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   הנחיות להעברת המבדק–' חלק א

   הקדמה  .1

 לה� ספקל נועדו' הוא כלי עבודה שפותח עבור מחנכי כיתה א' תות איכלמבדק הקריאה והכתיבה 

עברה  להמיועדה, המבח�. והכתיבהבמיומנויות הקריאה כיתת� של תלמידי  ת�שליטניטור כלי ל

  .כתיבהה וקריאהה כולל שמונה משימות הבודקות היבטי� שוני� של מיומנויות ,פרטנית

 את' כבר בכיתה אלפיה� יש להערי� ו )שימרו�ועדת (תח ברוח ההמלצות של ועדת הקריאה  פ�דקהמב

זאת כדי לאתר מוקד� ו ,קריאהרכישת הבשלבי� השוני� של תהלי�  ה/של כל תלמידרמת ההישגי� 

להתאי� עבור� תכניות , קשי� ברכישת השליטה בשפה הכתובהתאפשר תלמידי� המל הככ

   .  ולעקוב אחר התקדמות� לאור� זמ�,התערבות מתאימות

. מדרי� זה כולל הנחיות כלליות להעברת המבדק וכ� מחוו� מפורט להערכת הביצוע בכל משימה

 כל משימה  שלהע� פיתוחעליו נשש ובכלל זה הרציונל � בדקתיאור מפורט של המשימות הכלולות במ

, סימו��ב�(  של המבדק ותהלי� פיתוח המסכ� את מופיע בדוח �  משימות השונותבמבנה הפריטי� ו

  ).  2005, שני וכה�

  

  ערכת המבדק

 : כוללת את החומרי� הבאי�דקערכת המב

 )ו זחוברת(מדרי� למורה  �

 .ה/בתיק המשימות לתלמידרק   המופיעה,7 למעט משימה ,משימותהכל  ובה �  משימותחוברת �

 .י�התלמיד לרשו� בה את תגובות אי� ולכ� ,נועדה לשימוש חוזרחוברת המשימות 

תגובות של ה ובו נרשמות ,ה/ תיק המשימות הוא אישי לכל תלמיד– ה/תיק משימות לתלמיד �

�ות לותיק כלב  .ה לכל המשימות במבדק/התלמיד 

o ההוראות . )הכתבה (8 להעברת משימה  למעט הוראות,רת כל המשימותהוראות להעב

 .להעברת משימה זו מופיעות בחוברת המשימות

o  ה/ התלמידלצור� רישו� תגובות, " המשימותחוברת" בה/המשימות המוצגות לתלמידכל 

 .דקבמהל� המב

o הנחיות לרישו� תגובות התלמידי� וטבלאות לסיכו� הממצאי� בכל משימה. 
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  מבדקפירוט המשימות ב

הנחיות  . תיאור קצר של המשימותיובא להל�  ). י�מבדק� תת( משימות שמונהכולל � ההישגי מבדק

' חלק ב(מחוו� להערכה  בי�הסטנדרטי� לביצוע מופיעכ� ולהערכת הביצוע בכל משימה מפורטות 

   ).במדרי� זה

  קריאת שמות אותיות  � 1משימה 

 27ס� הכול  (ת"בי��"אותיות האלע� שמות  ה/של התלמידמידת ההיכרות  לבחו� את ה נועדמשימה זו

. ת ללא ניקודומוצגה, שמות האותיותומר בקול ר� את  לת/ מתבקשה/התלמיד. )כולל אותיות סופיות, אותיות

 . דיוק ומהירות: מידת ההיכרות נבדקת באמצעות שני מדדי�

  קריאת צלילי האותיות � 2משימה 

 26ס� הכול  (ת"בי��" ע� צלילי אותיות האלה/משימה זו נועדה לבחו� את מידת ההיכרות של התלמיד

מידת ההיכרות .  להגות את צלילי האותיותת/ מתבקשה/התלמיד. )כולל אותיות רפות ודגושות, אותיות

 .דיוק ומהירות: נבדקת באמצעות שני מדדי�

   של עיצורי� ותנועותת צירופי�קריא � 3משימה 

עיצורי� המורכבי� מרופי� יצעות בדיקת הקריאה של  צענוח פונולגי בסיסי באמילבדוק פ ה נועדמשימה זו

דיוק : ענוח הפונולוגי נבדקת באמצעות שני מדדי�ימידת השליטה בפ . ) צירופי�46ס� הכול  (ותנועות

 .ומהירות

     מנוקדותקריאת מילות תפל � 4משימה 

 ) פונולגיפיענוח (נועות של עיצורי� ותצירופי� לפענח ה/ה של התלמיד/ולבדוק את יכולת ה נועדמשימה זו

המשימה בודקת . ) מילות תפל20ס� הכול  (בשפהשכיחות  של מילי� יה�הנתוני� בתבניות מקבילות לתבניות

 הפונולוגי נבדקת באמצעות שני פיענוחמידת השליטה ב. בעקיפי� את היכולת לקרוא מילי� לא מוכרות

 .דיוק ומהירות: מדדי�

   קריאת מילי� � 5משימה 

. ) מלי�20ס� הכול  (הקשרשאינ� נתונות ב מילי�  לקרואה/ה של התלמיד/ויכולתאת לבדוק  הנועדו משימה ז

מידת . לימודה ומופיעות בשכיחות גבוהה בספרי 'כל המילי� הכלולות במשימה זו מוכרות לתלמידי� בכיתה א

 .דיוק ומהירות: מילי� נבדקת באמצעות שני מדדי�ההשליטה בקריאת 

  טקסט אה קולית של טקסטקרי � 6משימה 

כולל  (כ" סה מילי�71 ב�קטע הקריאה הוא סיפור קצר  . לבדוק שט� ודיוק בקריאת טקסט משימה זו נועדה

 .דיוק ומהירות: איכות הקריאה נבדקת באמצעות שני מדדי�. )הכותרת

   הבנת הנקרא � 7משימה 

הבנת משפטי� והבנת , ת הוראותהמשימה כוללת הבנ. הבנת הנקראיכולת  את נועדה לבדוקמשימה זו 

  . דיוק בביצוע המטלות רמת ההואהבנת הנקרא המדד ליכולת בתחו�  ). מטלות11ס� הכול (טקסטי� קצרי� 

  הכתבה � 8משימה 
יכולת המדד ל .) מילי�15ס� הכול (מושמעות בהקשר ה מילי� לאייתיכולת ה את נועדה לבדוק משימה זו

  .הכתיב שגיאותהוא מספר יות הא
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  הנחיות להעברת המבדק  .2

  הנחיות כלליות

w כדי להבטיח את . הערכת ההוראה והלמידהלש� ' תח עבור מורי כיתה אשפ�  הוא כלימבדקה

למורי� את המבדק  למסור אי� : המבדק�יש להקפיד על חסיו הדיוקאת מידת וההערכה איכות 

שכ� א�  ,לתלמידי�אה אמצעי הורכב להשתמש בו אי� ו, הנבדקתשאינ� מלמדי� קריאה בכיתה

לצור� תרגול ואימו�  .תפחת אמינותו ככלי מאבח�,  ישמש ג� לצורכי תרגול ואימו� עצמוהמבדק

  .להשתמש בחומר אחראפוא התלמידי� יש 

w את המשימות יש להעביר .  יש להעביר את המבדק לכל תלמידי הכיתה במהל� שנת הלימודי�

 קדמות לקצב ההת�ובהתאפורטות בסעי� הבא ות המ לפי ההמלצ,)במועדי� שוני�(בשלבי� 

  . ה/האישי של כל תלמיד

w לזמ� .מות של המשי הביצועזמ�לא רק דיוק הביצוע אלא ג�  נמדד מבדקבמרבית המשימות ב 

 שכ� ביצוע אטי מעיד ,ית באבחו� קשיי� בקריאהִ!ַרחשיבות ְממטלות קריאה יש הביצוע של 

 לפיכ� יש להקפיד הקפדה יתרה על מדידת זמ� . מיומנויות הקריאהבדר� כלל על קשיי� ב

  ).סטופר( לצור� מדידה מדויקת של זמ� הביצוע יש להיעזר בשעו� עצר . אלההביצוע של משימות 

w  זמ� הביצוע או מספר השגיאות כאשר ו , דופ�תיוצאתקשה במידה ה מ/תלמידבה השבכל משימה

הער� שנקבע כסטנדרט לביצוע מ תר ניכמידה בגבוהי� בביצוע חלק מפריטי המשימה ושנמדד

עיקר בנוגע  נכו� בעיקרו� זה. אפשר להפסיק את העבודה על המשימה לפני השלמתה, תקי�

  ." של טקסטקוליתקריאה " � 6למשימה 

w  הביצוע במשימות השונות עלול להיות מושפע ג� מגורמי� פסיכולוגיי� שאינ� קשורי� לרמת

 חשוב ,כדי למזער את השפעת� של גורמי� אלה.  דהחרכגו�  ,השליטה במיומנויות הקריאה

 . ליצור אווירה נינוחה ותומכת ככל האפשר בזמ� העברת המבדק

w יש לגבש  ,אלהה בסטנדרטי� /ה לא עמד/התלמידא� .  לכל משימה מצורפי� סטנדרטי� לביצוע

ממועד  שבועות 4�3תכנית עבודה לחיזוק המיומנויות החלשות ולהעביר שוב את המשימה בתו� 

 .קריאהה לצור� תרגול מיומנויות מבדק להשתמש במשימות האי� ,כאמור.  ההעברה הקוד�

   .אות� מיומנויותהנוגעת לההערכה החוזרת של דיוק מידת התרגול מסוג זה יפגע ב

w  יש ,  במבדק זהמוצגי�הסטנדרטי� בי� הלה /תלמידכל ביצוע של ה בי� השוואהכדי לאפשר

גלה תבה� משבמקרי� .   ועל פי ההנחיותמשימה במלואהאת התבצע /ה יבצע/הקפיד שהתלמידל

 .  שבועות4�3 אפשר להפסיק את הבדיקה ולחזור עליה לאחר ,קושי ניכר בביצוע המשימה

w פיענוח (נועדה א� ורק להערכה של תפקודי קריאה " קריאת מילות תפל מנוקדות "המשימה

לפיכ� אי� כל סיבה או צור� לתרגל . קריאה היא מתאימה להוראת מיומנויות ואי�, )פונולוגי

 להסב נזק להתפתחות תרגול מסוג זה עלול : נהפו� הוא.תלמידי� בקריאת מילות תפל

  .מיומנויות הקריאה



  7                                                                           מדריך למורה- 'בכיתות אוכתיבה קריאה דק ב מ

   
 

 של משימות המבדקמומלצים מועדי העברה 

 על פי , במהל� שנת הלימודי�במועדי� שוני�ואפשר להעביר את משימות המבדק בשלבי�  �

 ,אי� הכרח להעביר את כל המבדק במועד אחד. ה בתהלי� רכישת הקריאה/דהתקדמות התלמי

 .וא� רצוי שלא לעשות כ�

  : לפי הפירוט הבא,המבדק בשלושה מקבצי�מומל# להעביר את משימות  �

w  #מקבI   �   פונולוגיפיענוח: שליטה בקוד האלפביתי 

  קריאת שמות אותיות �  1 המשימ

  קריאת צלילי אותיות �  2משימה 

   ריאת צירופי של עיצורי ותנועותק �  3ה משימ

יש להעביר את   . סמר� שי� ינואר החודמהל�הוא בלהעברת מקב# זה מועד המומל# ה  

  .תהי בכות אלהשל המיומנות הנבדקת במשימלאחר השלמת ההוראה המשימות רק   

w  #מקבII   �  פונולוגי ובקריאת מילי�פיענוח שליטה ב

   מנוקדותקריאת מילות תפל �  4משימה   

�  5משימה      קריאת מילי

מומל# להעביר משימות אלה .  במהל� חודש אפרילרת מקב# זה הוא מומל# להעבהמועד ה  

 .� שנקבעו עבורסטנדרטי�ל �בוצעו בהצלחה בהתא 3�1רק לאחר שמשימות   

w  #מקבIII   � כתיבהבנה ו,  שט�

   של טקסטקוליתקריאה  �  6משימה   

  הבנת הנקרא �  7משימה   

  כתבהה �  8ימה מש  

את  יש להעביר  .מאי� אפרילהוא במהל� החודשי� המועד המומל# להעברת מקב# זה 

 כדי לאפשר העברה חוזרת במקרה של בסו� חודש מאי לכל המאוחרהמקב# בפע� הראשונה 

בוצעו  5�1 כמו כ� מומל# להעביר משימות אלה רק לאחר שמשימות . עמידה בסטנדרטי��אי

  .   שנקבעו עבור�רטי�לסטנד �בהצלחה בהתא
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 כנות להעברת המבדקה

  :מבדקהעברת ההכינו את הציוד הדרוש ל

  המשימותחוברת �

 ה/תלמידלתיק משימות  �

 )   במדויקשניותהמורה את ה(עצר שעו�  �

 כלי כתיבה �

יועבר מבדק  שחשוב מאוד ,מבדקסמ� תוצאות הת המסקנות שיתקבלו על להבטיח את תקפ� כדי

  . י� לכל התלמידי�בתנאי� אחידי� וקבוע

  . להיער� בחדר נפרד ושקטמבדקעל ה �

   .יש למלא בדיוק רב אחר הנחיות ההעברה �

 .)שעו� עצרבאמצעות  (יִ!ַריש להקפיד למדוד את זמ� הביצוע בדיוק ְמ �

 .יש להקפיד על ההנחיות להערכת איכות הביצוע במשימות השונות �

 בעת ה/ של התלמידיוצאות דופ�ת הגויונ להתבנוגע לרשו� הערות אפשרלאחר כל משימה  �

קשיי ריכוז או קושי להשלי� את , קושי בהבנת ההוראות למשימה, טיות חריגה ִא:למשל (ביצועה

  ). המשימה
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 משימותהמחוון להערכת : 'חלק ב
  

  .חלק זה של המדרי� כולל הנחיות מפורטות להערכת הביצוע בכל משימות המבדק

  .בלבדדיוק מדד  נקבע 8� ו7 למשימות .ירות ודיוקמה: שני מדדי� נקבעו 6�1ות למשימ

 ה/בה החלשיה י מהשנ–נמדדת בשניות מהירות הביצוע של כל משימה   :ביצועהמהירות  •

 יש לרשו� את הזמ� לפיכ�.  אותההמ/בה סיי�שיה י לבצע את המשימה ועד לשנה/תלמידה

 . שניות90�  מש� ביצוע של דקה וחצי יירש� כ:  לדוגמה.לא בדקותובשניות 

י פועל התשובות הנכונות מספר פי על  נקבעתביצוע הדיוק ב�או אידיוק רמת ה :ביצועהדיוק  •

להערכת קריטריוני� ברורי�  בהמש� מופיעי� . ה/תלמיד הה/ שביצעמספר התיקוני� העצמיי�

 . בכל משימההדיוק

גויות שתוקנו תגובות שג�  התלמידי� יש לתעד יה� שלבמהל� רישו� תגובות: תיקוני� עצמיי�

התיקוני� מספר . וללא התערבות של המורה  מיד לאחר מת� התשובה השגויהה/תלמידה על ידי

ולספור תיקוני� עצמיי� יש לתעד .  תות הנבדקיוג� הוא מדד לשליטה במיומנומשמש  העצמיי�

  .   6�1 עבור כל הפריטי� במשימות

 א�. בכל משימה) פריטי�(המטלות את כל  תבצע/ה יבצע/שהתלמידיש להקפיד : עדר תגובהיה

  .חשב תגובה שגויהייהיעדר התגובה  ,)תשובה חסרה(פריט מסוי�  לבצע כלל ה/ה לא הצליח/התלמיד

  

ה בסטנדרטי� /ה עמד/  כדי לבדוק א� התלמיד.פירוט ההנחיות להערכת הביצוע בכל משימהלהל� 

לסטנדרטי�  בכל מדדה  התוצאה שהתקבלאת יש להשוות ,המשקפי� ביצוע תקי� בכל משימה

  .   שהוגדרו עבור אותה משימהלביצוע
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  קריאת שמות אותיות - 1משימה 

 לבצע את ה/ התלמידה/בו החלש נמדדת מהרגע מהירות הביצוע �) בשניות ( הערכת מהירות הביצוע

  . האחרונהאותהקרוא בש�  למה/בו סיי�ש ועד לרגע )ה לקרוא את הדוגמהמ/אחרי שסיי� (המשימה

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתגבוהו� צי

התלמיד אמר את דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות מספר האותיות ש � הערכת דיוק הביצוע

 במדד זה מעיד נמו�ציו� .  תשובות נכונות 27� ל0לפיכ� מדד הדיוק יכול לנוע בי� .  שמותיה� כהלכה

  . על קושי במיומנות הנבדקת

w  אי� צור� להקפיד על הגיית הדגש בראש המילהפ, כ, באותיות השמותיה� של בקריאת   .

 .  ייחשבו שתיה� תשובה נכונה"$�" ו"כ�", לדוגמה

w  יש לקבל כתשובה נכונה זיהוי נכו� של ש� האות ג� א� ) �, �, �, �, �(בקריאת אותיות סופיות

  .נה במפורש שהאות היא אות סופית/ה לא ציי�/התלמיד

  :שגיאות אפשריות במשימה זודוגמאות ללהל� 

   .החלפת ש� האות בש� של אות אחרת שצלילה שונה .1

  .�"ַ� ת/קורא ה/התלמיד ,ת"ֵ�יבמקו� לקרוא בש� האות : לדוגמה

   .ה שווההחלפת ש� האות בש� של אות אחרת שצליל .2

  .�"ַ� ת/קורא ה/התלמיד ,�"ק�במקו� לקרוא בש� האות : לדוגמה

  .ש� האותמתאי� לאות במקו� הגיית ת העיצור ההגיי .3

  .ל   הוגה את הצלילה/תלמיד ה,ד"ֶמָלבמקו� לקרוא בש� האות : לדוגמה

   . צירו� של עיצור ותנועהתהגיי .4

   .מ� אוֶמ  את הצליל  הוגהה/תלמיד ה,�"ֵמבמקו� לקרוא בש� האות : לדוגמה

  

   "קריאת שמות אותיות" הבמשימסטנדרטי� לביצוע 

  ביצוע לא תקי�  ע תקי�ביצו  מדד הביצוע

   שניות ויותר76   שניות75עד   מהירות

  ) או יותר( 25  דיוק
  תשובות נכונות 

  ) או פחות( 24
   תשובות נכונות
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  קריאת צלילי אותיות  - 2משימה 

 לבצע את ה/ התלמידה/בו החלש נמדדת מהרגע מהירות הביצוע � ) בשניות( הערכת מהירות הביצוע

 נההאחרושל המילה  להגות את הצליל מה/בו סיי�ש ועד לרגע )קריאת הדוגמהלאחר גמר  (המשימה

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתגבוה ציו� . במשימה

דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות מספר האותיות שצליליה� נהגו  � הערכת דיוק הביצוע

 במדד זה מעיד על קושי נמו�  ציו� .ונותתשובות נכ 26� ל0מדד הדיוק יכול לנוע בי� .  כהלכה

  . במיומנות הנבדקת

  : אפשריות במשימה זולהל� דוגמאות לשגיאות

 .החלפת צליל האות בצליל של אות אחרת שצלילה שונה .1

  .� הוגה ה/התלמיד ,� במקו� להגות את הצליל: לדוגמה 

  .החלפת צליל אות דגושה בצליל של אות רפה ולהפ� .2

  .כ הוגה ה/התלמיד ,�גות את הצליל במקו� לה: לדוגמה

 . ש� האות במקו� צליל האותהגיית .3

  .ד"ֶמָל הוגה את ש� האות תלמיד ה,ל  במקו� להגות את הצליל: לדוגמה 

 . צירו� של עיצור ותנועהתהגיי .4

  .מ	או  ֶמ הוגה ה/תלמיד ה,מ צלילה את להגותבמקו� : לדוגמה 

  

ה� אותיות שותקות ולכ� ' וע' את התלמידי� כי האותיות בבתי הספר מסוימי� מלמדי� א: שימו לב

ת שפתיי� יש לקבל כתשובה נכונה הגיה של אותיות אלה באמצעות תנוע, לכ�. אי� להגות את צליל�

    .מתאימה

  

   " אותיותצליליקריאת " הסטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

  ת ויותר שניו76   שניות75עד   מהירות

  ) או יותר( 24  דיוק
  תשובות נכונות 

  ) או פחות (23
  תשובות נכונות 
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   קריאת צירופים של עיצורים ותנועות - 3משימה 

 לבצע את ה/ התלמידה/בו החלש נמדדת מהרגע מהירות הביצוע � ) בשניות( הערכת מהירות הביצוע

ציו� . האחרו� במשימהצירו� ה את קרוא למה/בו סיי�שועד לרגע ) לאחר קריאת הדוגמה(המשימה 

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתגבוה

.  כהלכה שנהגו צירופי�דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות מספר ה � הערכת דיוק הביצוע

 במדד זה מעיד על קושי במיומנות נמו�ציו� .  תשובות נכונות 46� ל0יכול לנוע בי� לפיכ� מדד הדיוק 

  . קתהנבד

  : במשימה זוי�אפשריה שגיאותה סוגילהל� 

 .החלפת צלילי העיצורי� .1

  .�� את הצירו�  הוגהה/התלמיד ,מ�הצירו� במקו� לקרוא את  : לדוגמה

 .החלפת צלילי התנועות .2

  .מ� את הצירו�  הוגהה/התלמיד ,מ�הצירו� במקו� לקרוא את :  לדוגמה

יש  ,)ג� בעיצור וג� בתנועה(אותו הצירו� קריאת  בפעמיי� ה/תלמיד ההשגת/שגהג� א� :  לבושימ

  .שגיאה אחתלספור זאת כ

  

   "צירופי של עיצורי ותנועותקריאת '"ה סטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

   שניות ויותר136   שניות135עד   מהירות

  ) או יותר( 38  דיוק
  תשובות נכונות 

  ) או פחות (37
  ות נכונות תשוב

  

ה מתקשה בקריאת� אפשר לסכ� /צור� מיפוי רמת השליטה בתנועות וזיהוי התנועות שהתלמידל

   .בטבלה הבאה את מספר השגיאות שבוצע בכל תנועה

  רמת השליטה בתנועותמיפוי 

 הפריטי
 פרמס  תנועהה

  במשימה

 'מס

 שגיאותה

 הפריטי
 ספרמ  תנועהה  

  במשימה

 'מס

 שגיאותה

    6  �  גשד      5  �   פתח

  א�   חול� מלא      6  �  קמ#

  אֹ חול� חסר

3  

3  

  

    6  ֵא  צרה      6  ִא  חיריק
  א	  שורוק

  א
  קובו#

4  

3  
    5  ֶא  סגול    

            5  ְא  שווא



  13                                                                           מדריך למורה- 'בכיתות אוכתיבה קריאה דק ב מ

   
 

   קריאת מילות תפל מנוקדות  - 4משימה 

 לבצע את ה/ התלמידה/בו החלש נמדדת מהרגע מהירות הביצוע � ) בשניות( הערכת מהירות הביצוע

 במדד זה גבוה ציו� .  לקרוא את מילת התפל האחרונה במשימהסיימה/בו סיי�שה ועד לרגע המשימ

  . מעיד על קושי במיומנות הנבדקת

.  כהלכהדיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות מספר מילות התפל שנקראו  � הערכת דיוק הביצוע

מדד הדיוק במשימה זו , פיכ�ל.  חשב שגיאה בקריאת המילהיכל טעות בקריאת עיצור או תנועה ת

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתנמו�ציו� .  ת נכונותותשוב 20�  ל0יכול לנוע בי� 

  : אפשריות במשימה זולהל� דוגמאות לשגיאות

 .�י/החלפת צלילי עיצור .1

  .��ס את הצירו� ת/קורא ה/התלמיד ,��� תפלהבמקו� לקרוא את מילת : לדוגמה

 .תנועות/הילי תנועהחלפת צל .2

  .��� את הצירו� ת/קורא ה/התלמיד ,��� תפלהבמקו� לקרוא את מילת : לדוגמה

 .שלמהתפל ה הת של מילהגייה שגויהולאחר מכ�  ,ת התפלשל הברות מילנכונה קריאה  .3

  : כ�ת/ קוראה/תלמיד ה,ִלי�ַמְזאת מילת התפל במקו� לקרוא : לדוגמה 

  ". ַמָליש  ... ��ִלי  – ְז – ַמ "

   .משמעותבעלת שינוי של מילת התפל למילה  .4

 .���ַית את המילה /ה קורא/התלמיד ,���במקו� לקרוא את מילת התפל : לדוגמה

  

  

   "מילות תפל מנוקדותקריאת '"ה סטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

   שניות ויותר136   שניות135עד   מהירות

  ) או יותר( 14  קדיו
  תשובות נכונות 

  ) או פחות (13
  תשובות נכונות 

  

  

  

  



  14                                                                           מדריך למורה- 'בכיתות אוכתיבה קריאה דק ב מ

   
 

   קריאת מילים - 5משימה 

 לבצע את ה/ התלמידה/ החלמהרגע שבו נמדדת מהירות הביצוע � ) בשניות( הערכת מהירות הביצוע

יד  במדד זה מעגבוה ציו� .  לקרוא את המילה האחרונה במשימהסיימה/ סיי�לרגע שבוהמשימה ועד 

  . על קושי במיומנות הנבדקת

כל .  כהלכהדיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות מספר המילי� שנקראו  � הערכת דיוק הביצוע

�  ל0לפיכ� מדד הדיוק יכול לנוע בי� .  חשב שגיאה בקריאת המילהיטעות בקריאת עיצור או תנועה ת

  . ומנות הנבדקת במדד זה מעיד על קושי במינמו�ציו� .  תשובות נכונות 20

  : אפשריות במשימה זולהל� דוגמאות לשגיאות

  .שונהבעלת משמעות החלפת מילה במילה אחרת  .1

  .ַ!ָ�ל ת/ קוראה/תלמיד ה,ַ!ָ�דבמקו� לקרוא : לדוגמה

  .)כולל אותיות השימוש(זיהוי נכו� של שורש המילה ושיבוש של תחיליות וסופיות  .2

  .   הְמכ�ָנ ת/ קוראה/תלמיד ה,ְמכ�ִניתבמקו� לקרוא : לדוגמה

 .תנועות/יכול של עיצורי�הוספה או %, השמטה, החלפה .3

  .ַעְבָגִנָ%ה ת/ קוראה/ התלמיד,ַעְגָבִנָ%הבמקו� לקרוא : לדוגמה

   .חר�ֶ) ת/ קוראה/ התלמיד,חַרֶ)במקו� לקרוא                

    .ָדהִסי ת/ קוראה/ התלמיד,ִסיָרהבמקו� לקרוא                

  

   "מיליקריאת  "הסטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

   שניות ויותר110   שניות109עד   מהירות

  ) או יותר( 18  דיוק
  תשובות נכונות 

  ) או פחות (17
  תשובות נכונות 
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     קריאה קולית של טקסט– 6משימה 

 לקרוא את ה/ התלמידה/ החלמהרגע שבו נמדדת  הביצועמהירות � ) בשניות (הערכת מהירות הביצוע

 ה/ השמיטה/התלמידא�  .  לקרוא את המילה האחרונה בקטעמה/ סיי�לרגע שבוכותרת הקטע ועד 

את התיקו� .  יש לחשב זמ� קריאה מתוק� עבור הטקסט המלא,שתי מילי� או יותרבמהל� הקריאה 

 ,ה/ קראה/ולל במספר המילי� שהתלמידיש לחלק את זמ� הקריאה הכ: יש לבצע באופ� הבא

  ).מספר המילי� בקטע (71� ולהכפיל את המנה ב

 זמ� , שניות170�  ב)מילי�ה 71 מתו� 68 ה/כלומר קרא ( מילי�3 ה/ השמיטה/ א� תלמיד:לדוגמה

   . שניות178כלומר     71x 170הוא     ה/של התלמידהקריאה המתוק� 

68                                                               
  

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתגבוהציו� 

� א� משימה זו מותאשנקבע עבור ) מספר המילי� לדקה ( תקי�קצב קריאההסטנדרט ל: שימו לב

קצב הקריאה של  להערכת ואי� להשתמש בו כסטנדרט ,לקטע הקריאה הספציפי הכלול במשימהורק 

  .  אחרי��קטעי

 מתו� כהלכהשנקראו אחוז המילי�  דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות � הערכת דיוק הביצוע

   .  ) מילי�71(בטקסט  המילי� כלל

יש להחשיב כשגיאה ג� שגיאות .  חשב שגיאה בקריאת המילהיכל טעות בקריאת עיצור או תנועה ת

יכול דד הדיוק מ. ילה תיחשב שגיאהכמו כ� השמטה של מ. בתוכו� במקו� בתוכוְו :למשל. שגורות

  .  במדד זה מעיד על קושי במיומנות הנבדקתנמו�ציו�  . 100%�  ל0%לנוע בי� 

  : אפשריות במשימה זולהל� דוגמאות לשגיאות

�החלפת מילה בטקסט  .1 

   .משמר את תוכ� הטקסטאחרת באופ� שבמילה   .א

   .ֵ�הי י ִל0ֲִע ַ�ְ�ַ- ת/קורא ה/תלמיד ה,הי ֵ�י ִליִנִכ ָ�ְ�- במקו לקרוא: לדוגמה

  . תוכ� הטקסטב פוגעבאופ� ש אחרתבמילה   .ב

  .�ִי� ַמעס ִע� ת/ קוראה/תלמיד ה,�ִי� ַמס ִע��במקו� לקרוא : לדוגמה  

 .במילה חסרת משמעות  .ג

  .�ר�ָה יַחֵר ת/ קוראה/ התלמיד,�ר� 0ָיַחֵרבמקו� לקרוא : לדוגמה  

 .תנועות/ל של עיצורי�יכוהוספה או %, שמטהה, החלפה .2

  .  ִסיד ת/ קוראה/ התלמיד,ִסירבמקו� לקרוא : לדוגמה

  .�מ�ק1 ת/ קוראה/התלמיד ,�מק�ק1במקו� לקרוא  

   .י�יִמיִקִלְדַמ ת/ קוראה/התלמיד ,י�יִקִלְדַמבמקו� לקרוא  

   .י0ַ2ְִמַח ת/ קוראה/התלמיד ,י2ִַמְ�ַחבמקו� לקרוא  
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  " טקסטה קולית של קריא'"ה סטנדרטי� לביצוע במשימ

  

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

   שניות ויותר200   שניות199עד   מהירות

  ) או פחות( 7  )שגיאות' מס (דיוק
  שגיאות 

  ) או יותר (8
  שגיאות 
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  הבנת הנקרא - 7משימה 

התלמיד בכל הניקוד הכולל שצבר  דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד באמצעות � הערכת דיוק הביצוע

   . שאלות המשימה

 שתי בה/מזכה את התלמידמלאה תשובה נכונה .  ההנחיות להערכת התשובות במשימהפירוט להל� 

ה / ותשובה שגויה מזכה את התלמיד,ה בנקודה אחת/תשובה חלקית מזכה את התלמיד, ותנקוד

  .באפס נקודות

w  להתעל� משגיאות כתיביש שניתנו בכתב בהערכת תשובות . 

w את ה/יש לברר ע� התלמיד ,מקרה שבו כתב היד אינו קריא ומקשה על הערכת התשובהכל ב 
  .תוכ� התשובה

  
  "הבנת הנקרא'"ה  התשובות במשימתלהערכהנחיות 

  

  ניקוד   תשובות אפשריות   שאלה

   מת אֹוה ָּביָלִחְתֶׁשַּמה ָּל ִמבּוְתִּכ

   נקודות2     ממילה המתחילה באות 

   נקודה0  מאות  מתחילה במילה בעברית שאינה

   נקודה0  בלבד מאות ה

1.   

   נקודות0   תשובהעדריה או תשובה אחרת

  תִיַּבת ַלַחַּתִמ בת אֹות ָה ֶאבּוְתִּכ

   נקודות2  תִיַ! מתחת ַלבהאות 

   נקודה1  ולציור נוס� תִיַ!ַלמתחת  בהאות 

   נקודה1  לבננה או לציפור, מתחת לדליב האות 

   נקודה1  תִיַ!ַל מתחת תִיַ!המילה 

2.   

   נקודות0  תשובה היעדרתשובה אחרת או 

  ץֵעיב ָלִבָּסל ִמּוּג ִערּוְּיַצ

   נקודות2  עיגול מסביב לע#

   נקודה1  לציור נוס�מסביב עיגול מסביב לע# ו

   נקודה1  למתנה או לעלה, עיגול מסביב לסוס

   נקודה1  )למשל קו תחתי(סימו� של הע# בסימ� שונה מעיגול 

3.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 

  תֹוּיַחל ַהָכְליב ִבָּסל ִמּוּגִעַצְּירּו 

   נקודות2  )ולא מסביב למפתח ולפטיש (עיגול מסביב לעכבר ולכלב

   נקודה1   או לכלב בלבדעיגול מסביב לעכבר בלבד

   נקודה1  סימו� של העכבר והכלב בסימ� שונה מעיגול

   נקודות0  ל המפתח או הפטיש בעיגול או בסימ� אחר סימו� ש

4.   

  

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 
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  ניקוד   תשובות אפשריות   שאלה

  קתֹוי ָמִכל ֲהָכֲאַּמַליב ִבָּסל ִמּוּגִעַצְּירּו 

   נקודות2   בלבדעיגול מסביב לגלידה

   נקודה1  או לגזרלפיצה , עיגול מסביב לבצל

   נקודה1  )קו תחתילמשל (סימו� של הגלידה בסימ� שונה מעיגול 

   נקודות0  עיגול מסביב ליותר מציור אחד

5.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה שונה או 

  טָּפְשִּמה ַּבָרֵסֲחַהה ָּלִּמַהת  ֶאבּוְתִּכ

 המשלימה נכו� את אחרתמילה  או כל "הולכת"המילה כתיבת 
  ) הגיעה,באה,  הלכה:למשל(המשפט 

   נקודות2

   נקודה1   במחס� המילי�"כתהול"מילה ה סימו� של

   נקודות0  "משחקת" או "אוכלת"כתיבת המילי� 

   נקודות0   במחס� המילי�"משחקת" או "אוכלת"סימו� של המילי� 

6.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 

  טָּפְשִּמה ַּבָרֵסֲחַהה ָּלִּמַהת  ֶאבּוְתִּכ

 נכו� את  או כל מילה אחרת המשלימה"גדול"כתיבת המילה 
  ) בחצר,טניס,  אדו�:למשל(המשפט 

   נקודות2

   נקודה1   במחס� המילי�"גדול"סימו� של המילה 

   נקודות0  "כלב" או "סאיכ"כתיבת המילי� 

   נקודות0   במחס� המילי�"כלב" או "סאיכ"סימו� של המילי� 

7.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 

  טָּפְשִּמה ַּבָרֵסֲחַהה ָּלִּמַהת  ֶאבּוְתִּכ

 או כל מילה אחרת המשלימה נכו� "במחברת"כתיבת המילה 
  ) היו�,בשיעור, ביומ�: למשל(את המשפט 

   נקודות2

   נקודה1   במחס� המילי�"במחברת"סימו� של המילה 

   נקודות0  "בחלו�" או "בילקוט"כתיבת המילי� 

   נקודות0  י� במחס� המיל"בחלו�" או "בילקוט"סימו� של המילי� 

8.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 

  הָנמּוְּתים ַלִאְתַּמט ַהָּפְשִּמת ַה ֶאנּוְמַס

   נקודות2  "הילד משחק בכדור"המשפט סימו� 

   נקודות0  "הכדור בתו� הסל" או "הילד אוכל תפוח"סימו� המשפטי� 

9.   

   נקודות0   תשובהעדריהתשובה אחרת או 

   הָלֵאְּשה ַלָבשּו ְּתבּוְתִכע ְוַטֶּקת ַה ֶאאּוְרִק

   נקודות2  "יעל" או "ליעל"

10.   

   נקודות0   תשובהעדריהאו ) למזל, לאבא: למשל(תשובה אחרת 

  הָלֵאְּשה ַלָבשּו ְּתבּוְתִכע ְוַטֶּקת ַה ֶאאּוְרִק

   נקודות2   "בתו� התיק" או "בילקוט", "בתיק"

11.   

   נקודות0   תשובהדרעיהאו )  בבית,משה: למשל(תשובה אחרת 
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   "הבנת הנקרא" הסטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

  ) או יותר( 18  דיוק
   נקודות

  ) או פחות (17
   נקודות

  

  

   הכתבה - 8משימה 

, כמה סוגי� של שגיאות כתיב יש. מ� לקשיי� או ליקויי� בקריאהילעתי� קרובות ס ה�שגיאות כתיב 

 זה הוחלט לסווג את מבדקלצור� .  י� בקריאה ובכתיבה שוני�וג עשוי להצביע על קשיי� מסוגכל סו

  : לפי הפירוט הבא,שגיאות הכתיב במשימת ההכתבה לשני סוגי�

  

 "יסוד"שגיאות  .1

, אותיות המסמנות את המשקל של ש� העצ�שגיאות כתיב באותיות השורש של המילה או ב

; ]מבקשות" [שותּמבכ "�למשל  .)שוות צליל ( נשמעתלההמימשנות את האופ� שבו  אינ�ש

  ] . מצחיק" [מצכיק"

 שכ� יש להניח כי ,]וילונות [בילונות � ו]חור� [כורף גו�בקטגוריה זו נכללות ג� שגיאות כ

כיוו� שאי� לצפות מהתלמידי� בשלב מ.  קראנה כאותיות לא דגושותיהכוונה היא שה� ת

כפת בראש � באותיות בגדקל דגש בי� השאר  המחייבי� ,וקדקד הכלליהתפתחותי זה לשלוט ב

  ".יסוד"הוחלט לקדד שגיאות אלה כשגיאות , מילה

 שגיאות אחרות .2

w  מורפולוגית המילהשגיאות ב: "מורפולוגיות"שגיאות  �ברכיבי  ,) וסופיותתחיליות( במוספיות 

אות סופית החלפת  ;]רצת� [רצטם ,]שמעת [שמעתה :משל ל. הנטייה ובאותיות השימוש

  .]מתלבש  [מת  לבש :פירוק מילי�  וכ�;]רצת� [רצתמ :למשל, רגילהבאות 

w וה� כוללות את ,משנות את האופ� שבו המילה נשמעתאלה שגיאות : "פונולוגיות" שגיאות 

עיצור  (אותה או הוספה של  השמט; ]נדנדה[ דנדנה : למשל,יכול אותיות%: הסוגי� הבאי�

 : למשל,בעלת צליל שונהאחרת באות החלפת אות   ;]וילונות [נתוילו:  למשל,)או תנועה

   ].יחד [יחת
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 הת/עשההשגיאות ש מספר באמצעות דיוק הביצוע של מטלה זו נמדד � הערכת דיוק הביצוע

 ומספר השגיאות , במילה"שגיאות היסוד" מספר : ציוני� שניינתנוילכל מילה .  בכל מילה ה/התלמיד

אי� . 3�0במילה יכול לנוע בי� כל סוג ממספר השגיאות . במילה) ופונולוגיותמורפולוגיות (האחרות 

  .  שגיאות3� צור� לספור מעבר ל

   "כתבהה" תסטנדרטי� לביצוע במשימ

  ביצוע לא תקי�  ביצוע תקי�  מדד הביצוע

  שגיאות' מס: דיוק
            יסוד

  ) או פחות( 6
  שגיאות 

  ) או יותר (7
  שגיאות 

  אותשגי'  מס:דיוק
  אחרות          

  ) פחותאו ( 7
  שגיאות 

  ) או יותר (8
  שגיאות 

  

  

 בהמש� . לפי סוג השגיאה, לשגיאות אופייניות במילות ההכתבהת מופיעות דוגמאוהבאהבטבלה 

  . מלוות בציוני ההערכה שניתנו לכל מילה, מופיעות שתי דוגמאות של תוצרי הכתבה
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  ג השגיאהלפי סו �  דוגמאות לשגיאות אופייניות

  )השגיאות בכל מילה מודגשות בקו תחתי(

 

  שגיאות אחרות יסודשגיאות  הכתיב הנכון  

 חומל ,חמל  ֶמֶל� .1

�ְצַר.2ֶ� צתםאר, םורצת, םטרצ  

 יק כמצ ַמְצִחיק .3
, כימצח ,)ד"האות יות השמט( מצחק
  כהמצחי, המצחיק

4. �� םיאת, םואת, םטא ,תםה, תםע    �ֶ

  ֶשְלָ�.5
, אהשלכ, השלכ, חהשל, חלש, כשל
 לךיש, לךא ש,חאהשל

 ,יפהה, יפהע  ֵאיפֹה.6
   אפה, ואיפ

 )א"הת האות השמט( פי א,פווא ,הואיפ

  פחור ורףכ חור" /חֶֹר".7

  אדיבר  ברה יד/הָרְ�ִ#.8

  ַנְדֵנָדה .9
, דהינדנ, נדהננ, )א"אות ההשמטת ה( נדנד
  הדונדנ

 שות כבמ,שותקומ  מבקשות.10
, )ו" ו האותהשמטת( תמבקש ,טמבקשו

 קשותפמ

11.� משלה, םושלה, םישלה, םעשל, םאשל   שלה

  הדחי דכי   ְַיַחד .12

 לבשדמ, לבשטמ  מיתלבש /לבשמת.13

 ת אשמ, תהשמ   ָ�ָשַמְע.14
 עשמת, אתשמע, השמעת, טשמע

    ,תמעש ,)�"י והוספת ע�"יהשמטת ע(
 ,)�"יהשמטת ע( מתש, )�"השמטת מ( שעת

  תילונוב וילונות .15
   , )ו"השמטת ו( וילונת, טוילונו

 �"ו נהשמטת( ילותו, )ד"והשמטת י(ונות ול
    )ו" ווהשמטת
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