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  התמחות בערבית/נכתב במסגרת לימודי תואר שני בתוכנית להוראת שפות

  תקציר

קרב תלמידים ב נראה כי היקף שגיאות הכתיב .בסוף המילה תאאואל, המזהעבודה זו דנה בכתיבת אל

מעט מאוד טקסטים נכתבים ללא שגיאות . בפרט תאאו המזה ובכתיבת, דאיג בכללהולך וגדל באופן מ

מאחר וגם באמצעותו מועבר , לכתיב נכון יש חשיבות רבה. ידי מבוגרים-ידי תלמידים והן על-הן על, כתיב

וכתוצאה מכך עלול הקורא לקבל , וכל טעות בכתיב עלולה לשנות את משמעות המילה, המסר בצורה נכונה

תפקיד המורים הוא לנקוט צעדים ולבנות תוכניות המיועדות . אחר או לא להבין כלל את המסר מסר

  .לסייע לתלמידים להתגבר על שגיאות הכתיב ולהפחית את היקפן ככל הניתן

  .המורה והתלמיד, השפה הערבית: נסקרו שלושת המרכיבים הקשורים לכתיב בחלק התיאורטי

חשיבות הכתיב ; סוגי הכתיב; הערבית מבחינה לקסיקאלית הגדרת הכתיב בשפה: השפה הערבית

   .הסיבות לקושי בכתיב הערבי בכלל ובכתיבת ההמזה והתאא בפרט; ומטרותיו

  :לקושי בכתיבת ההמזה חמש סיבות

  . כאשר אינו בקיא בחומר שהוא מלמד: המורה

לה אין צורת כתיבה , רוב האותיות הערביות נכתבות בצורה שמבטאים אותן למעט ההמזה: ההמזה עצמה

  . מה שעלול לתרום לריבוי שגיאות בכתיבתה, אחידה

  . שיטות לימוד הכתיב

  . שיטות ההערכה

, לימוד ושינון של שירה בעל פה, העתקה, כתב, קריאה: כגון, גורמים נוספים המשפיעים על טיב הכתיב

, ואחרים, לימוד שירה בעל פה, לדוגמה, חלק מהנושאים הללו לא מופיעים בתכניות הלימוד. הדקדוק ועוד

מורפולוגיה וסביבת הפונמות הם נושאים פחות . לא מושם דגש בהקנייתם לתלמידים, כגון העתקה

  . והשפעתם רבה על טיב הכתב, מוכרים למורים רבים

. וכינה אותה קטעה, ליל המציא את צורת ההמזה'אלח. הנושא המרכזי בחלק זה הוא כתיבת ההמזה

  . במיוחד כאשר היא מופיעה באמצע המילה או בסופה, ופע רבותלהמזה צורות מ

   .תאא פתוחה ותאא  סגורה: כתיבת תאא בסוף מילה יכולה להתבצע בשני אופנים

לכן סעיף זה הורחב , למורה תפקיד מרכזי וחשוב והוא בעל השפעה רבה מאוד, בנושא הכתיב :המורה

  . בעבודה

סעיף זה לא הורחב מפני שזה נושא בו . יב ומבצע את הפעולההתלמיד הוא זה שלומד את הכת :התלמיד

, פיזית,  רגשית, מבחינה  קוגניטיבית: דרוש לבצע מחקר שיבדוק את כל ההיבטים הקשורים לתלמיד

   .'חברתית וכד

  המחקר 

, ספר ערביים באזור נצרת- בחמישה בתי' המחקר התבצע בחמש כיתות ה :תלמידים - אוכלוסיית המחקר

 ����زةבכל משפט מילים ). הכתבה(משפטים שהוקראו להם  20התלמידים נדרשו לכתוב . מידיםתל 150-כ

המשפטים כללו גם מילים . המזה באמצע המילה והמזה בסוף המילה, שיש בהן המזה בתחילת המילה

  . שמסתיימות בתאא פתוחה וסגורה

  ? ידיםהאם ההמזה  והתאא גורמות לשגיאות כתיב אצל רוב התלמ: שאלת המחקר



  . התלמידים טועים בכתיבת ההמזה והתאא: ההשערה

 :מורים ומורות מבתי ספר יסודיים באזור נצרת 31 –אוכלוסיית המחקר 

מהי שכיחות הופעת השגיאות אצל ? תאאוה המזהאיך המורים תופסים את כתיבת ה: שאלת המחקר

יה עליהם לדרג לפי שכיחותן המורים שהשתתפו במחקר קיבלו רשימת שגיאות כתיב אותן ה? התלמידים

  .אצל התלמידים

  .הטעויות בכתיבת ההמזה הן מן הנפוצות אצל התלמידים: ההשערה

  . שאלות שמתייחסות לנושאים הקשורים לכתיב 48המורים קיבלו , בחלק זה

  ?איך המורים תופסים  את הנושאים המשפיעים על הכתיב: שאלת המחקר

  .הכתיב משתפר, הכתיב מטופלים בצורה נכונה ויעילה כאשר הגורמים  המשפיעים על: ההשערה

  תוצאות המחקר

בחלק הראשון  בו נבדקו התלמידים  הוכח כי הם אכן . תוצאות המחקר תאמו את ההשערות: תלמידים

מן התלמידים טועים בכתיבת מילים  25%יותר מ , לפי תוצאות המחקר. תאאוההמזה טועים בכתיבת ה

אך , תאאכך גם כתיבת ה. היא אכן בעיית כתיב בשפה הערביתהמזה על כך שהמה שמצביע , בהן יש המזה

  . 10% -  15%  - בשיעור נמוך יותר 

גם בחלק הזה התוצאות הצביעו על כך כי השגיאות בכתיבת ההמזה והתאא הן השכיחות ביותר : מורים

  .וזה תואם את המוזכר בפרק התיאורטי, אצל תלמידים

עולה כי המורים סבורים שאם יתייחסו נכון , שאים הקשורים בכתבמתוצאות השאלון העוסק בנו

  .  רמת הכתיב של התלמידים תשתפר, לנושאים אלה

  המלצות ושיטות

רמת הכתיב של התלמידים תעלה , התייחסות לצעדים מעשיים שאם יינקטו כראויזה מובאת בחלק 

  :להלן חלק מן ההמלצות ללימוד כתיב. ותשתפר

  .מומלץ תרגול רב •

  .ומלץ לא להתייחס לחוקי הכתיבמ •

 .מומלץ לשתף את התלמידים בתהליך הכתיב ובתהליך התיקון של השגיאות •

 .ומתאים לידע ולגיל התלמיד, יש להקפיד שהטקסט יהיה מעולמו של התלמיד •

 .מומלץ לערוך שינוי בשיטות הלימוד ובשיטות ההערכה •

  .מומלץ להשתמש במחשב ככלי נגיש וידידותי לתלמיד •

יוכלו לתרום לקידום נושא הכתיב הערבי בכלל , י המשך בכל אחד מן הנושאים שנדונו במחקר זהמחקר

  .בפרט תאאוה המזהוהכתיב של ה

  :אותם כדאי לחקור, יש גורמים המשפיעים על השפה הערבית בכלל ועל הכתיב בפרט

  .והשפעת העברית עליה, מיקומה וחשיבותה של הערבית בישראל •

  .הגלובליזציההשפה הערבית בעידן  •

 .הנפוצה בקרב התלמידים" אט'צ"ובמיוחד השפעת שפת ה, הערבית בעידן המחשב •

 

 


