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 שאלון למאבחן

 מיועד לפונים בשל לקות למידה
 מאבחן/ת נכבד/ה,

 
בכל מקום רף שאלון זה לדו"ח האבחון המלא. לצורך דיון בבקשה לתנאים מותאמים בבחינה יש לצ

אין כאשר /או רמה יחסית לגיל. ו, כלומר תוצאות מבחנים ממצאים כמותיים לצייןשהדבר אפשרי נא 
 ציין על פי מה הערכת את ביצועי הנבחן.  אלה, נבקשך לבאפשרותך לדווח על נתונים 

 .של הנבחן בשפת האם  רךעל האבחון להיע
 

ליחידה שעל מנת לשקול את זכאותו לקבלת תנאים מותאמים, עליו לספק הזכר לפונה לתשומת לבך! 
 קשייו.רקע מתועד ללבחינות מותאמות 

 

     ____________________________ תאריך מילוי השאלון  ______________  תאריך האבחון

   ________________________________ מקצוע/מומחיות ________________  /תשם המאבחן

 ____________________ טלפון__________________________________________כתובת 

  ______________________________ מספר תעודת זהות  ____________________ שם הנבחן

    ________________________________ גיל בעת האבחון  ___________________ תאריך לידה

    ______________________________________ עליהגיל   _____________________ לידה ארץ

  _________________________________________ מבקש להיבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה

באיזה גיל ומה היה משך השהייה,  –בחו"ל  אם שהה פרט )שפת הדיבור בבית,ללשוני, נא -דוהנבחן אם 

 (.בשפות השונותמידת השליטה בקריאה ובכתיבה 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

את  . נא לצייןרועים משמעותיים במהלך ההתפתחותימוטורית ולשונית, א רקע התפתחותי )התפתחות

 מקור המידע(.

 ______________________________________________________________    
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 

  

תיאור התפקוד בקריאה ובכתיבה במהלך השנים, אור רכישת קריאה וכתיבה, ירקע חינוכי והשכלתי )ת

 שגים לימודיים(.ידרכי ההתמודדות עמם והלימודיים, קשיים 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ האם אובחן בעבר?

  ____________________________________________________ ידי -הופנה לאבחון הנוכחי על

  ____________________________________________________ סיבת ההפניה לאבחון הנוכחי
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 דו"ח תוצאות המבחנים

 

 ציון גלם שם המבחן תחום נבדק
 ציון תקן

 )או אחוזון(
 התרשמות המאבחן

 עברית תפקודי שפה:*

 מטלות מודעות פונולוגית

 

     השמטת פונמות -

     פירוק מילה לפונמות -

     הרכבת פונמות למילה -

     מניפולציות פונולוגיות -

     אחר:  -

  קריאה ופענוח

     קריאת צירופי עיצור ותנועה -

     לות תפלימפענוח  -

     בודדותמילים קריאת  -

     תפקודי שפה נוספים

     פונמי שטף -

     שטף סמנטי -

  אחר: 
 

   

 תפקוד במבחנים 

 גרפו מוטורייםויזו ו

    

    

    

    

 **וריכוז קשב

 

 עבודהכרון יז

 

 תפקודים ניהוליים

    

    

    

    

    

 

 כללית הערכת יכולת

    

    

    

    

      אחר

    

    

    
 

 כאשר האבחנה היא "ליקוי קריאה". הכרחיות* בדיקות אלו 
 יש מקצוע מוסמך לכך.ת תעשה על ידי איאבחנה של הפרעת קשב ראשונ ** 
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 הערכת כושר הקריאה בעברית

. הבנת המאובחןיש לבדוק את הקריאה בטקסט לא מנוקד, המתאים לדרגת הכיתה של :  לתשומת לבך

 הנקרא יש לבדוק בקריאה דמומה.

 

 : שלא לצורך הבנה פי הוראות לקריאה מהירה-על הקוליתקצב הקריאה 

 _______________________:יון תקןאחוזון או צ ________ :מלים לדקה 'מס

 _____מתאים לכיתה: ______________________________________________שם הקטע: 

 ______ תיאור הקריאה )סוגי השיבושים ושכיחותם, זיהוי ותיקון ע"י הנבחן, שטף והטעמה בקריאה(

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ________________________שם הקטע:  _______לצורך הבנה )הערכה(  הדמומהקצב הקריאה 

  _______________ ____מתאים לכיתה: _____________

  __________________________________________ ___________________הבנת הנקרא 

 נא פרט כיצד הוערכה הבנת הנקרא: _____________________________________________

                                    

 

 באנגלית הבנת טקסטקריאה והערכת 

 

 :קריאה

 _________מלים לדקה  'מס  -שלא לצורך הבנההוראות לקריאה מהירה  עפ"י הקוליתקצב הקריאה 

 ________________מתאים לכיתה: _______     ___________________________ שם הקטע:

 _____ :תיאור הקריאה )סוגי השיבושים ושכיחותם, זיהוי ותיקון ע"י הנבחן, שטף והטעמה בקריאה(

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 :הבנת הנקרא

 __________________________שם הקטע:  _____לצורך הבנה )הערכה(  הדמומהקצב הקריאה 

 )נא לצרף את הקטע ואת השאלות הנלוות( השאלות שניתנו _____________________________

 : ________________________________________________________רמה/מתאים לכיתה

 _____________________________________________?פה או בכתב-השאלות הוצגו בעל האם

   _____________________ )נא לפרט מדדים כמותיים כגון אחוזי דיוק( ?נכונהשאלות השיב על כמה 

  

 

 



   

4 

 

 המשך -באנגלית קריאה והבנת טקסטהערכת 

 

 : שמעהבנת הנ

 ________ ________________________________________:_______________שם הקטע

 )נא לצרף את הקטע ואת השאלות הנלוות(השאלות שניתנו _____________________________

 ________________________________________: _________________/רמהמתאים לכיתה

  _____________________ ? )נא לפרט מדדים כמותיים כגון אחוזי דיוק(נכונה שאלות השיבעל כמה 

 ____________________________________________? פה או בכתב-הוצגו בעלהשאלות האם 

 האם הטקסט הוקרא על ידי המאבחן/ת?___________________________________________

 _________________האם הטקסט הופיע מול הפונה? ________________________________

האם ניתן תיווך? __________אם כן, פרט את סוג התיווך )ציין במפורש האם תורגמו מילים 

 מהטקסט המושמע(______________________________________________________

 ________________________________________________________הערות נוספות______

 

 :אוצר מילים

להערכת אוצר המילים  באיזו רשימה נעשה שימושנא ציין 

________________________________________________________________________ 

 ________________________מעל תיכון(:/תיכון/)מתאים לרמת בי"ס חט"ב בקריאה אוצר מילים

 ________________________יכון(:מעל ת/תיכון/)מתאים לרמת בי"ס חט"ב בהשמעה אוצר מילים

 

 

 

 ← שים לב! המשך מעבר לדף
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 בשפת האםהערכת כושר הכתיבה 

 יםיש לצרף את הטקסטעל הבדיקה להיערך בעזרת טקסטים ולא במילים בודדות. : לתשומת לבך
 שניתנו במטלות. 

 

 :נתונים נורמטיביים להערכת הכתיבה

 _______________:  קצב: _____________ דיוק: _טקסטהכתבת 

 הטקסט: ___________________ רמת ציין משך זמן ההכתבה: ________________________

 רמת הטקסט: __________ :  קצב: _____________ דיוק: ________________טקסטהעתקת 

 

 _______________________________:_______________בהכתבה ובהעתקה  סוגי השגיאות

 , פרט: ___________________________________________________כן/לא נטני:תיקון ספו

 

 :התרשמות מכתיבה חופשית

התייחס לפרמטרים של מאמץ, התעייפות, קריאות יש ל – תיאור איכותי של תהליך הכתיבהיש לספק 

 צמצום בכתיבההכתב, ארגון על הדף )רווחים בין אותיות, מילים, שוליים, מחיקות ואחר(, הימנעות ו

 .וכדומה

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 הכמותיתהערכת כושר החשיבה 

 מהירות: _______________דיוק:________________________ – חישוב ארבע פעולות החשבון

במאונך וכו'( וחילוק במאונך, כפל  רשליטה בפרוצדורות חשבוניות )חיבור וחיסו

_____________________ 

  __________________________________________________  רמת ההבנה המתמטית )פירוט(

  

 

 

 

 נכון למיטב ידיעתי. הנני מאשר/ת בזאת שכל המידע בשאלון זה הינו

   ______________________________   שיוןימס' ר   ___________________________  חתימה

 ה בתחום אבחון ליקוי למידה רמומחיות/הכש   ___________________________  תתמוח

                                                                  _____________________________________

  
 
 
 
 

  כל הזכויות שמורות 2015©

 טפסים/למאבחן-שא                                                                                                    למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר(

 
                                        


