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 מצב קיים ותוכנית יישומית: יישום הוראת ההקשבה בבתי ספר יסודיים ערביים

 תומאדר אבראהים

ר באסיליוס בוארדי "ד :מנחה

 .נכתב במסגרת לימודי תואר שני בתכנית להוראת שפות

 מיומנות ההקשבהערבית מדגישה את הצורך להכשיר את התלמידים לחינוך לשוני בתכנית הלימודים ל

הינה תהליך פסיכולוגי מורכב שמושתת על מספר מיומנויות יומנות ההקשבה מ. ושיטתי ןבאופן מתוכנ

שיהיה מסוגל על מנת , זןובאופן שקול ומא אזיןהמ על ידי יםוכישורים שכליים והתנהגותיים המבוצע

 :כמו מילולייםולא  מילולייםשכוללים נתונים , זה בזה משולביםהו הקשוריםלהתמודד עם מקבץ נתונים 

החוקרים מציינים שהקשבה מתבססת על שני מקורות . Imhof, 1998)) גוףהגובה הקול ושפת , טון הדיבור

כן היא מתבססת על היכולת לנתח אינפורמציה ו,  (Vandergrift, 2006)ידע לשוני וידע עולם: של ידע

החוקרים . י מאידךוידע כלל קודם אישי ןמילולית ואוצר מילים מחד ועל היכולת לקשור אותם עם ניסיו

טוענים שאיכות הביצוע של התלמיד בהקשבה נחשבת לגורם  עיקרי המנבא את ביצועו בהבנת הנקרא 

כן הם סבורים שהוראת ההקשבה . ( (Verhoven & Leeuwe, 2008בבית ספר יסודי ולאורך שנות  לימודי

כשירותם  ולהעשיר אתעשויים לפתח , כפי שממליצה תכנית הלימודים, תלמידיםה על ידיה ותרגול

  (Beall, Gill-Rosier, Tate & Matten, 2008). במיומנות ההקשבה

 ,עד שנות השבעיםאולם , פיתוח מיומנויות תקשורת והבנהמסגרת ב ההקשבהחשיבות מכירים בהמומחים 

 הזניחו תחום זה ואף, בהוראת מיומנות זובאופן שיטתי ומתוכנן  שפת אם לא עסקושלימדו המורים 

חוסר ומ, מחד יות מתאימותובחומרים ופעילמצב זה נבע מחוסר . Buck, 2001)) שך שנים רבותבמ

גם חוקרים ערביים  (.Janusik, 2002)מאידך  יומנות זומ תבהוראים למור מספקתהכשרה אקדמית 

. במשך השנים הוזנח במדינות ערב ובישראל כאחדבבתי ספר  מיומנות ההקשבהשלימוד מציינים 

במספר בתי ספר יסודיים  ות ההקשבהמיומנ הוראת את הגורמים הקשורים ביישום של דקתיב יבמחקר

 .המורים במסגרת הוראת שפת האם על ידיהוראת המיומנות מידת  נתי אתובח, במגזר הערבי בישראל

: יוההעיקריות  מחקר ההשערות 

. שיטתי באופן הוראת ההקשבהלבין  אזנהקשר בין הכשרת המורים בתחום הה קיים .1

 ההקשבה בידי המורים לבין לימוד  תיות להקניית מיומנווחומרים ופעילשל קשר בין זמינות  קיים. 2

. ההקשבה באופן שיטתי    

מורים אלו ענו על . בתי ספר יסודיים במגזר הערבי בישראל 26-מ מורים לשפה הערבית 135המחקר כלל 

גורמים עסקו ב השאלונים. ת שאלון מתאיםבספרות המקצועי נמצאשפיתחתי מאחר ולא שאלונים 

הוראת ההקשבה 'הם כללו גורם תלוי אחד והוא , בעיני המורים הקשורים בלימוד מיומנויות ההקשבה

שה גורמים בלתי תלויים כמו הכשרת המורה וזמינות חומרים ופעילויות להוראת יוש 'באופן שיטתי

. ההקשבה

באופן  ההקשבה הוראת את במידה הגבוהה ביותרנבא מהעל כך שהגורם   מעידות מחקר התוצאות  

 ,במקביל. 'הוראת ההקשבה באופן שיטתי'מהגורם התלוי   31%והוא מסביר  ,ההכשרת המורהוא שיטתי 

על כן . בתחום ההאזנה לערבית במגזר הערביתוצאות המחקר מצביעות על העדר הכשרה נאותה למורים 

, שיטות ההוראה, ה של ההקשבהחשיבותהבנת את  שר תכלולאהכשרה  , את המוריםר ייש חשיבות להכש

. יות ההאזנהומנומיכלי לפיתוח התלמיד שישמשו בידי אסטרטגיות כן ו
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 לבין  'בשיטתיות ההקשבהלימוד 'הגורם  התלוי  בין  מובהק שרקעל מחד תוצאות מחקר זה מצביעות 

מהגורם  13%גורם בלתי תלוי זה מסביר , 'יות בידי המוריםוזמינות חומרים ופעיל'הגורם הבלתי תלוי 

מחזקות תוצאות אלו . המורים לשימוששל חומרים אלו גדול על מחסור התוצאות  מנגד מעידות . התלוי

כל  .כדי להעשיר את השכלתו המורה על ידימשאב שינוצל אשר יהוו , הצורך בהכנת חומרים כאלה את

הכנת שנדרש לצורך זמן יקר  המורהן ולחסוך מ, יותלהקל על תהליך לימוד ההאזנה בשיטת עשויים , אלה

.    חומריםה

 .בבתי הספר במגזר הערבי בישראל ההקשבה הוראתבהצגת הגורמים הקשורים ב אחשיבות מחקר זה הי

 . ההקשבה בשיטות הוראת המורים הידע של מקור להעשרתמש שנסקר בעבודה עשוי לש התיאורטי הרקע

והופכים , כמודלים יישומיים שמעשירים את השכלת המורה ופעילויות תמספר אסטרטגיו  המציג עבודהה

 .הוראת ההקשבהיות בתחום ופעיללהלן שתי . למשאב עבורו

 צף אירועיםר: 1פעילות מספר 

פעילות זו מתאימה . בפעילות זו התלמידים מקשיבים לטקסט על מנת למצוא את רצף האירועים המתאים

נה של המשמעות הגלויה כפי שנדרש על פי תכנית הלימודים בערבית את ממדי ההב בטאתב ומ-לכתות א

(2009.) 

 מהלך הפעילות

דף הנחיות עם התמונות ומציינת  להםמחלקת , המורה מסבירה לתלמידיה את הפעילות: שלב ההכנה

בשלב זה יש לאפשר . באוזניהם תקרא שאותופור יספר את התמונות לפי רצף האירועים בסמַמ שעליהם לְל 

 .ידים לנבא את רצף האירועים בהסתמך על התמונותלתלמ

משתמשת בטונים שונים ובשפת גוף על מנת לאפשר , המורה קוראת את הסיפור: שלב ההקשבה

התלמידים ממספרים . םילינגוויסטיהם בנוסף לרמזים ילינגוויסטי-לתלמידים לנצל את הרמזים הפארא

 .פי רצף הסיפור -את התמונות בעפרון על

ניתן לעשות שלב זה בזוגות או  .בשלב זה התלמידים יציעו את הרצף שלהם: רי ההקשבהאחששלב ה

 .שלב זה יכול להיות כלי הערכה לביצוע התלמידים בהבנת הנשמע, בקבוצה קטנה וגם במליאה

ולבקש משאר , הרצף אשר הם מציעים על פילספר סיפור חדש לתלמידים יש לאפשר  בכיתות מתקדמות

 .את התמונות על פי רצף האירועים של אותו סיפור התלמידים למספר

 .דורשת קרוא וכתובמידים חלשים לחוות את ההצלחה מפני שאינה לציין שפעילות זו נותנת גם לתל חשוב

 .אפשר לקרוא את הטקסט פעמיים .איננו מחייב וניתן לערוך בו שינוייםהוא  ,הטקסטנוסח זהו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתאום ראה גור , יוסף אחז במטרייה הגדולה שלו והלך על המדרכה, באחד מימי החורף הגשומים

הוא חשב קצת . יוסף רחם עליו והתקרב אליו והתחיל  לטפוח על  ראשו בעדינות. קטן בצד רועד מקור

וה שאוכל לשכנע את אבי לגדל אותו אני מקו, אני רוצה לקחת את הגור הקטן איתי הביתה:  ואמר

 .בחצר שלנו

האב . וכאשר דפק בדלת אביו פתח את הדלת, יוסף נשא את הכלב על ידיו והלך עד שהגיע אל ביתו

. הוא נראה חולה ומלוכלך? מאיפה הבאת את הגור הזה: הסתכל על הגור בתדהמה ואמר  ברחמנות

 .ואני אנקה אותו ואשמור עליו בבקשה אבא תן לי לגדל אותו בבית: יוסף ענה בקול

 .האב היסס קצת ובסוף הסכים

אותו בכלי גדול והתחיל לשפוך עליו מים חמים  הניח, ואז יוסף לקח את הגור והכניס אותו למקלחת

יוסף המשיך לטפל בגור במסירות ושניהם נעשו . וכאשר הוא סיים הגיש לו אוכל, ולנקות אותו בסבון

 .חברים טובים
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 לתלמידהנחיות 

ספר את מַמ הקשב לסיפור שהמורה תספר לך ּו .'יוסף והכלב שלו' ספר תמונות ברצף לא נכון לסיפורלפניך מ

 :סדר האירועים הנכון על פיהתמונות 

 

 

 

 
 

 

 

 חפש את השגיאות: 2פעילות מספר 

ה עיגול סביב השגיאות שבתמונ סמןעליו ל. אשר מתאר תמונה שבידיו זו התלמיד מקשיב לטקסטבפעילות 

, מיומנויות קריאה וכתיבה דורשתב ואינה  -פעילות זו מתאימה לכתות א .ואשר אינן מתאימות לתיאור

 .את ממדי ההבנה של משמעות גלויה מבטאתהיא 

ניהול  ה שלהוא  עשוי להשתמש באסטרטגי, של התלמיד הפעילות זו עשויה להגביר את המוטיבצי

התלמיד  על ידיאשר עשויה להשפיע על עיבוד המידע  ייבאסטרטגיה זו הינה תהליך קוגניט. התעניינות

להגביר את המוטיבציה הלימודית ולעזור לו להתעלם מגורמים חיצוניים , מבחינה כמותית ואיכותנית

 (.Imhof, 2001)אשר משפיעים על טיב  ההקשבה 

 מהלך הפעילות

מבקשת , ה שעליהם לבצעם את המשימהמסבירה ל, את התמונהלתלמידים המורה מחלקת : שלב ההכנה 

 .ניתן בשלב זה לנהל שיחה סביב התמונה .קוראת את הטקסטמהם להתבונן בתמונה לפני שהיא 

ניתן לחזור על  .והתלמידים מבצעים את המשימה, המורה קוראת את הטקסט פעם אחת: ההקשבה בשל

 .קריאת הטקסט פעם שנייה את יש צורך בכך

בקבוצות קטנות , בזוגותניתן לעבוד . איתרוקים את השגיאות שהתלמידים  בוד: אחרי ההקשבהששלב ה

 .תות מתקדמות ניתן לבקש מהתלמידים לכתוב משפטים אשר יתארו את השגיאותיבכ. או במליאה

: בידי התלמידהנתונה להלן הטקסט שהמורה תקרא ועל ידו התמונה 
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וממליצה לפתח את הפעילויות , ההקשבה בשפה הערביתהעבודה מציעה מאגר בסיסי בהוראת ,  לסיכום

 .שיטתיו ןהכלולות בו לצורך יישום הוראת ההקשבה באופן מתוכנ
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הייתה מרוצה כי לא אמה ". החתולה בוסי"ד כי אמה רצתה לתפור את הבובה שלה ומירא שמחה מא

על אף זאת היא התחילה לחפש . היא לא אהבה לתפור ובנוסף היא רצתה להספיק ולהכין את האוכל

השחיל את  החוט במחט  האם ניסתה ל. דוחפשה וחפשה ולא מצאה דבר מלבד מחט קטנה מא. מחט

אל תדאגי : " אז מירא אמרה, את המשקפיים על עיניה אבל זה לא עזר הרכיבההיא , ולא הצליחה

 ".אני אבקש עזרה מסבתא, אימא

 


