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ב בקרמחקר השוואתי ביכולות העברית והאנגלית  לשון שנייה במגזר הערבי:

 בישראלתלמידי תיכון 

 שבתאי-איריס אלפי

 מכללת לוינסקי לחינוך, תחומית-הפקולטה הרב

מתמודדים עם לימוד פורמאלי של שלוש שפות הדוברי ערבית,  ,תלמידי תיכון 20ב תמקד זה ממחקר 

תמקד בעברית ובאנגלית. מוהאנגלית. המחקר , העברית ,הכתובההספרותית : הערבית , ובהןנוספות

 של התלמידים הערבייםאת יכולות השפה, האוריינות והשיח  להעריך, ולאחר מכן להשוות, מטרותיו:

הפקה של נרטיב  הראשון הואכלים.  שניבדקו באמצעות נבעברית ובאנגלית. הידע הלשוני ומשתני הרקע 

הפקה של נרטיב אישי כתוב באנגלית על אותו נושא תוכני, שעליו כתבו  -והכלי השני  ;תאישי כתוב בעברי

מטלת הכתיבה באנגלית ניתנה כשבועיים לאחר הכתיבה בעברית, כדי למנוע הטיה של  .התלמידים בעברית

טקסטואלי של נרטיב  היכולות בעברית ובאנגלית הוערכו בהקשר הכתיבה מלשון שנייה אחת לרעותה.

 אתמדויק ולאתר במכלול הידע הדקדוקי, האורייני והדיסקורסיבי של הלומד, תוב, המאפשר למפות את כ

קולח  להפיק שיחבכך והמאפשר היות הטקסט הסיפורי בסיסי ומוכר, נובעת מנרטיב הבחירה בקשייו. 

מדי הלשון ללו עשויה לאפשר ואילו ההפקה הכתובה ;היעד, שעקרונותיו ברורים ואינטואיטיביים בלשון

השנייה לעבד את רעיונותיהם בקצב איטי, ובכך להפיק טקסט יציב ומתוכנן. לצורך הערכת הידע הלשוני, 

, ומנותחת בכל פראדיגמה לצד ניתוח איכותנימתקדמת. היא מוצגת במחקר  קהסטטיסטי שולבה במחקר

יכולות ובאורייניות היכולות ב ;שגיאות שפה ודקדוקב ;אורך הטקסטבאותם ממדים. אלו מתמקדים ב

הממצאים מראים שליטה גבוהה יותר בעברית לעומת אנגלית אצל . בעברית ובאנגלית טקסטואליותה

התלמידים הערביים. זו בלטה בהפקה של פסוקיות רבות יותר, של שגיאות מועטות יותר ושל טקסט 

ם גבוהים וביטויים כבולים מאורגן יותר בעברית לעומת אנגלית. ועם זאת באנגלית, נמצאו יותר שמות עצ

מאשר בעברית. המיפוי המוצג במחקר לגבי היכולות והקשיים של התלמידים הערביים עשוי לסייע בגיבוש 

 תכנית לימוד ממוקדת לקידום ידע העברית והאנגלית בקרב אוכלוסייה זו.

 טיב, המגזר הערבילשון שנייה, הוראה, הערכה, עברית, אנגלית, שפה, אוריינות, שיח, נר מילות מפתח:

 מבוא

לשון שנייה רשמית  משמשתערבית שפה ההו, מדינת ישראלחמישית מכלל אוכלוסיית  המהוו המגזר הערבי

זאת, מעטים  עםו(.  ;2014Spolsky & Shohamy, 1999לוריא, -שמידט וענבר-דוניצה) אחרי העברית בישראל

.  מחקר זה מתמקד , בפרטתלמידים הערבייםה ואצל, ה זויאוכלוסיבקרב המחקרים הלשוניים, שנערכו 

וגם  ,ללמוד עליהםכחלק מתכנית הלימוד,  ., ומוצא אותם מרתקים למחקרבישראל תלמידים דוברי ערביתב

, הערבית הספרותית הכתובה. אלו הן: (1999)אמארה ומרעי,  שפות נוספותבשלוש  ,להבחן בבחינות הבגרות

מן הערבית  , מעצם הדיגלוסיה בשפה,שונהה ומבנה תחבירי,המהווה שפה בעלת אוצר מילים , "הפוצחא"

 & Spolsky) בישראל הדומיננטיתהראשונה והשפה שהיא , העברית (;Holes, 1995) הדבורה שבלשונם

Shohamy, 1999),  המהווה שפת תקשורת בינלאומית, והאנגלית (Crystal, 2003 .)עברית ב תמקדמ מחקרה

 םעל התמודדות ועומד (,1990)בדיר, בארץ הנלמדות כמקצועות חובה בכל בתי הספר הערבייםובאנגלית, 
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ולמאפיינים הייחודיים , תוך שימת דגש למעמד השונה הפנמתן עם ,דוברי ערבית ,של תלמידי תיכוןהמורכבת 

  של כל אחת ואחת מן השפות.

 פועל יוצא של, כמצד ערביי ישראל דובריה הילידייםכלפי וכלפיה  יחס מורכב ודואליהעברית גוררת 

 ,Spolsky & Shohamyחשיבות העברית לחייהם, מאידך גיסא )ושל פלסטיני מחד גיסא, -הקונפליקט הישראלי

לתקשר בה באופן  לתלמידים הערבייםמאפשרת היא , בארץ ראשונה ודומיננטיתשפה ה מעצם היות(. 1999

בישראל של העברית מעמדה הרם . (1988, ברוש) יה"י"שפה שנעבורם   מהווההיא בכך , ויום-בחיי היום טבעי

צרכים מבעיקר והיא מונעת , , שנמצאה בקרב ערביי הארץ ללמוד אותההאינסטרומנטאלית תורם למוטיבציה

  .(Abu Rabia, 1998)עבודה לימודים ושל של  פרקטיים-תקשורתיים

א מן יהחשיפה אליה ה מרביתו ,בבית הספרוהדרגתי נלמדת באופן פורמאלי , העברית לעומתהאנגלית, 

למרות . (Ellis, 1994) עבור דוברי הערבית "שפה זרה"האנגלית  מהווהבכך  .ספרי הלימודמובכיתה המורה 

יחס מסויג בקרב תלמידים  נמצא, Crystal, 2003)) "שפת עולם והיותה בפוזיציה של, מעמדה הבינלאומי הרם

להשפיע עשויה  יוקרתה של האנגלית ואולם,(. Amara & Spolsky, 1986) להתמודד עם הפנמתהדוברי ערבית 

, כמו זה של האנגלית ועמדות לשפה דימוי גבוה, שכן ללמוד אותהשל תלמידי תיכון דוברי ערבית ההנעה על 

 ;Dörnyei, 2003; Dörnyei & Clement, 2001ללמידה )מוטיבציה גבוהה ל יםמוביל, חיוביות כלפי שפת היעד

Gardner, 1980.)  

להתמודד עם בארץ התלמידים הערביים  מןוהמורכבת  בדרישה הייחודיתנעוץ  זההרציונאל למחקר 

ב בחינות המיצ" ממצאינובע  מניע נוסף למחקר, בנוסף ללימוד הערבית הספרותית. הפנמת העברית והאנגלית

ופערים  בשתי השפות נמוכה יחסיתשליטה  חושפיםה ,בחינות הבגרותמהישגי התלמידים הערביים בוהארציות 

אלה  נתונים. ראמ"ה, תשע"ז() האנגלית בין תלמידים יהודים וערבים לטובת התלמידים דוברי הערבית בידע 

אך , בבית הספר שתי השפות אתללמוד  התלמידים הערביים מידת ההנעה שללחקור את  הנחיצות מצביעים על

, תמקדמ זהמחקר אנגלית אצל התלמידים הערביים. בעברית וב ידעמידת ה את להעריך באופן מדויק בעיקר

 הלשונית ההערכהבעברית ובאנגלית. ערביים  תלמידיםעשרים יכולות השפה, האוריינות והשיח של בלפיכך, 

בכל אחת מן השפות, ולהציע קווים לתכנית הערביים של התלמידים למפות את קשייהם  על מנת ,מהותית

אמנם לא תתן  כמות המשתתפים המועטה יחסית במחקר ובכלל. ,, שתסיע להצלחתם בבחינות הבגרותלימודים

 .תמונה רחבה של הידע אך תחשוף פתח להתמודדות התלמידים הערביים  עם שתי לשונות היעד

 הערכה בהקשר טקסטואלי של נרטיב כתוב 

 ,Berman) מציאות טבעיתהפקת שפה בבאופן המדמה  ,מאפשר הערכה של ידע לשוני ההקשר הטקסטואלי

 ,Bardovi-Harling, 2000; Kupersmittשפה שנייה בהקשר ) המעריכיםמעטים המחקרים עם זאת, ו(. 1995

1999; Kupersmitt & Berman, 2001,) באמצעות שיח נפוצה ומקובלת יותר  לשוניהידע ה ה שלשכן הערכ

 Berman & Verhoeven, 2002; Ravid, 2004) בלשון האם היכולותבמחקרים, העוסקים בהתפתחות 

Berman, 2004; Berman & Nir-Sagiv, 2004;.) 
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מאפשר מיפוי מדויק של מכלול הידע  והשיח היותשנייה בהקשר,  לשוןהערכת בחשיבות  מחקר זה רואה

ערכה ה(. Alfi-Shabtay, 2006הדקדוקי, האורייני והדיסקורסיבי של הלומד, לצד איתור מדויק של קשייו )

 .היעד בלשון העל מקומה של לשון האם בהפקבאופן מדויק לעמוד לחוקר  תאפשרמגם הקשר טקסטואלי ב

 למפות מגוון, והעברית והאנגליתההפנמה של תהליך על לבחון את השפעת הערבית ניתן  באמצעות ההקשר

   .(Bart, Dulay & Krashen, 1982העברה של תבניות לשוניות )בהם קיימת  ,מצבים

העברית שתיהן שפות שמיות, ו: בעוד שהערבית השונה הלשונותלסוגיה זו, יש לקחת בחשבון את מקור 

, הדלה אירופאית-האנגלית הינה שפה אינדו ,(Berman, 1987) התאם ובתכונותהעשירות במורפולוגיה 

, בלימוד העבריתלסייע לדוברי הערבית  ,לכאורה ,. נתון זה עשוי(Conrad, Biber & Leech, 2002) במורפולוגיה

מעצם מבנה המילים הדומה בשתי הלשונות. האחד, ליניארי, שבו יש תוספת של סיומת לבסיס המילה, כמו 

בתוך המילה  תבניתשילוב של שורש עם  וכוללליניארי,  אינו –; והשני (Nir, 1993)י" -"כמות -"כמות"

(McCarthy, 1982) . ,הגורמת בעברית,  ערביתשל ההשפעה בולטת  על אף המקור השמי המשותף, נמצאהואולם

זועבי, בהווה פשוט )"דיברתי"( ) בוחרתשימוש שגוי בעבר מתמשך )"הייתי מדברת"(, במצבים בהם העברית ל

2010.)  

בקרב דוברי רוסית, ערבית בעברית תואר -עצם-במחקר אחר שלנו, אשר השווה את ידע התאם שם

שהצליחו באופן מובהק לשפוט  ,ואנגלית בהשוואה לדוברי עברית, נמצאו דוברי הרוסית, ולא הערבית, כדוברים

 חשפו. דוברי הערבית עמדות התאםבשתי משפטים בהקשר ילידיים -באופן הטוב ביותר מן המשתתפים הלא

 ;הנובעים מן השוני בין מערכת התאם התואר ברבים בערבית לעומת העברית ,בהפנמת ההתאם בעברית קשיים

במערכת  מכולם התאם דקדוקי בלשונם הראשונה, הציגו את הידע הנמוך ביותר החסריםודוברי האנגלית, 

  (.Alfi-Shabtay & Ravid, 2012)ההתאם בעברית 

הסביל מבנה ידע  מחקר שהעריך אתב מצאנוממצאים דומים והשפעה לעברית בשימוש באנגלית 

שלשונם בהשוואה לפרחי הוראה לאנגלית,  , שאינם דוברים ילידייםבקרב פרחי הוראה לאנגליתבאנגלית 

סביל בעוד שדוברי האנגלית במחקר עשו שימוש הולם ב (.2002שבתאי ורביד, -)אלפי אנגלית הראשונה היא

סביל בהקשרים מבנה הבהקשר טקסטואלי טבעי, דוברי העברית בחרו במבני פעיל, או להבדיל, עשו שימוש יתר ב

 שבהם נדרשו מבנים אחרים באנגלית.

 Thinking forיה )יהחשיבה לצורך הדיבור בלשון השנ שבהם , מצבים,בין היתר, ינותחוזה מחקר ב

speaking in L2שונה מזו הקיימת בלשון ) ( הראשונהSlobin, 1986). קיומן של קטגוריות מ ,לרוב, פער זה נובע

משמעות אצל הלומד, לאור העדר ההבנה ה בלשון היעד ביחס ללשון המקור. אלו יוצרות אי חסרות

שפה, ההבנה של קשיי  (.DeKeyser, 2005) הלמשמעותהקטגוריה  תהקשר בין צורעמימות או  ,הקטגוריאלית

לסייע בגיבוש תכנית לקידום הוראת  מהותית למחקר זה, שכן היא עשויה ,האם לשוןמאילוצים של  הנובעים

 . הם, ולשפר בכך את הישגיבמגזר הערבילתלמידים והאנגלית העברית 
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 בלשון שנייהנרטיבי , אוריינות ושיח שפהיכולות 

נקודת המוצא של המחקר מושתתת על מכלול הידע, הנדרש מדובר שפה מיומן, והוא שליטה בשפה, באורייניות, 

המחקר , עורך בהתאם לכך . Berman & Slobin, 1994)) מגוונים ובסוגי שיחנרחבים באמצעים רטוריים 

  .אוריינותב –השני ו; ובדקדוק שפהבחנה בין שני רבדים משלימים של ידע לשוני.  האחד הוא שליטה בה

משותף לדוברי שפה ילידיים. הוא נרכש בטבעיות בהתאם לגוון  ,תחביר-דקדוק ומורפו :ידע השפה, קרי

הלשוני של הסביבה )דיאלקט או סוציולקט(, וללא קשר להבדלים אינדיווידואליים, סגנון אישי, שנות לימוד 

כרוך בשליטה במורפולוגיה של הנטייה, המשנה את  זהידע  .(Bybee, 1985)אקונומי -והשכלה או מיצב סוציו

זמן,  :תחביריים, כמו-תחבירית של המילה או הלקסמה, ומבטאת יחסים מורפו-הצורה הדקדוקית או המורפו

מין, מספר, גוף ויחסה. המורפולוגיה של הנטייה שקופה וצפויה יותר מזו של הגזירה, ותמיד פועלת בתוך אותה 

 .(Anderson, 1985; Comrie, 1985; Spencer, 1991)קטגוריה לקסיקאלית 

יכולת הדובר להיות בעל עושר את ומבטאת שליטה בכל גוני השפה, דבורים וכתובים, מהווה  האוריינות

של לשוני וגמישות רטורית,  ובעל היכולת להתאים את השפה ומבניה להקשר ולנמען, לפי אילוצים של זמן ו

היא מחייבת את הדובר  .השליטה ברפרטואר הלשוני מורכבת ורגישה. (Ravid & Tolchinsky, 2002)מקום 

 ,לבנות רצפים לשוניים מקושרים ובעלי לכידות פנימית במגוון עשיר של עולמות ידע, ההולמים לנסיבות ולסוגה

קולקה, -לרמת הידע המשוערת של הנמען, והמשמשים למטרות חברתיות, שמעבר לשיח עצמו )בלום המותאמים

2002). 

יכולות ה על יעמודמחקר הבהערכה הלשונית במחקר.  לידי ביטוי הבא, מימד נוסף מהווהת השיח יכול

רצף של תיאור  כולל הנרטיב .הנרטיבבעברית ובאנגלית באמצעות  התלמידים הערבייםהטקסטואליות של 

עוסק בעלילותיהם של  הוא .(Berman & Slobin, 1994פני רצף זמן, מנקודת ראות אישית )-על אירועים

. המבנה הקאנוני של המשתתפים ובקורות אותם בהקשר של זמן, של מקום ושל נסיבות נלוות לשיח הסיפור

נסיבות המתאר את הדמויות, את הזמן ואת המקום, שבו הן פועלות, ואת הרקע ל ,כולל פתיח, ובו רקע הנרטיב

מורכבת  זואירוע מאתחל, שמניע את העלילה.  ב, לרו ,העומדים להתרחש. בהמשך מתרחש ,אירועיםולנלוות ה

יש בסיפור  ,, ולעתים יש בה נקודת שיא, שהיא החלק המרשים והמרכזי של הסיפור. לבסוףשונות מאפיזודות

והמתבוננת בהם מנקודת ראות מרוחקת יותר, ולפעמים העוסקת  ,המסכמת את האירועים (coda)  אחרית דבר

ידי יחסים לוגיים של סיבה -ומּונעת על ,ר. עלילת הסיפור נעה לאורך ציר הזמןשאפשר ללמוד מן הסיפו ,בלקח

 . Berman, 1999)המניעה את העלילה ) ,ותוצאה. העיקרון המארגן בסיפור הוא בדרך כלל נקודה מרכזית

שליטה בלפחות  דורשת מאורע שהתרחש בעבר, והיא כהלכה לספר נחוצה על מנת הכשירות הנרטיבית

הכשירות . (1997 ,)שן וברמן נרטיביהידע הוטקסטואלי הידע ה, דקדוקיהידע ה: . אלו הםידע ם שלשלושה סוגי

, אך ממשיכה להשתכלל עם הגיל והאוריינות הלשונית השפהמתפתחת בגיל צעיר, כחלק מהתפתחות הנרטיבית 

שונים מאלו של ילדים ומתבגרים, מעצם יכולתם לאורך שנים רבות. ואכן, נרטיבים של מבוגרים אורייניים 

 .Berman & Slobin, 1994)לשלב סוגות שונות במהלך הסיפור, ולדון במאורעות ממספר נקודות ראות )

סוגה באמצעותה תוערך הלשון השנייה, והאמצעים הדקדוקיים והרטוריים, הבחירה בנרטיב כ

. בכך הוא Berman & Nir-Sagiv, 2004)) מוכר ללומדבסיסי ו היות הנרטיבמעצם  תנובע ,המאפיינים אותה
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עקרונותיו ברורים היעד, ש לשוןעשוי לנטרל קשיים, שהם מעבר לידע השפה, ולאפשר הפקה קולחת של שיח ב

למשל: בשיח אקספוזיטורי, הייתה עשויה  בחירה בסוגה עיונית מופשטת,. (Hickmann, 2003) ואינטואיטיביים

(, מעבר לזה הקיים ממילא Britton, 1994; Mosenthal, 1985נוסף על התלמיד הערבי ) להטיל עומס קוגניטיבי

 בהפקת טקסט בעברית ובאנגלית.

כסוגה להערכת יכולות לשון שנייה איננו שכיח, שכן מרבית המחקרים  בנרטיבהשימוש  ועם זאת,

 ,DeKeyserשיפוט דקדוקיים )במבחני במבדקים סגורים או משתמשים  בהערכת ידע בלשון שנייההעוסקים 

2000; Johnson & Newport, 1989 .) ,שכן הוא מחקר זה רואה חשיבות בהערכת לשון שנייה בהקשר של נרטיב

 ;Alfi-Shabtay, 2006; Bardovi-Harling, 2000; Kupersmitt, 1999) הידע הערכה מדויקת שלמאפשר 

Kupersmitt & Berman, 2001; Selinger & Shohamy, 1999)תשובה גם נרטיב מהווה שיח ה. השימוש ב

( בדבר השימוש במבחני שפה סגורים ובמבחני שיפוט דקדוקיים, בהם ניתן, 1997) Bialystokלביקורת של 

 בהערכתה. -לדבריה,  גירוי לשוני מוגבל למשתתפים בהפקת השפה, ולחוקר 

במחקר תתבצע באמצעות האפנות הכתובה. הבחירה בכתיבה ולא בדיבור  הלשונית ההערכהלבסוף, 

 ,Halliday(. יציבותה של הכתיבה )Chafe & Danielewicz, 1987)נובעת מאופייה המפורש, המתוכנן והברור  

( מאפשרת תהליכי בקרה, עריכה ושכתוב, כמו גם שליפת פריטי מילון ומבנים לשוניים מתוחכמים 1989

מבנים תחביריים היררכיים, דחוסים  ה שלהפקו ,(Flower & Hayes, 1981עבר למאגר היומיומי )ומדויקים מ

 . Ravid, van Hell, Rosado & Zamora, 2002)וארוכים )

, נרטיב, המוכר ברפרטואר הלשוני של לומדי השפה השנייה, והנשלף בקלות וללא קשיי תהלוךהשיח 

 מופק נואינש ,אצל התלמידים הערביים גירוי לשוני יציב ולא מאיים יצירתב יסייעו ,הכתובה לצד הפקתו

בעברית  להציג את הידע שלהםתלמידים יוכלו הבכך  .(Alfi-Shabtay, 2006) זמן אמיתישל  באילוצים

 ,(Strömqvist & Wengelin, 1999), מבלי להיות תחת לחץ של תהלוך מהיר, המאפיין שפה דבורה  נגליתובא

 .(Chafe & Danielewicz, 1987) בשתי לשונות היעד , המשקף נאמנה את יכולותיהםמתוכנן שיחלהפיק ו

 שיטה

שווה, בין יכולת הדקדוק, האוריינות והשיח בעברית ובאנגלית אצל תלמידי מעריך, ולאחר מכן ממחקר זה 

 .בארץ תיכון, דוברי ערבית מאזור המשולש

 שאלות המחקר

 ?באנגליתקשיים ל בהשוואהבעברית הערביים השפה והדקדוק של התלמידים מהם קשיי  .1

 ?בעברית בהשוואה ליכולות באנגלית של התלמידים הערבייםיכולות האוריינות והשיח מהן  .2

 שיטת המחקר

. Advanced statistical method)ני המשלב סטטיסטיקה מתקדמת )ניתוח כמות במרכזו כוללמחקר ה

כוללת ניתוח מדויק המותאם לאופייה הספציפי של הסוגיה  מחקר זו נובעת מכך שהיאחשיבותה של שיטת 
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בכל אחד ואחד במחקר הנוכחי מפורטת  (. הסטטיסטיקה המתקדמתKaiser, 2005)המחקרית המוערכת 

תמונה רחבה  לקבל מאפשר (Mixed methodהניתוח המעורב ). לצד ניתוח איכותני, והיא מוצגת משלבי הניתוח

 לשונות היעדשתי בשל יכולות השפה והאוריינות של התלמידים בעברית ובאנגלית, ולהשוות בין יכולותיהם 

((Creswell, 2008 חוקר בסיס איתן למיפוי קשיי ל אפשרמהמתודולוגיה הכמותית והאיכותנית גם . שילוב

 .קידום איכותי ומדויקלתכנית ממוקדת קווים ל ולגיבוש, התלמידים

 יהיאוכלוס

לשון אם, הלומדים בכיתה י"א, באחד הכפרים באזור כוברי ערבית ד, 17תלמידים בני  20משתתפים במחקר 

באזור מחשבים בתיכון בכפר ערבי  לומדים במגמתם ה אקונומי בינוני.-ממיצב סוציו התלמידיםהמשולש בארץ. 

 לומדיםכולם  ;בנים. הם נחשבים לתלמידים טובים בהתמחותם במדעי המחשב 15בנות ו  5 וכוללים, מגוריהם

 כיתה ב'. החל מ ,ספרהאנגלית בבית עברית ו

 משתני המחקר

הן לגבי והעברית  לגביהן באופן כמותני ואיכותני, ארבעה משתנים עיקריים, אשר נותחו  העריךמחקר ה

 & Bermanריות הטקסט אצל דוברי שפה ראשונה )הערכת ממדי פו עקרונותמ ובחלק נובע הניתוח. האנגלית

Verhoeven, 2002 )עקרונות ניתוח השגיאות בלשון שנייה  מובעיקר (, 2003ממדי של רביד וברמן )-המודל הרבומ

Alfi-Shabtay, 2006) אשר נותחו בכל אחת ואחת מן השפות יםמשתנה(. להלן: 

הנמדד באמצעות כימות מספר  ,(Berman & Ravid, 1999; Berman & Verhoeven, 2002)טקסט האורך  .1

. "מילה" מוגדרת ואורך פסוקית ממוצעת )מספר מילים חלקי מספר פסוקיות( המילים ומספר הפסוקיות

פסוקית מוגדרת ו ;מתמקד בטקסט הכתוב( והמחקרהמופרדות זו מזו באמצעות רווח )היות  ,כרצף אותיות

 .(Berman & Slobin, 1994)  משמעות ידה הקטנה במשפט הנושאתכיח

(, המתבצעת באמצעות ניתוח כל אחת ואחת מן השגיאות Alfi-Shabtay, 2006) הערכת יכולות שפה ודקדוק .2

 לצורךמהותי  התלמידים הערביים. מיפוי השגיאות של התלמידיםשל בעברית ובאנגלית שעלו בטקסטים 

   .בשתי לשונות היעד םיהיכולותלקידום ספציפית  לימודתכנית בניית קוים ל

 ,Strömqvist, Johansson) מילות התוכן  והתפלגותןניתוח תבוצע באמצעות  , אשרהערכת יכולות אוריינות .3

Kriz, Ragnarsdóttir & Ravid, 2002) .מאפשר הערכה של השימוש בשמות עצם, בפעלים ניתוח ה

של ;  (Ravid, 2006) של שמות עצם קונקרטיים לעומת מופשטים םאת מידת התפלגות ןובתארים, ובוח

. התפלגות מילות Ravid & Zilberbuch, 2003)תארים בסיסיים לעומת מורכבים וגבוהים )של פעלים ו

 Biber, 1995; Halliday, 1989; Strömqvist et) התוכן מעידה על מידת הדחיסות הלקסיקאלית  בטקסט

al., 2002),  ומהווה תשתית לארכיטקטורה התחבירית שלו(Ravid, 2004) ככל שהטקסט מכיל יותר :

. (Ravid, van Hell, Rosado, and Zamora, 2002)התחבירית  וכך גבוהה יותר מורכבות –מילות תוכן 

 להלן פירוט מילות התוכן, שיוערכו במחקר:
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 ;Chomsky, 1970; Langacker, 1991של מילות התוכן) ראשונהקבוצה -תת  המהווים ,שמות עצם .א

Lyons, 1977)  .פעלים ותארים, וגם נרכשים לפניהם  לעומתשפה ב תופסים מקום נכבד הם

(Markman, 1989) ,תשתית בבניית הטקסט ובארגונו  ומהווים(Hickman, 2003). 

קבוצה שנייה בחשיבותה במילות התוכן, ויחד עם שמות העצם יוצרים את הבסיס פעלים, המהווים  .ב

הלשוני. הפועל אחראי למבנה הארגומנט של המשפט, ומציין לרוב פעולה, התרחשות או מצב. הפעלים 

מביעים יחסים טמפוראליים ומציינים את הזמן היחסי של הפעולה או המצב. בהתאם לטיפולוגיה של 

 Berman) המספר ויחסהועל לפי זמן, אספקט ומצב, ויכול להתאים עם הגוף, המין, השפה, משתנה הפ

& Slobin, 1994; Ragnarsdóttir, Cahana-Amitay, van Hell, Rosado & Viguie, 2002.) 

 זוהי .(Ferris, 1993) קבוצה קטנה במילות התוכן לעומת שמות העצם והפעליםהמהווים תארים,  .ג

. (Dixon, 1977; Schachter, 1985)ומסומננת, אשר איננה קיימת בכל הלשונות מורכבת קבוצה 

 ;Casseli, Bates, Casadio & Fenson, 1995) משמות העצם והפעליםהתארים נרכשים מאוחר יותר 

Rice, 1990; Sommers, Kozarevich & Michaels, 1994) , והם פחות שכיחים בלשון הילדים  

(Dromi, 1987) בית ספר ומעבר לו )נמצא כמדד לאוריינות לשונית בגיל  בהם. השימושRavid, Levie 

& Avivi-Ben Zvi, 2003; Ravid & Zilberman, 2003) .  לפיכך, ניתן דגש לניתוח התפלגות התארים

 השנייה.  לשוןכחלק מהערכת היכולות האורייניות בשל התלמידים הערביים, בטקסטים הנרטיביים 

 Berman, 2004; Tolchinsky, Johansson, & Zamora 2002) ;1994כצנברגר, ) ארגון הטקסטהערכת  .4

הפתיח, הסגיר וארגון המידע הכללי של הטקסט. הערכת  מוערכים ו, באמצעות1-3בסולם  מתבצעת במחקר

)נמוך( ניתן לטקסט בסיסי  1לפיו: ציון  ,, באמצעות מחווןית המחקרלאוכלוסיהטקסטים מתבצעת ביחס 

)בינוני( ניתן לטקסט עם רק פתיח  2מאורעות ברצף לקוי. ציון  1-2ודל, ללא פתיח וללא סגיר, ועם תאור של 

)גבוה( ניתן לטקסט עם פתיח  3מאורעות ברצף בינוני ולא אחיד לחלוטין; ציון  2-4אור של יאו סגיר, ועם ת

 ל ארבעה מאורעות ויותר, והשתלשלותם ברצף ברור ולכיד. אור שיועם סגיר, הכולל ת

 כלי המחקר

  כלים. אלו הם: בשניעשה שימוש נבמחקר 

 & Berman)אומץ מהמחקר הבינלאומי של הפקת נרטיב בעברית על מקרה לא נעים שקרה למשתתף  .1

Verhoben, 2002.)  

 .של מקרה לא נעים שקרה למשתתף הפקת נרטיב באנגלית על אותו נושא תוכני .2

 ואתיקה הליך המחקר

ובו  ,התלמידים בכיתה דף קיבלובשלב בראשון חל הליך המחקר. הלאחר קבלת אישור הורי התלמידים, 

מן למנוע הטיה של הכתיבה , כדי תבקשו לכתוב בעברית על מקרה לא נעים שקרה להם. כשבועיים לאחר מכןה

לכתוב באנגלית על אותו נושא. לאחר הכתיבה  התבקשוובו  ,דף נוסףהתלמידים  קיבלו לאנגלית,  העברית

 .והעמדות את שאלון הרקעהתלמידים  מלאובאנגלית 
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 עיבוד הנתונים

. לאחר מילה במילהבתעתיק מראה, קרי: תחילה  תועתקו ,הטקסטים באנגלית 20-הטקסטים בעברית, ו 20

 Berman) מרכיב מרכזי בממדי הפוריות הלשונית ואורך הטקסטמעצם היות הפסוקית מכן, נותחו לפסוקיות, 

& Slobin, 1994). ,עברו לניתוח סטטיסטיהואז ו, בהתאם למשתני המחקרהטקסטים  נותחו בשלב הבא ,

 ניתוח איכותני ולאחריו ,סטטיסטי מתקדםניתוח בוצע תחילה  אנגלית. ובבעברית  םהפקתמידת  את השווהש

שאלון  קודד מהימנות בין שופטים לגבי ניתוח המשתנים. לבסוף, בוצעהבמידת האפשר, . המשתניםאותם ב

 .הרקע

 תוצאות

על אותו  שהמשתתפים נתבקשו לכתוב ידע האנגלית באמצעות בנרטיביםלבין ידע העברית  בין השווה מחקר זה

הכתיבה שהפיקו המשתתפים בנרטיבים בעברית תוצג ההשוואה לגבי מדדי איכות  להלן . שפהנושא תוכני בכל 

ידי -בהקשר של נרטיב שהופק על בעברית לעומת אנגלית מדדי איכות הכתיבההתמקדה בההשוואה ובאנגלית. 

בעזרת מודלים של רגרסיה מסוגים שונים נבדק ההבדל  ובהפרש של שבועיים. התלמידים על אותו נושא תוכני

באנגלית על סדרה של מדדי  הטקסטבעברית לבין איכות  התלמידים הערבייםהטקסטים שהפיקו בין איכות 

 איכות לכתיבה.

 אורך הטקסטד הראשון: מיהמ

היות שבשני המדדים מימד זה עמד על מספר המילים, מספר הפסוקיות, והאורך הממוצע של הפסוקית במילים. 

, משתנה המונה מספר הופעות בכל חיבור, למשל, של מספר המילים, דהיינוהראשונים מדובר במשתנה מנייה, 

, אך עם שונות (Poisson Distributionאו מספר הפסוקיות, מודל הניתוח מניח התפלגות בדידה מסוג פואסון )

, Negative Binomial Distribution, NBDהתפלגות זאת נקראת:  .גבוהה באופן מובהק מהרמה הממוצעת

ידי ממוצע ושונות שווים. התכונות העיקריות של התפלגות כזאת -לגות המקורית שמאופיינת עלבניגוד להתפ

 הן: ערכים בדידים ולא שליליים. 

מספר הפסוקיות, בניגוד לשימוש של מאפשרת להעריך מה תהיה הרמה של מספר המילים ו זוהתפלגות 

שלמים. אפשר לתאר במילים התפלגות זאת,  אלטרנטיבי בהתפלגות נורמאלית, שמניחה גם ערכים שליליים ולא

של ערכים אפשריים, כאשר ערכים נמוכים יותר מקבלים שכיחות גבוהה יותר, וככל שהערכים  כשכיחויות

. בהמשך, כאשר נמדדת רמת הביצוע במדדי איכות נוספים, ((Hilbe, 2017  גבוהים יותר שכיחותם נמוכה יותר

הן במקרה של מדד  ,לבין רמת המדד הטקסטעל הקשר בין נפח  מפקחהמספר הפסוקיות משמש משתנה בקרה, 

 שלילי )שגיאות( והן במקרה של מדד חיובי )מילות קישור גבוהות(. 

המודל של אורך הפסוקית הממוצע, לעומת המודל לשני המדדים הראשונים, מתפלג בקירוב נורמאלי, 

נעשתה בעזרת פרוצדורת ש ,את תוצאות האמידה המציג 1 טבלהועל כן נעשה שימוש בהתפלגות במודל האחרון. 

Generalized Estimating Equations (GEE).  בדומה לפרוצדורתGeneral Linear Modeling (GLM) , היא

מאפשרת אמידה של התפלגויות שאינן נורמאליות מסוגים שונים. היתרון של הפרוצדורה בפשטות ההפעלה 

 .(Hardin, 2013)  אות אמינות ויציבותתוצ מושגותשלה, כך שבדרך כלל 
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 ניתוח מדדי איכות הכתיבה, מקדמי המודלאורך הטקסט:   .1 טבלה

 מספר מילים 
מספר 

 פסוקיות

אורך פסוקית 

 ממוצעת

 סטטיסטיקה תיאורית

 ממוצעים וסטיות תקן

 סה"כ
86.08 

(41.21) 

19.33 

(11.37) 

4.87 

(1.18) 

 עברית
94.30 

(36.57) 

24.90 

(11.48) 

3.95 

(0.72) 

 אנגלית
77.85 

(44.78) 

13.75 

(8.26) 

5.78 

(0.77) 

    טווח

 7.13 – 3.02 51 – 6 210 – 34 סה"כ

 5.58 – 3.02 51 – 9 154 – 40 עברית

 7.13 – 4.06 37 - 6 210 – 34 אנגלית

    תוצאות המודל

 NBD NBD Normal סוג המודל

QICC 11.89 13.03 25.17 

Wald 2.27 17.83*** 62.28*** 

 קבוע
4.36*** 

(0.13) 

2.62*** 

(0.13) 

5.78*** 

(0.17) 

עברית לעומת 

 אנגלית

0.19 

(0.13) 

0.59*** 

(0.14) 

-1.83*** 

(0.22) 

 ממוצעים שוליים

 סה"כ
85.68 

(7.37) 

18.50 

(1.72) 

4.87 

(0.12) 

 עברית
94.30 

(7.97) 

24.90 

(2.50) 

3.96 

(0.16) 

 אנגלית
77.85 

(9.76) 

13.75 

(1.80) 

5.78 

(0.17) 

*p<.05.   **p<.01.   ***p<.001בסוגרים: חלק העליון סטיות תקן ובחלק התחתון שגיאות תקן ; 
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בעברית ובאנגלית.  הכתיבהמספק ערכים ממוצעים וסטיית התקן שלהם עבור מדדי  1טבלה החלק העליון של 

(, אך אורך הפסוקית הממוצע נמוך b=0.59, p<.001אנגלית )גבוה יותר בעברית לעומת נמצא מספר הפסוקיות 

מילים  5.78מילים לעומת  3.95(. ממוצע אורך הפסוקית בעברית b=-1.83, p<.001יותר בעברית לעומת אנגלית )

מילים באנגלית  94-, לעומת שימוש בבפסוקית מילים לערך 78-באנגלית. בעברית, בממוצע נעשה שימוש ב

לעומת  24.90בעברית הוא  בטקסטמילים לערך, בהתאמה. מספר הפסוקיות  10-ו 8בממוצע עם סטיות תקן של 

 פסוקיות, בהתאמה. 1.80יות לעומת פסוק 2.50בלבד באנגלית, עם סטיות תקן של  13.75

עברית ובאנגלית שלהלן אשר נכתבו על ידי אותו תלמיד ומכילים תוכן דומה בנרטיב ב 1-2טקסטים 

את הכמות הרבה לפיכך, ו( 7( לעומת אנגלית )32)ממחישים את ההבדל במספר הפסוקיות הרב יותר בעברית 

ניתן לראות גם בטקסטים  את הפער באורך הטקסטאנגלית. ביחס לרעיונות שהופקו ביותר של הרעיונות בה 

 30 –שבעברית  5טקסט  ;10 -שבאנגלית 4טקסט  לעומת פסוקיות 22 –שבעברית  3)טקסט  בהמשך המוצגים

שגיאות השפה  .( 10 –שבאנגלית  8טקסט  לעומת 24 -שבעברית  7טקסט  ; 10 –שבאנגלית  6טקסט ואילו 

 מד הבא.ימשל האיכותני ה הרחבת הניתוחמוטות לצורך שלהלן  יםבטקסט והדקדוק

 : נרטיב בעברית1טקסט 

 /והכל על אחריותי  / שחקנים מפרקאני  /הייתי ראש הקבוצה  / אלופההתחלתי פעם לשחק בכדורגל בקבוצה "

אחרי שלושה משחקים החלטתי לצאת  /שמציל את הקבוצה  / ופותיךשאני לא השחקן  / אז בקשתי מהם

עם  שיחקו /בסוף לא רציתי לשחק,  /שכדאי לי לצאת  /ראיתי  / בעצמיחשבתי  /אמרו לי אל תצא  /מהקבוצה 

זכו באליפות  /לקחו  /המשיכו לשחק עד האליפות  / בלי אותישמשחקים יותר טוב  נראלי /הקבוצה הכי חזקה 

  /והחזרתי להם כל מה /חזרתי בכל הכוח  /שמבקשים ממני לחזור לקבוצה.  /כל הקבוצה שלחו לי הודעות  /

ולא עושה שום /  זמני בקבוצה  שמבזבז/ /וראיתי  /לשנתים  עליהםוהיתי מנהל  / שמחו הקבוצה /שפספסתי  

 ".מושארוהכל  /וזוכים  / היו כל פעם מנצחים /אותם  רלבק מזמן לזמןהיתי בא   /דבר אחר

 : נרטיב באנגלית2טקסט 

“When I was 15 year-old / I was practic singing / the result she hide of eventually / mismanged of 

the team / and lave the team of rest / add to freedom /and wanted indepence /for two years was the 

team winning of the end. " 

 המימד השני: יכולות שפה

באנגלית. במודל  לטקסטבעברית  הטקסטבין  תקינות הדקדוק והשפההבדלים ברמת  תבודק שלהלן 2טבלה 

מספר הפסוקיות מפקח על האפשרות שבה  כלומר:בעזרת מספר הפסוקיות.  הטקסטהזה נלקח בחשבון אורך 

, המספר המבטא הטקסטמי שכתב יותר "נענש" בכך שיש לו גם סיכוי רב יותר לשגות. בעזרת הפיקוח על אורך 

 .  טקסטהוא פרופורציוני להיקף הכתיבה, כפי שמתבטא במספר הפסוקיות לכל  ,שגיאות או בהמשך גם הישגים

בעברית ובאנגלית התלמידים הערביים כת השפה והדקדוק של המשתתפים בטקסטים שהפיקו הער

מהם ואחד . להלן פירוטם בליווי דוגמאות מקוריות מן הטקסטים, השגיאה בכל אחד שבעה משתנים הכלל

(; הצלצל אבא(; שימוש בפועל שגוי ) he not tell me הירדן;  אל תיכנסו אל תחומי: שגיאות דקדוק ושפה )מוטה

(; שגיאה פרגמטית או I forgeואני הייתי חזינה כל כך; שגיאה לקסיקאלית בשימוש שגוי בשם עצם או בתואר )
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המקרה שקרה אותי בשבת; (; שגיאה במילית היחס )She had pride her familyיום מהימים החורף; מבע שגוי )

I don’t sleep in the night ( שגיאת איות ;);בשעה ההי  (ophen not והשמטת כינוי הגוף או שימוש בכינוי גוף ;

  .(the game in you friend )חיים אני מתבייש ממנהשגוי 

 שפה ודקדוק שגיאות –מקדמי המודל  .2טבלה 

 
שגיאות 
דקדוק 
 ושפה

שימוש 
בפועל 

 שגוי

שגיאה 
לקסיקאלית 
בשם עצם או 

 תואר

שגיאה 
פרגמטית/ 
 מבע שגוי

שגיאת 
מילות 

 יחס

שגיאות 
 איות

השמטה/ 
שימוש 

גוף  בכינוי
 שגוי

 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

 סטטיסטיקה תיאורית

 ממוצעים וסטיות תקן

 סה"כ
3.88 

(3.60) 
0.90 

(1.15) 
1.20 

(1.26) 
2.33 

(2.02) 
0.80 

(0.97) 
2.20 

(2.70) 
0.95 

(1.54) 

 עברית
1.80 

(2.13) 
0.95 

(1.10) 
1.15 

(1.27) 
1.70 

(1.09) 
0.60 

(0.90) 
1.60 

(1.85) 
0.85 

(1.04) 

 אנגלית
6.00 

(3.60) 
0.90 

(1.23) 
1.20 

(1.28) 
3.00 

(2.50) 
1.00 

(1.03) 
2.80 

(3.21) 
0.90 

(1.30) 

 
 טווח

       

 6 - 0 13 - 0 3 – 0 9 – 0 5 - 0 5 - 0 15 – 0 סה"כ

 6 - 0 7 - 0 3 – 0 4 – 0 4 - 0 3 - 0 9 – 0 עברית

 4 - 0 13 - 0 3 – 0 9 – 0 5 - 0 5 - 0 15 – 2 אנגלית

 תוצאות המודל

סוג 
 NBD NBD NBD NBD NBD NBD NBD המודל

QICC 29.89 40.54 41.33 33.37 36.00 47.22 37.80 

Wald 37.40*** 2.01 6.46* 26.50*** 10.41** 7.19** 2.28 

 קבוע
-0.59*** 

(0.20) 
-2.70*** 

(0.32) 
-2.33*** 

(0.24) 
-1.31*** 

(0.23) 
-2.51*** 

(0.25) 
-1.44*** 

(0.35) 
-2.68*** 

(0.28) 

עברית 
לעומת 
 אנגלית

-2.06*** 
(0.34) 

-0.55 
(0.40) 

-0.63 
(0.25) 

-1.30 
(0.25) 

-1.18 
(0.37) 

-1.21*** 
(0.45) 

-0.64 
(0.42) 
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       ממוצעים שוליים

 סה"כ
0.20 

(0.03) 
0.05 

(0.01) 
0.07 

(0.02) 
0.14 

(0.02) 
0.05 

(0.01) 
0.13 

(0.03) 
0.05 

(0.01) 

 עברית
0.07 

(0.02) 
0.04 

(0.01) 
0.05 

(0.02) 
0.07 

(0.01) 
0.02 

(0.01) 
0.07 

(0.02) 
0.04 

(0.01) 

 אנגלית
0.55 

(0.11) 
0.07 

 (0.02) 
0.10 

(0.02) 
0.27 

(0.06) 
0.08 

(0.02) 
0.24 

(0.08) 
0.07 

(0.02) 

*p<.05.   **p<.01.   ***p<.001 בסוגרים: סטיות תקן ; 

שנמצא מועט דקדוק ושפה שגיאות  בלבד. הראשון הואבשני מדדים  ניתוח הממצאים מראה הבדלים מובהקים

אין שגיאות בממוצע ו(, כאשר בעברית כמעט b=-2.06, p<.001באנגלית ) הטקסטבעברית לעומת  בטקסטיותר 

(, תחת הפיקוח של מספר הפסוקיות, כפי שהוסבר 0.55בממוצע באנגלית ) לטקסט(, לעומת חצי שגיאה 0.07)

לעומת בעברית פחות שגיאות איות  מראההוא הוא שגיאות איות, ובבדיקת סוג השגיאה, מד השני יהמ. לעיל

( נמוכה 0.07(. רמת שגיאות האיות בעברית בממוצע )b=-1.21, p<.001באנגלית ) בטקסטמספר שגיאות האיות 

ממוצע שולי (, על פי הממוצעים השוליים. 0.24שגיאות בממוצע לעומת רמת שגיאות האיות באנגלית ) 0.17-ב

שוב נעשה מתוך המודל. ממוצע של קבוצת משנה בתוך המדגם. אך לא כמו בסטטיסטיקה התיאורית, החי מהווה

ממוצע השולי זהה, ובמקרים בהם במודל מספר משתנים, ייתכן הבדל בין המודל ימים יהיה הבמקרים מסו

 & Weinberg) לממוצע הפשוט, משום שבמודל החישוב נעשה בהינתן ערכים משתנים של משתני פיקוח

Abramowitz-Knapp, 2008.) 

לטובת אצל התלמידים הערביים יתרון ביכולות השפה והדקדוק שלהלן ממחישים  3-4טקסטים 

העברית. הטקסטים שנכתבו על ידי אותו תלמיד מתייחסים לאירוע דומה, אך הטקסט בעברית תקין ומדויק 

)שגיאות  יותר מאשר באנגלית. הטקסטים מחולקים בקווים מוטים לפסוקיות וכוללים את שגיאות המקור

 .השפה והדקדוק מוטות(

  : נרטיב בעברית3טקסט 

/ שכחתי את המצלמה שלנו בבית / ולא הבאתי אותה. / זה היה ממש דבר לא נעים / כי אם  "כשהלכנו לטאבא

לקחתי את המצלמה / אתצלם את כל מה שאני אהבתי בטיול /  וכך אני אוכל לזכור את כל רגע וכל דקה וכל 

ה / היה דבר מקום יפה בטאבא / ולא אשכוח איתו / כי זאת זכרונות אף אחד לא ישכח אותה. / אבל מה שקר

לא טוב בכלל לי / ואני הייתי חזינה כל כך. / אבל מה שקרה / קרה..../ אולם אני הייתי עצובה לרגע / אבל אני 

נהניתי כל כך בטיול / ואני מכבה / שלא אשכח אף דבר לעולם / אפילו יהיה דבר קטן / ולא מעניין אף אחד / כי 

 מעניין לי מאוד...!!!"כל דבר לי לא מעניין הגודל שלו / הוא יהיה 
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  : נרטיב באנגלית4טקסט 

“In one day I and my family travil to Taba / and when we rest the hottel / then I remember / that I 

left the camera in my home / and I did know / what to do / because I want to take the picure in Taba 

/ to remember all time / I was so happy / but it is over" 

 במקרים בהם נעשתהסט בעברית עשיר יותר פסוקיות, ומבנה העבר בו תקין. עיקר הקושי בו ניכר הטק

השענות על לשון האם הערבית, לדוגמא במשפט התנאי המבנה דומה לעברית אך שגוי בעברית: "כי אם לקחתי 

ם את כל מה שאני אהבתי בטיול"; הפסוקית "ולא אשכוח איתו" כשכינוי הגוף מופיע בזכר את המצלמה / אתצל

כמו בערבית במקום בנקבה" "אותה", וכן את ההתאם לריבוי "זכרונות" בנקבה כפי שקיים בערבית, בפסוקית 

סית ויש פרט לכך, הדקדוק בעברית תקין יח "זכרונות אף אחד לא ישכח אותה" במקום זכר רבים בעברית.

 שימוש נכון בזמן עבר לנרטיב.

 Inבאנגלית, לעומת זאת, השפה יותר מצומצמת ושגויה החל משגיאה במילית היחס בפתיח ובהמשכו )

one day ,)to remember all time  בשגיאות כלה ו( עברPast simpleבאנגלית. אלו נ )כרו בהפקה שגויה של י

, והם מעידים על אי הפנמה של מבנה העבר המחויב בנרטיב כולופועל בהווה במקום בעבר לאורך הנרטיב 

(Berman & Slobin, 1994) :למשל ,travil  ,rest ,want . 

ניתן לראות קשיי שפה רבים יותר באנגלית מאשר בעברית. הטקסט באנגלית  שלעיל 1-2גם בטקסטים 

 the result she hide of eventually / mismanged of theלקוי ברובו וכולל מבנים שגויים ולא מובנים כמו: 

team ,והשענות על מבנה הערבית שבו הפועל מקדים לנושא ((Holes, 1995 :for two years was the team 

winning :הטקסט בעברית היה גם הוא מבולבל ורווי בשגיאות, אם כי פחות מאלו שבטקסט באנגלית. לדוגמא .

התחלתי פעם לשחק בכדורגל בקבוצה אלופה; אני מפרק שחקנים; שאני לא השחקן ופותיך; והכל מושאר, וגם 

שמבזבז זמני בקבוצה,  /בו ניכרה השפעת הערבית בעצם ההשמטה של כינוי הגוף הנושאי )אני; הם(:   וראיתי 

חשבתי בעצמי במקום: -בלי אותי; ו-שיחקו עם הקבוצה הכי חזקה, וההפרדה של מילת היחס המוטה, בלעדי, ל

וכל ישבנו  " : שימוש בעבר מתמשך במקום בפשוטשל  הפקות שגויות בטקסטים בעברית כמו כן, נותחו לעצמי.  

לא נמצאו שגיאות דומות בהפקה באנגלית, וגם לא . א צעק"; "הייתי יושבת והואחד היה אומר לו את הסיבה"

 נצפה שימוש רב בעבר מתמשך באנגלית.

 המימד השלישי: יכולות אוריינות 

הערכת . בעברית לעומת אנגליתשל התלמידים, דוברי הערבית,  יכולות האוריינות נערכה לגבי השוואה נוספת 

. להלן פירוטם בליווי דוגמאות מקוריות מן משתנים שמונההאוריינות בטקסטים שהופקו בשתי השפות כללה 

 לבית הספר;  בדרכי הייתי) וכינוי קניין חבור : שמות עצם גבוהיםהטקסטים, המבנה הגבוה בכל אחד מהם מוטה

The death of my friend’s cousinפעלים גבוהים ;) (בכך; הבחנתי It affected my personality פעלים ;)

קל; היה לו (; תארים בסיסיים ) He started to climbמחדש;  החליט להתחילהוא )  פועל ומקור -  מורכבים

He was big( תארים גבוהים ;) מרגשהיה יום; (It was frustrating( עברה את הרחוב  בדיוק; ביטויים כבולים ; 
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I fell down( מילות קישור גבוהות ;)לפיכך , Thereforeרלמנהל בית הספ  לקח אותנו) (; וסמיכות דבוקה;They 

(had a car accident.  

, משתנים המשקפים ערכים מצטברים של מרכיב חיובי או דהיינוגם מדדים אלה הם משתני מנייה, 

שלהלן  3בטבלה נמדדו מדדי איכות שליליים מצטברים של שגיאות שפה ודקדוק,  7בלוח בעוד ש. בטקסטשלילי 

כמו תארים וביטויים שונים. בכל החזרות נעשה  בטקסט,נמדדים מדדי איכות חיוביים של מרכיבים שונים 

 , שתואר לעיל.Negative Binomial Distribution (Hilbe, 2017) -שימוש במודל ה

 יכולות אורייניות –מקדמי המודל  .3טבלה 

 

שמות 
גבוהים 
+ כינוי 
קניין 
 חבור

פעלים 
 גבוהים

פעלים 
 מורכבים

תארים 
 בסיסיים

תארים 
 גבוהים

ביטויים 
 כבולים

מילות 
קישור 
 גבוהות

סמיכות 
דבוקה/ 

 כפולה

 Q1017 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q18 

 סטטיסטיקה תיאורית

 ממוצעים וסטיות תקן

 סה"כ
4.08 

(3.40) 
3.10 

(2.30) 
1.53 

(2.34) 
1.90 

(1.70) 
2.40 

(2.35) 
1.08 

(1.31) 
0.30 

(0.61) 
0.95 

(1.03) 

 עברית
4.20 

(4.09) 
3.60 

(2.33) 
2.10 

(2.50) 
2.15 

(1.84) 
2.20 

(1.80) 
1.25 

(1.21) 
0.10 

(0.31) 
1.35 

(1.04) 

 3.95 אנגלית
(2.65) 

2.65 
(2.21) 

0.95 
(2.09) 

1.60 
(1.50) 

2.50 
(2.84) 

0.90 
(1.41) 

0.50 
(0.76) 

0.35 
(0.75) 

         טווח
 3 - 0 3 - 0 6 - 0 11 - 0 6 – 0 9 – 0 8 - 0 13- 0 סה"כ
 3 - 0 1 - 0 4 - 0 6 - 0 6 – 0 9 – 0 8 - 0 13- 0 עברית

 2 - 0 1 - 0 6 - 0 6 - 0 6 – 0 9 - 0 8 - 0 11 – 1 אנגלית

 תוצאות המודל

  NBD NBD NBD NBD NBD NBD NBD סוג המודל

QICC 31.59 28.00 43.54 29.70 32.61 23.14 24.13  

Wald 8.62** 2.54 0.40 1.26 2.27 11.00**   

 קבוע
-1.12*** 

(0.16) 
-1.60*** 

(0.16) 
-2.80*** 

(0.40) 
-2.14 
(0.22) 

-1.80*** 
(0.19) 

-3.30*** 
(0.29) 

-31.84*** 
(0.37) 

 

עברית 
לעומת 
 אנגלית

-0.72** 
(0.25) 

-0.26 
(0.16) 

0.32 
(0.50) 

-0.28 
(0.25) 

-0.48 
(0.32) 

-2.26** 
(0.68) 

26.38  

  ממוצעים שוליים

 סה"כ
0.23 

(0.04) 
0.18 

(0.02) 
0.07 

(0.01) 
0.10 

(0.02) 
0.13 

(0.02) 
0.01 

(0.004) 
0.0 

(0.00) 
 

 עברית
0.16 

(0.04) 
0.16 

(0.03) 
0.08 

(0.02) 
0.09 

(0.02) 
0.11 

(0.02) 
0.00 

(0.002) 
0.03 

(0.01) 
 

 אנגלית
0.33 

(0.05) 
0.20 

(0.03) 
0.06 

(0.02) 
0.12 

(0.03) 
0.17 

(0.03) 
0.04 

(0.01) 
0.00 

(0.00) 
 

*p<.05.   **p<.01.   ***p<.001 בסוגרים: סטיות תקן ; 
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ממדי  ם מתוך שמונהייבשנ ,למרות שבפועל רמת הביצוע בעברית גבוהה מזו שבאנגליתניתוח הממצאים מראה ש

נעשה פיקוח על אורך (, כאשר הכבוליםמספר הביטויים וכינויי קניין, יחד עם גבוהים עצם שמות ) אוריינותה

 הממדיםלאנגלית יש יתרון על העברית בשני  - מספר הפסוקיות, אזי ביחס למספר הפסוקיותעל סך הטקסט ו

אחוזים  5-אחוזים בעברית, ו 16שמות עצם גבוהים באנגלית לעומת  של יםאחוז 26)כל תלמיד הפיק בממוצע 

באופן מובהק לעומת  נמוךנמצא בעברית  הטקסטאחוזים באנגלית(.  6.4עם ביטויים כבולים בעברית לעומת 

 =bמספר הביטויים הכבולים )וכן בכינויי קניין, יחד עם גבוהים ם צעכולל של שמות מספר בבאנגלית  הטקסט

-0.72, p<.01; b=-2.26, p<.01בהקים בין מדדי האיכות של פעלים גבוהים, ו; בהתאמה(. לא נמצאו הבדלים מ

 סמיכות כפולה. של תארים גבוהים ושל תארים בסיסיים, של פעלים מורכבים, של 

 שני , שניהם על מקרי מוות במשפחתו.מציגים שני נרטיבים שנכתבו על ידי אותו תלמיד  5-6טקסטים 

או איננה תמיד הולמת בהן , האוריינות ואולםיכולות אורייניות )מוטות( בשתי השפות.  מציגים הטקסטים

 לשון היעד.בתקינה 

 : נרטיב בעברית 5טקסט 

שקרוב על  /. למשל מת לו מישהו  /שקרו איתם בחיים /ולא נעמים  / מקרים נעמיםלכל בן אדם יש לו הרבה "

, הוא  /ואחד המקרים האלו ושמאוד כאב לי /אני יש לי הרבה מקרים  /שהו אוהב..... בבחינת מקצוע נכשל /לבו

ובילה את חצי  /הוא בן אדם שובב מאוד  בהתחלת חייוכי  /הזה במיוחד שכאב לי  המקרה, /מתו של בן דודי

הוא הלך עם  /ואחרי שני חודשים מהתפלילות  /בשמיחות ואושר  וכי שהחליט להתחיל את חייו /בכלא  חייו

הוא  /  נחלאשתו ובניו על ההוא היה עם  מהבילויוהיום השני   /ולחזור הביתה /לבלות שם לילה  /אישתו ליים 

אמרו לאח  /לכפר  בניושכאשר באו שני  /מה שכאב לי מכל הסיפור הזה  /ולא חזר....  /וירד לשחות  /התפלל 

כי בן אדם כזה לא הצליח לחיות באושר  /שמאוד כואב לי  /זה דבר  /ובכו....  /אבא מת "  /אבא מת..  /שלו " 

 "שני חודשים מחייו....!

  : נרטיב באנגלית6טקסט 

“First of all I've so proud /that there are nothing /happened To me personally/! but I wanna write 

an unpleasant incident /that had affected of my personality/. This incident is the death of my friend's 

cousion/, she was a veerry outstanding  Personal in her family/. She had Pride her family /and 

made all her best to Pride her father,/ afterward a message has reached her father /that she has 

died in the USA." 

 incident ,personality ,the death of myכמו  מבנים גבוהיםבאנגלית כולל מעט יותר הטקסט 

friend's cousio  a veerry outstanding  Personal  ,חלקם, כמו האחרון, למשל שגויים מבחינת ועם זאת

, אך יש בו ירד לשחות ולא חזר, בהתחלת חייו, מותו של בן דודיהשפה. בעברית גם הופקו מבנים גבוהים, כמו 

לי שבן אדם כזה לא הצליח  כואב  -, וקרוב לליבובמקום  מישהו שקרוב על ליבוגם ביטוי שאיננו מדויק כמו: 

 .לא הצליח לחיות באושר אפילו חודשיים בלבד –במקום  ...לחיות באושר שני חודשים מחייו.
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 ממד רביעי: הערכת ארגון הטקסט

בטבלה  גבוה( התמקדה בפתיח, בגוף הטקסט ובסגיר. -3=בינוני; 2=נמוך, 1) 1-3הערכת ארגון הטקסט בסולם 

הערכה נמוכה,  – 1 :הקודמים, נעשה ניתוח של שלושה מדדי הערכה על ציר בדיד שללעומת הלוחות שלהלן,  4

תייך (, ומטרתו לאמוד הסתברות להשOrdinalהערכה גבוהה. ניתוח זה הוא ניתוח של משתנה סודר ) – 3עד 

תר טקסט. ההשוואה היא ביחס לרמות הגבוהות יותר: הרמה הנמוכה ביוהרגון לרמה כזאת או אחרת של מדד א

 בהשוואה לרמות הבינונית והגבוהה, והרמה הבינונית לעומת הגבוהה. 

 גבוה(-3בינוני, -2נמוך, -1, 1-3)ממוצע ההערכה בסולם  רגון הטקסטא –מקדמי המודל  .4טבלה 

הערכת ארגון  הערכת הפתיח 
 הערכת הסגיר תוכן הטקסט

    

 סטטיסטיקה תיאורית

 ממוצעים וסטיות תקן

 סה"כ
2.25 

(0.78) 
2.13 

(0.79) 
2.40 

(0.59) 

 עברית
2.60 

(0.50) 
2.30 

(0.73) 
2.55 

(0.61) 

 אנגלית
1.90 

(0.85) 
1.95 

(0.83) 
2.20 

(0.52) 

    טווח
 3 – 1 3 - 1 3 – 1 סה"כ
 3 – 1 3 - 1 3 – 2 עברית

 3 – 1 3 - 1 3 – 1 אנגלית

 תוצאות המודל

 Ordinal Ordinal Ordinal סוג המודל

Wald 7.94** 2.11 5.47* 

 ( לעומת השאר1נמוך )
 

-0.67 
(0.48) 

-0.72 
(0.46) 

-2.11* 
(0.82) 

 ( לעומת גבוה2בינוני )
1.20* 

(0.53) 
0.96* 
(0.47) 

1.60 
(0.10) 

 עברית לעומת אנגלית
1.68** 
(0.60) 

0.78 
(0.51) 

1.94* 
(0.83) 

 10.8 32.7 33.8 הסתברות להערכה נמוכה

הסתברות להערכה 
 בינונית

43.0 39.6 72.4 

 16.8 27.7 23.2 הסתברות להערכה גבוהה

הסתברות להערכה גבוהה 
 58.4 45.5 61.8 בעברית לעומת אנגלית

*p<.05.   **p<.01.   ***p<.001בסוגרים: סטיות תקן ; 
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באנגלית.  הטקסטבעברית לעומת איכות  הטקסטנמצא הבדל בין איכות  הטקסט,איכות להערכת הבשני מדדי 

 בטקסטלעומת הסתברות זאת  הבעברית הסתברות גבוהה יותר להשתייך להערכה גבוה לטקסטבהערכת הפתיח 

 בטקסט(. באותה מידה, גם ההסתברות להערכת סגיר גבוהה יותר נמצאה גבוהה יותר b=1.68, p<.01באנגלית )

אלו לגבי ההסתברות של מתוצאות (. נקודה נוספת עולה b=1.94, p<.05באנגלית ) הטקסטבעברית לעומת 

. 9מת לעומת הערכה גבוהה ממנה. ניתן לראות זאת בהסתברויות המוצגות בחלק התחתון של לוח הערכה מסוי

גבוהה הרבה יותר בעברית. ההסתברות להערכה גבוהה של פתיח  -פתיח הההסתברות להערכה גבוהה של 

להערכה גבוהה לפתיח באנגלית. בעברית ההסתברות להערכת ארגון  23.2אחוז לעומת  61.8בעברית היא  לטקסט

באנגלית, ולבסוף, ההערכה הגבוהה לסגיר בעברית היא  27.7אחוז לעומת  45.5טקסט ברמה גבוהה היא 

במרכיבי ארגון אחוז באנגלית. הסתברויות אלה נותנות ביטוי להבדלים  16.8לעומת  58.4בהסתברות של 

 באנגלית. הטקסטהטקסט בעברית לעומת 

יכולות ארגון טקסט גבוהות ומדויקות יותר  שלהלן ממחישים את הממצאים הכמותיים, ומראים 7-8 יםטקסט

 מוטים(.בכל שפה בעברית לעומת האנגלית )הפתיח והסגיר 

  נרטיב בעברית 7טקסט 

/אך  שביום הזה אני רוצה לנסוע לירדן  /ביום שאני החלטי /לפני כמה שנים נסעתי  לירדן אצל קרובי משפחה  "

ביום הזה מתה דודה שלי בתאונה קטלנית ליד בקה אלגרביה  / כשאני היתי על גבול/ הצלצל אבא/ ואמר אל 

ההי החלטנו  א אמר לנו אז. /בשעהתיכנסו אל תחומי הירדן /כי אני בא לקחת אותכם /ואז שאלנו למה /והו

ליהכנס /והצלצלנו לאבא /ואמרנו /שאנחנו בתחומי הירדן /ואז הותיר לנו להכנס /ורצינו ללכת לקרובים שלנו 

והלכנו לקרובי  /והזמנו עוד מונית /לא קרה לנו דבר/היא היתה תאונה פשוטה אך בדרך עשינו תאונה דרכים  //

 "./ זה לא היה טוב אבל זה הפחיד אותנו מאוד/מה קרה.  /וספרנו להם /המשפחה

  נרטיב באנגלית 8טקסט 

"I was go to Jordan /but my  דודה  died in car acidnt . /my father say /come /and not go to Jordan 

/but we go to Jordan /but we do also car acidnt . /we go to our reltivs /and say /what hapen with 

us. /I canot forgit tha day." 

ביום שאני החלטי  לפני כמה שנים נסעתי  לירדן אצל קרובי משפחה  : לעומת הפתיח העשיר בעברית 

. I was go to Jordanהטקסט באנגלית לא כלל פתיח והתחיל מיד בסיפור : ..", שביום הזה אני רוצה לנסוע לירדן

( לגבי (Berman & Slobin, 1994 של התלמיד Evaluation) ואולם ההערכה ) לכיד יותר ,גם הסגיר בעברית היה 

והזמנו עוד  /לא קרה לנו דבר/היא היתה תאונה פשוטה המאורעות הדרמטיים שעבר בהירה יותר בעברית )

מזו  ("./ זה לא היה טוב אבל זה הפחיד אותנו מאוד/מה קרה.  /וספרנו להם /והלכנו לקרובי המשפחה /מונית

 (.we go to our reltivs/and say /what hapen with us. /I canot forgit tha dayבאנגלית )ש
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 דיון

תלמידים, ילידי הארץ, דוברי ערבית כלשון אם, המתגוררים באזור המשולש,  20תמקד בקבוצה של ממחקר זה 

מתמודדים עם לימוד של שלוש שפות נוספות. האחת היא  -ואשר במסגרת לימודי החובה שלהם בבית הספר 

הדבורה, הערבית הקלאסית הכתובה, המשותפת לכל דוברי הערבית, והשונה מאוד מן הערבית הפלסטינית 

בייחוד היבטים של תחביר ושל אוצר מילים. השנייה היא העברית, השפה הרשמית והדומיננטית בישראל, 

עולם" ואמצעי תקשורת שפת "והשלישית היא האנגלית, המהווה  ;והמחויבת בכל תחומי החיים בארץ

 כל אחת משפות היעדבהתלמידים הערביים  של על הידעמד ווע תמקד בעברית ובאנגליתמ. המחקר תבינלאומי

זהים בעברית  מימדים הבארבע הוערך הידע. באמצעות הפקה של נרטיב אישי על תוכן זהה בעברית ובאנגלית

הממצאים פורשו : אורך הטקסט, יכולות שפה ודקדוק, יכולות אורייניות וארגון הטקסט. ובהם, ובאנגלית

מהניתוחים ואחד אחד ובכל  ,ושלב במחקר שלבומדויקת, המפורטת בכל  מתקדמתבאמצעות סטטיסטיקה 

 להלן אדון בממצאים לאור שאלות המחקר. שנעשו. 

כן ואנגלית, קשיים בבהשוואה ל קשיי השפה והדקדוק של התלמידים בעברית  על ות המחקר עמדושאל

 מצביעים על טקסט ארוך יותרממצאי המחקר בשתי השפות. יכולות האוריינות והשיח שלהם ב ההבדלים על

פסוקיות בטקסטים בעברית לעומת הטקסטים באנגלית. משמעות הממצא הוא שהתלמידים הצליחו לבטא ב

יחידה הבאנגלית, מעצם היות הפסוקית  –יותר רעיונות תוכניים בנרטיבים שכתבו באנגלית ופחות רעיונות 

אורך הפסוקית הממוצעת הממצא לפיו לעומת זאת, (. Berman & Slobin, 1994הנושאת תוכן חדש )הקטנה 

מילים לערך בפסוקית באנגלית, ואילו בעברית  94-ממוצע נעשה שימוש בב)עברית, מאשר בבאנגלית גדול יותר 

, איננו מעיד על עושר לשוני בהכרח, אלא ממחיש את ההבחנה הטיפולוגית בין שתי (מילים בפסוקית 78-= כ

דבוקה וסינטטית )אהבתי אותה,  –(, העברית I loved herשפה אנליטית )היא האנגלית ש בעודש. השפות

 , והוא נובעמאשר בעבריתלפסוקית ההפקה של אותו רעיון באנגלית יבוטא ביותר מילים  לפיכך,, ואהבתיה(

 ,Alfi-Shabtay & Ravid, 2012; Berman, 1978, Ravidמן השפות )ואחת מעצם המבנה השונה של כל אחת 

1995; Conrad, Biber & Leech, 2002). 

. סביר, אצל התלמידים הערביים גליתנקשיים דקדוקיים בעברית ובאבעיקר  מבליטניתוח הממצאים 

שהקשיים שמופו במחקר נובעים, בין היתר, מפיזור המשאבים, הן של התלמידים והן של המורים המלמדים, 

דקדוקית גבוהה יותר בעברית ניתוח מראה שליטה בהוראה ובהפנמה של שתי לשונות היעד השונות. עם זאת, ה

פחות שגיאות שפה ודקדוק ופחות שגיאות באופן מובהק תלמידים הערביים הפיקו שעל כך , ומאשר באנגלית

 איות בעברית בהשוואה לאנגלית.

באמצעות שיטת הניתוח שהוצגה במחקר, מופתה שגיאה אינהרנטית אצל דוברי הערבית בשימוש 

ת הלימודים בעברית, למרות שכיחותה. זוהי שימוש היתר בעבר מתמשך בעברית אשר איננה מופיעה בתכני

[past progressive לדוגמא:  "וכולם היו צוחקים מאד"; "בהתחלה לא הייתי יודעת מה לצייר", "הייתי נופלת  ,]

(. ואולם, (Holes, 1995למטה". מבנה זה שכיח בערבית על מנת לתאר אירוע או התנהגות שהתמשכו בזמן עבר 

 העברית, בניגוד לערבית, משתמשת באותו הקשר בעבר פשוט ולא בעבר מתמשך. 
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נראה, כי המחסור בקטגוריה דקדוקית זו בעברית, לעומת השימוש השכיח בה בערבית, יצר עומס 

ית, קוגניטיבי רב  אצל התלמידים הערביים. קושי זה נובע מן הפער שבין שפת המקור של התלמידים, דוברי הערב

כלומר, (DeKeyser, 2005). ורכבות המשמעות של המבנים בעברית לבין שפת היעד, העברית. עיקרו במ

(, או המשמעות הקיימת בערבית, (Holes, 1995המבנים בערבית  של(absent) משמעותם הדקדוקית החסרה 

ערבית. משמעותן של באופן שונה מזה שבעברית, מקשה על הפנמת המבנים בעברית בקרב התלמידים, דוברי ה

קטגוריות דקדוקיות אלה, כמו אספקט )עבר פשוט לעומת עבר מתמשך( יכולה להילמד רק דרך החשיבה, ולכן 

היא מטילה קושי רב בהתמודדות עמה, אם היא איננה קיימת בתפיסה הלשונית של הלומד. דרך המחשבה 

 . Slobin, 1996)נותה )מקובעת, אפוא, לפי השפה הראשונה של הדובר, ולכן קשה מאוד לש

לא קיימת כל התייחסת לקושי זה על אף מורכבותו של מבנה העבר המתמשך לעומת הפשוט בעברית, 

בתכנית או בספרי הלימוד להוראת )ישבתי( במקום בפשוט )הייתי יושבת(  המתמשך של השימוש השגוי בעבר

ה נדרש להתייחסות ייחודית משל עצמו בארץ. לאור ממצאי המחקר, ניכר, כי מבנה ז עברית לדוברי ערבית

 הבחנה בין הקשרי השימוש השוניםאת ה בתכנית הלימוד להוראת עברית לדוברי ערבית בישראל. חשוב להדגיש

להרבות חשיפה של טקסטים סיפוריים ונרטיבים בעברית, הכוללים חשיפה ובזמן עבר בעברית לעומת ערבית 

  . טבעית לזמן עבר

, בניגוד ו שגיאות דומות בשימוש בעבר מתמשך בטקסטים באנגלית. האנגליתת זאת, לא נמצאלעומ

לא נמצא  . סביר, שלפיכךכוללת מבנה של עבר מתמשך, אך הוא שונה בתפוצתו באנגלית לעומת הערבית לעברית,

 בטקסטים שהפיקו התלמידים הערביים באנגלית. past progressive-שימוש נרחב והולם במבנה הגם 

בעברית לעומת אנגלית, ביכולות לא נמצאו הבדלים באוריינות , השגיאות והחוסרים בדקדוקלעומת 

פרט לשני ממדים מתוך שמונה מדדים, בשמות עצם גבוהים ביחד עם כינוי קניין חבור ובמספר הביטויים 

טיבה העשיר . יתכן שמעצם נמצאו יכולות אורייניות גבוהות מאלו שבעבריתובהם באנגלית הכבולים, שהוערכו 

הופנמו ביתר ומתן שיעורים ממוקדים על מבנים אדיומאטיים באנגלית, (, Holes, 1995בביטויים של הערבית )

 קלות מבנים כבולים באנגלית בקרב התלמידים הערביים.  

 ,הערכת הסגירקרי: הערכת הפתיח וממדי האיכות להערכת הטקסט, ממתוך שלושה  םיישנלבסוף, 

 יותר בעברית טקסט מאורגן עם פתיחה וסיום ברוריםלהפקה של גם והסתברות להערכה גבוהה יותר  מראים

שנמצאו  ,סביר, שהחשיפה הרבה יותר לעברית תרמה ליכולות ארגון הטקסט הגבוהות יותר מאשר באנגלית. 

רביים להפיק אלו באות לידי ביטוי בממצאי המחקר הנוכחי גם ביכולת ההפקה של התלמידים הע בעברית.

 טקסט תקין יותר ובעל רעיונות רבים יותר בעברית לעומת אנגלית. 

הן  רבה על מבנה הערביתוהשענות  ,גם השפעה ללשון האם, הערבית ממחישיםהאיכותניים הממצאים 

ענות על לשון האם מעידה על הצורך להרבות חשיפה מגוונת ובהקשר שיהה. בדקדוק והן באוריינות בשתי השפות

הבדלים אינדיווידואליים בין התלמידים במחקר כמו כן, עולים לעברית ולאנגלית בקרב התלמידים הערביים. 

 בשתי השפות. ובלכידותהביכולות ההפקה, תקינותה 

מימד בין החשובה חנה ההבחשיבות ההערכה בהקשר טקסטואלי ואת מחדדים את גם הממצאים 

מודל הניתוח המוצג . Alfi-Shabtay, 2006)להוראה ולהערכה ) ן, ואת משמעותאוריינותמימד הדקדוק לה
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מידת הידע  להערכה מדויקת שלסייעה , בין יכולות השפה לאוריינותהקיימת בו ההבחנה במחקר, ובפרט 

 .בעברית ובאנגליתויכולת ארגון הטקסט הערכת העושר הלשוני ושל הדקדוקי 

לקדם את יכולות השפה, האוריינות והשיח אצל התלמידים הערביים בעברית  במטרהו לאור הממצאים

להרבות חשיפה מגוונת ובשתי שפות היעד, שמופו  ,חוסרים בידע התלמידיםב כי חשוב להתמקד ,נראה ובאנגלית

אנגלית. ראוי להתמקד בקשיי הדקדוק שעלו באנגלית, להעשיר את אוצר המילים בשתי לעברית ולואותנטית 

 על מנתהשפות, ולהדגים מגוון רחב של טקסטים מאורגנים ולכידים, הכוללים פתיח, גוף וסגיר בייחוד באנגלית, 

רית בהקשרי רבה יותר לעבהחשיפה הסביר, שבאנגלית.  , בייחודלשפר את יכולת ארגון הטקסט של התלמידים

גבוהה  לתקינותתרמו להפקה של רעיונות רבים יותר, , והתקשורת עם דוברי עברית ילידיים, בארץ שיח טבעי

יש להרבות בחשיפה . לפיכך, בקרב התלמידים הערביים מאשר באנגליתבעברית יותר  בהירולארגון  יותר 

 ,איננה דבורה בהקשר המיידי של הדובר הערבי האנגליתבניגוד לעברית, שכן  ,לאנגלית בהקשרים מגוונים

 ומרבית החשיפה אליה היא מן המורה.

מציגים יכולות שפה,  , דוברי הערבית,הקשיים שעלו בממדי הניתוח השונים, התלמידים ועם זאת, חרף

מצאו נ, והם מעודדים ביחס לממצאים הנמוכים שבעברית ובאנגליתסבירות ואף למעלה מכך אוריינות ושיח 

 . (1990אצל אמארה ומרעי )

ולמרות ששתי  התרבותי, הן בהיבט בהיבט הקוגניטיבי והן  ,על ערך רבב נכס מהווהשליטה בשפות 

 ,Armon-Lotem) לשוניות-מאלו של החדבאופן ניכר רבים  לשוניות-רבהיתרונות  השפות לוקות בחסר, עדיין

2010; Bialystok, Craik & Freedman, 2007; Westly, 2011) . ובהקשר לשתי והוראה מדויקת מגוונת חשיפה

יש לקחת באופן משמעותי. לקדם את התלמידים תסייע  ,נקודות הקושי שמופו במחקרהמתמקדת ב, שפות היעד

בחשבון את כמות המשתתפים הקטנה במחקר ואת הדגימה מבית ספר אחד בלבד. ניתן לפיכך להכליל את 

חשוב לערוך מחקרים נוספים בקרב תלמידים, דוברי ערבית, מגילאים קה בלבד. הממצאים לאוכלוסייה שנבד

, הערביים שונים ומאזורים שונים בארץ, על מנת לקבל תמונה רחבה לגבי הצרכים הייחודיים של התלמידים

 לאוכלוסייה זו בעברית ובאנגלית.המותאמת לבנות תכנית לימוד לשונית  ולפיה

ממחישות את הצורך בחשיפה מרובה לעברית ולאנגלית כדי לקדם את הידע בשתי  מסקנות המחקר

מנע מהשענות התלמידים על לשון אמם. חשוב להתמקד במבנים מורכבים בעברית כמו עבר מתמשך, יהשפות ולה

ת שכלל אינו מופיע בתכנית הלימוד למרות הקושי שהוא גורם לדוברי ערבית בהפקה בעברית. חשוב ללמד אנגלי

 באופן תקשורתי ומדויק שכן התלמידים מראים חוסרים רבים בידע שפה זו. 

מספר יכולות העברית והערבית בקרב של דומה לזו שבוצעה במחקר הם הערכה  כיווני מחקר עתידיים

גיבוש תכנית לימודים מותאמת בעברית  -לאור הממצאים ברחבי הארץ ו ,דוברי ערבית ,רב יותר של תלמידים

מן השפות ואת השונות בטיפולוגיה של לשון ואחת , הלוקחת בחשבון את מידת החשיפה לכל אחת ובאנגלית

 האם של התלמידים הערביים ושתי לשונות היעד.

 הערת המחבר

ייעוץ סטטיסטי: ד"ר גבי ליברמן, . המחקר נערך במימון הקרן לעידוד מחקרים, מכללת לוינסקי לחינוך

 .מכון דטה גרף, חולון
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