1  

8.   92.59  1.4  

9.   56.82  5.0  

10.   92.59  2.8  

11.   97.78  2.8  
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   4נספח 
  קביעת תקנים

  
  

  :  1חברות ועדה 
 אתי בוקשפן

 עמי-שרה בן
 אילנה כהן
 יעל נדלר

 אורה פלקס

  
  :  2חברות ועדה 
 רחל גרבר

  אתי דרייפון 
  עמליה חיימוביץ 

  רחל כביר 
 אילנה מסט

 

  קריאת שמות אותיות-  1משימה 

1ועדה   

בסב 1שופטת    2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 2.05 25.2 22 27 27 25 25 מספר תשובות נכונות
1 

 5.86 90.6 85 95 98 90 85  תלמידים%

 0.84 25.8 25 27 26 26 25 מספר תשובות נכונות
2 

 2.74 93 90 95 95 90 95  תלמידים%

 0.55 25.6 25 26 25 26 26 מספר תשובות נכונות
3 

 2.17 93.8 90 95 95 94 95  תלמידים%

         
מהירות 
 8.37 67 60 60 65 80 70 זמן בשניות ביצוע

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.41 22 22 22 22 24 20 מספר תשובות נכונות 1

 6.23 87.4 90 90 82 95 80  תלמידים% 

 0.89 22.4 22 22 22 24 22 מספר תשובות נכונות 2

 3.71 87.4 90 90 82 90 85  תלמידים% 

 1.10 23.2 22 22 24 24 24 מספר תשובות נכונות 3

 4.22 88.4 90 95 85 87 85  תלמידים% 

         
מהירות 
 5.48 84 90 90 80 80 80 זמן בשניות ביצוע

 4.16 86.4 90 90 87 85 80  תלמידים% 

 
 

  קריאת צלילי אותיות-  2משימה 

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.30 24.2 24 25 22 25 25 מספר תשובות נכונות
1 

 1.79 95.2 95 98 95 93 95  תלמידים%

 0.89 24.4 24 25 23 25 25 מספר תשובות נכונות
2 

 1.82 95.4 96 98 95 93 95  תלמידים%
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  קריאת צלילי אותיות-  2משימה 

 0.84 24.2 24 25 23 25 24 מספר תשובות נכונות
3 

 2.19 93.6 95 93 95 90 95  תלמידים%

         
מהירות 
 2.74 67 65 70 65 70 65 זמן בשניות ביצוע

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.89 24.4 24 26 24 24 24 מספר תשובות נכונות 1

 2.17 89.2 92 90 87 87 90  תלמידים% 

 0.89 24.4 24 26 24 24 24 מספר תשובות נכונות 2

 2.17 89.2 92 90 87 87 90  תלמידים% 

 0.00 24 24 24 24 24 24 מספר תשובות נכונות 3

 1.95 89.4 92 90 87 88 90  תלמידים% 

         
מהירות 
 2.74 83 85 85 85 80 80 זמן בשניות ביצוע

 2.19 88.6 90 90 88 90 85  תלמידים% 

  
 

  קריאת צירופים של עיצורים ותנועות– 3משימה 

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.84 43.8 45 44 43 44 43 מספר תשובות נכונות
1 

 2.74 93 90 95 95 90 95  תלמידים%

 0.84 43.8 45 44 43 44 43 פר תשובות נכונותמס
2 

 2.24 91 90 95 90 90 90  תלמידים%

 1.14 41.6 41 42 40 43 42 מספר תשובות נכונות
3 

 2.30 88.4 87 90 90 90 85  תלמידים%

         
מהירות 
 11.40 126 130 120 140 130 110 זמן בשניות ביצוע

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.64 39.2 37 40 41 38 40 מספר תשובות נכונות
1 

 2.61 84.4 85 87 85 80 85  תלמידים%

 1.64 39.2 37 40 41 38 40 מספר תשובות נכונות
2 

 2.19 86.4 90 87 85 85 85  תלמידים%

 1.64 39.2 37 40 41 38 40 מספר תשובות נכונות
3 

למידים ת%  80 85 80 87 85 83.4 3.21 

         
מהירות  13.42 144 150 150 150 150 120 זמן בשניות

 3.81 86 85 87 88 90 80  תלמידים% ביצוע
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  קריאת מילות תפל מנוקדות-  4משימה 

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.89 12.4 13 13 11 12 13 מספר תשובות נכונות
1 

 4.47 83 80 85 80 90 80  תלמידים%

 0.89 12.4 13 13 11 12 13 מספר תשובות נכונות
2 

 4.16 83.6 83 85 80 90 80  תלמידים%

 0.89 12.4 13 13 11 12 13 מספר תשובות נכונות
3 

 2.86 85.2 83 83 85 90 85  תלמידים%

         
מהירות 
בשניותזמן  ביצוע  120 140 130 130 140 132 8.37 

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.45 12.8 13 13 13 12 13 מספר תשובות נכונות
1 

 3.21 81.6 85 85 78 80 80  תלמידים%

 0.45 12.8 13 13 13 12 13 מספר תשובות נכונות
2 

 3.21 81.6 85 85 78 80 80  תלמידים%

 0.00 13 13 13 13 13 13 מספר תשובות נכונות
3 

 3.36 82.6 85 85 78 85 80  תלמידים%

         
מהירות  15.17 136 120 150 120 150 140 זמן בשניות

 5.70 87 85 90 80 95 85  תלמידים% ביצוע

  
 

  קריאת מילים– 5 משימה

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3 שופטת  4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.45 18.8 19 19 19 18 19 מספר תשובות נכונות
1 

 2.95 93.2 90 95 96 90 95  תלמידים%

 0.00 19 19 19 19 19 19 מספר תשובות נכונות
2 

 1.52 95.6 94 98 96 95 95  תלמידים%

 0.45 18.8 19 19 18 19 19 מספר תשובות נכונות
3 

 3.08 94 90 98 95 92 95  תלמידים%

         
מהירות 
 13.42 109 100 120 115 120 90 זמן בשניות ביצוע

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.14 18.6 19 20 19 18 17 מספר תשובות נכונות
1 

 2.19 91.4 95 90 90 92 90  תלמידים%

ותמספר תשובות נכונ 2  17 18 19 19 19 18.4 0.89 
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  קריאת מילים– 5 משימה

 2.19 91.4 95 90 90 92 90  תלמידים%

 0.55 18.4 19 19 18 18 18 מספר תשובות נכונות
3 

 2.19 91.4 95 90 90 92 90  תלמידים%

מהירות  13.04 108 120 120 110 100 90 זמן בשניות
 3.54 90 95 90 90 90 85  תלמידים% ביצוע

  
  
  

ה קולית של טקסט קריא-  6משימה   

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.22 4 4 3 6 3 4 מספר תשובות נכונות
1 

 2.61 89.4 92 90 90 90 85  תלמידים%

 0.45 4.2 4 4 5 4 4 מספר תשובות נכונות
2 

 2.61 89.4 92 90 90 90 85  תלמידים%

 0.45 5.8 6 5 6 6 6 תמספר תשובות נכונו
3 

 2.51 87.6 90 88 85 90 85  תלמידים%

         
מהירות 
 27.02 216 180 220 230 250 200 זמן בשניות ביצוע

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.34 6.4 8 5 7 5 7 מספר תשובות נכונות
1 

 4.18 86 85 90 90 85 80  תלמידים%

 1.10 6.2 7 5 7 5 7 מספר תשובות נכונות
2 

 2.51 87.4 87 90 90 85 85  תלמידים%

 0.55 6.6 7 6 7 6 7 מספר תשובות נכונות
3 

 2.05 86.8 87 90 85 85 87  תלמידים%

         
מהירות  4.47 182 180 180 190 180 180 זמן בשניות

 4.18 84 80 85 85 90 80  תלמידים% ביצוע

  
  
  

  הכתבה-  7משימה 

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 4.98 11.6 12 8 10 20 8 מספר תשובות נכונות
1 

 7.58 77 70 85 75 85 70  תלמידים%

        מספר תשובות נכונות
2 

         תלמידים%
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  הכתבה-  7משימה 

 1.58 6 7 5 8 6 4 מספר תשובות נכונות
3 

 4.28 84.6 78 85 90 85 85  תלמידים%

         
 0.55 5.4 6 5 5 6 5 זמן בשניות

 שגיאות יסוד
 2.51 87.6 90 88 85 85 90  תלמידים%

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 0.89 8.4 10 8 8 8 8 מספר תשובות נכונות
1 

 2.24 81 85 80 80 80 80  תלמידים%

 0.89 8.4 10 8 8 8 8 מספר תשובות נכונות
2 

 2.24 81 85 80 80 80 80  תלמידים%

 0.89 8.4 10 8 8 8 8 מספר תשובות נכונות
3 

 2.30 88.4 90 90 87 90 85  תלמידים%

         
 0.00 6 6 6 6 6 6 זמן בשניות

 שגיאות יסוד
 0.00 90 90 90 90 90 90  תלמידים%

  
  

  הבנת הנקרא-  8משימה 

1ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.52 17.6 19 16 16 18 19 מספר תשובות נכונות
1 

 3.36 87.4 92 90 85 85 85  תלמידים%

 1.52 17.6 19 16 16 18 19 מספר תשובות נכונות
2 

 3.36 87.4 92 90 85 85 85  תלמידים%

 0.84 18.2 19 18 17 18 19 מספר תשובות נכונות
3 

 3.21 88.4 92 90 85 90 85  תלמידים%

2ועדה   

1שופטת   סבב 2שופטת   3שופטת   4שופטת   5שופטת   תקן.ס ממוצע   

 1.79 18.2 20 18 20 17 16 מספר תשובות נכונות
1 

 2.61 84.4 85 85 87 80 85  תלמידים%

נכונותמספר תשובות   18 20 20 20 20 19.6 0.89 
2 

 0.89 85.4 85 85 87 85 85  תלמידים%

 0.89 19.6 20 20 20 20 18 מספר תשובות נכונות
3 

 0.89 85.4 85 85 87 85 85  תלמידים%

  
  




