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המרת ציוני גלם לציוני תקן

ציוני תקן ציון
גולמי תת מבחן

3 3 8 סידור קוביות

1 1 1 ידיעות

9 9 9 מטריצות

8 8 12 אוצר מילים

6 6 4 מושגים חזותיים

12 12 11 (איתור סימנים)

6 6 5 היסק מילולי

8 8 7 קידוד

10 10 10 (הבנה)

10 10 12 (השלמת תמונות)

9 9 9 (צד שווה)

3 8 (אוצר מילים סביל)

6 6 7 (הרכבת עצמים)

3 6 (שיום)

6 41 20 18 15 סכום ציוני התקן

יש''כ כולל מהירות
עיבוד ביצועי מילולי

המרת סכום ציוני התקן לציון מורכב

רמת בטחון
95% אחוזון ציון מורכב

סכום
ציוני
תקן

סולם

80 - 66 3 ממ''מ   72 15 מילולי

83 - 69 5 ממ''ב   75 18 ביצועי

107 - 89 45 אמ''ע   98 20 מהירות עיבוד

79 - 67 3 ממ''כ   72 41 כולל

72 - 54 0.3 יש''כ   59 6 יש''כ

נבדק  
הערות:3 : 4)(גיל בעת הבדיקה:3 : 4גיל:ת.ז:

זכרמין:opשם משפחה:
דוא''ל:jkשם פרטי:

בי''ס/גן: חובה מקום הבדיקה: בבית הורה/ אפוטרופוס: אין גיל בעת הבדיקה: 4:3

דו"ח תוצאות

השוואת פערים

שעור
בסיסי
במדגם
התקנון

הפרש
מובהק
כן/לא

ערך קריטי הפרש ציון תקן 2 ציון תקן 1 ציון מורכב / תת מבחן
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רמת הציון המורכב

43.7 לא 13.38 -3 ממ''ב   75 ממ''מ   72 מ''מ מילולית - מ''מ ביצועי

6.2 כן 12.01 -26 אמ''ע   98 ממ''מ   72 מ''מ מילולית - מהירות עיבוד

7.6 כן 13.15 -23 אמ''ע   98 ממ'ב   75 מ''מ ביצועית - מהירות עיבוד

רמת המבחנים

27.4 לא 3.13 -2 אמ''ס   3 ידיעות    1 ידיעות לעומת אוצר מילים סביל

15.2 לא 3.60 3 ס''ק    3 ה''ע    6 הרכבת עצמים לעומת סידור קוביות

4.6 כן 3.40 -4 א''ס    12 קידוד    8 קידוד לעומת איתור סימנים

0 לא 3.07 0 שיום   3 אמ''ס   3 אוצר מילים סביל לעומת שיום

16.1 כן 2.69 3 מ''ח   6 צ''ש   9 צד שווה לעומת מושגים חזותיים

קביעת נקודות חוזק וחולשה - ממוצע כולל

שעור בסיסי
במדגם
התקנון

חוזק או
חולשה ערך קריטי הפרש

מהממוצע
ציון תקן
ממוצע

ציון תקן בתת
המבחן תת מבחן

3.26 -2.86 5.86 3 סידור קוביות

1%-2% חולשה 3.12 -4.86 5.86 1 ידיעות

10%-25% חוזק 2.54 3.14 5.86 9 מטריצות

2.89 2.14 5.86 8 אוצר מילים

2.54 0.14 5.86 6 מושגים חזותיים

2.45 0.14 5.86 6 היסק מילולי

3.01 2.14 5.86 8 קידוד

קביעת נקודות חוזק וחולשה - ממוצע מילולי וביצועי

שעור בסיסי
במדגם
התקנון

חוזק או
חולשה ערך קריטי הפרש

מהממוצע
ציון תקן
ממוצע

ציון תקן בתת
המבחן תת מבחן

10% חולשה 2.41 -3 6 3 סידור קוביות

<1% חולשה 2.35 -4 5 1 ידיעות

10% חוזק 2.07 3 6 9 מטריצות

5% חוזק 2.24 3 5 8 אוצר מילים

2.07 0 6 6 מושגים חזותיים

2.04 1 5 6 היסק מילולי

 
 


