אודות המבחן והמחקר בישראל
הוצאת ה–  WISC-IV HEBבישראל ,מציבה אותנו בחזית אחת עם מדינות רבות בעולם שעובדות זה מכבר עם הדור
החדש של מבחן האינטליגנציה האמין .כיום אנו בשלב עיבוד הנתונים שנאספו לנורמות מקומיות והפקה של כל חלקי
הערכה .צוות מקצועי המורכב מנציגים של כל האוניברסיטאות בישראל ואנשי שטח בכירים ליוו את הפרויקט מתחילתו.
הגרסה העברית עומדת בסטנדרטים של ה (International Test Commission) ITC -והאישור הסופי ניתן על
ידי המו“ל של המבחן בארה“ב .PEARSON ASSESSMENT -

תת המבחנים של ה– WISC-IV HEB
תיאור
הילד מתבונן במודל שבנה הבודק ,או אשר מופיע כאיור באוגדן הגירויים ,ומשתמש בקוביות אדומות
לבנות על מנת לשחזר את המבנה המוצג לו במסגרת הזמן הקצוב.מוצגות לילד שתי מילים ,אשר משקפות עצמים או מושגים נפוצים ,ועליו לתאר במה עצמים או
מושגים אלה דומים.
בזכירת ספרות קדימה ,הילד חוזר על ספרות באותו הסדר בו הוקראו לו על ידי הבודק .בזכירת
ספרות לאחור ,הילד חוזר על ספרות בסדר הפוך לזה שבו הוקראו לו על ידי הבודק.
מוצגות לילד שתיים או שלוש שורות של תמונות .עליו לבחור תמונה אחת מכל שורה ,כך שתיווצר
קבוצה בעלת מכנה משותף.
במסגרת זמן קצוב ,הילד מעתיק סימנים ,אשר זווגו למספרים או לצורות גיאומטריות פשוטות.
בעזרת מפתח ,הוא מצייר כל אחד מהסימנים במיקום המתאים ,הצמוד למספר  /צורה הרלבנטיים.
בפריטי התמונה ,הילד משיים תמונות המוצגות לו באוגדן הגירויים .בפריטים המילוליים ,על הילד
לספק הגדרות למילים שהבודק מקריא לו בקול.
הבודק מקריא לילד סדרה המורכבת מאותיות וממספרים ,ועליו לחזור על המספרים בסדר עולה ועל
האותיות לפי סדר האלף-בית.
הילד מתבונן במטריצה שחסר בה חלק ,ובוחר את החלק החסר מתוך חמש אפשרויות תגובה.
הילד נשאל שאלות המתבססות על עקרונות כלליים ומצבים חברתיים.
במסגרת זמן קצוב ,הילד סורק את קבוצת האיתור ומחליט האם גירוי המטרה מופיע בה.
במסגרת זמן קצוב ,הילד מתבונן בתמונה ומצביע על החלק החשוב שחסר בה ,או מציין אותו בשמו.
הילד סורק מקבץ תמונות בעל ארגון מובנה ומקבץ תמונות בעל ארגון אקראי .במסגרת הזמן
הקצוב ,עליו לסמן את התמונות שהן גירויי המטרה.
הילד משיב על שאלות ,הפונות למגוון רחב של נושאי ידע כללי.
במסגרת הזמן הקצוב ,הילד פותר בעל פה שאלות חשבוניות ,המוצגות לו מילולית על ידי הבודק.
הילד מזהה את המושג המשותף ,המתואר בסדרה של רמזים.
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