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  תקציר

ובודק את  ,חיבור זה עוסק בתפקידי הלקסיקוגרפיה הפדגוגית בהוראת השפה הערבית בבית ספר טכנולוגי

לא רק דרך למידת ,  MSA האפשרויות של התלמידים לרכוש את השפה הערבית המודרנית הסטנדרטית

דבר המסייע להם מאוד ברכישת , אלא גם באמצעות למידת מבנה המילון ודרכי השימוש בו, הדקדוק חוקי

  .שפה תקנית ומגביר את המוטיבציה של התלמידים לרכישת השפה

התלמידים הם בעלי  .אוכלוסיית המטרה הייתה אוכלוסיית התלמידים בבית הספר הטכנולוגי עמל נצרת

בעיות התנהגות , נצפו בקרבם קשיי למידה. הישגיהם נמוכה מאוד ורמת, אקונומי קשה- רקע סוציו

הניסוי התייחס לאפקטיביות של שילוב מיומנויות לכן  .זאת בנוסף למוטיבציה נמוכה ללימודים, ומשמעת

  .מילון בהוראת השפה הערבית בחטיבה העליונה שלא נבחנת לבגרות

היה צריך ללמד את התלמידים את , ילים במילוןעל מנת להגיע למצב בו כל תלמיד יוכל לחפש ולמצוא מ

לכן היה חשוב מאוד לשלב את המילון בכל . הטכניקות השונות של השימוש במילון רגיל או אלקטרוני

  .תהליך הלמידה וההוראה של השפה הערבית המודרנית הסטנדרטית בבית הספר

מסייע לתלמידים ללמוד את השפה הערבית , ערבי בבית ספר טכנולוגי- האם השימוש במילון ערבי

אסטרטגיות של שימוש במילון בשיעורי ערבית גורמות לפיתוח אוריינות של השפה הערבית  האם? התקנית

   ?בקרב תלמידים שלא ניגשים לבגרות

: שיעורים אשר כלל ארבעה  שלבים 30-במהלך כנערך ניסוי מיוחד , בניסיון לחפש תשובות לשאלות הללו

  .הערכה; יצירה; למידה; יישום

ודרך שיעורי ערבית , מקנה לתלמידים כלים חשובים להבנת השפה, שהוראת שפה נתמכת מילון, שיערנו

אשר דרכה הם ילמדו באופן , התלמידים יוכלו לפתח סוג של אינטראקציה עם המילון, בתמיכת מילון

שרכישת השפה , הרי ידוע. ולא מתוך כפיה, מתוך בחירה שלהם ומתוך עניין אישי שלהם, חופשי יותר

ולאחר מכן , קשורה ברכישת מיומנויות הקריאה והכתיבה בשפה ,הערבית המודרנית הסטנדרטית

  .מתקדמים לרכישת רהיטות הדיבור

  :נטיםעשינו שימוש בשלושה אלמ, על מנת לבדוק את ההשערות ולענות על שאלות המחקר

  כתיבת חיבור קצר .1

  דפי עבודה .2

  תצפיות ורישומים .3

והיה , הצביעו על כך שהתלמידים עברו שלבים שונים של התפתחות ברכישת השפה הערביתהממצאים 

, אפשר להצביע על מאפיינים חיוביים בתחומים שונים של רכישת השפה הערבית המודרנית סטנדרטית

למידת הצירופים , למידת בנייני הפועל וצורות השם, מעותעמידה על דקויות של מש, אוצר מלים: כגון

, הבנת הנשמע והניקוד, הבנת הנקרא, פה-הבעה בעל, כתיבה, הבעה בכתב, קריאה, השונים של אותה מילה



על מנת לפתח את השפה שלהם , זקוקים למיומנויות מילון, דבר המאשר שתלמידים בחטיבה העליונה

  .בתחומים שונים

שחלו במאפייני הכתיבה , אפשר היה להצביע על שינויים רבים, י ערבית בתמיכת מילוןשיעור 30לאחר 

כך רכישת השפה , עוד נמצא שככל שהתלמיד מיומן יותר בשימוש במילון. והלמידה של התלמידים

  .נעשית באופן מיומן יותר וטבעי יותר (MSA)הערבית המודרנית הסטנדרטית 

הם הפכו . חל שינוי ברור, ם של התלמידים שהתנסו בשיעורי מילוןהתלמידים אהבו את השיטה ובחשיבת

  .הפכו ליותר ברורות ומסודרות, עבודותיהם השתנו לגמרי, ליותר עצמאיים במחשבותיהם

הוראה . היא חוויה משמעותית למורים וגם לתלמידים, הוראת השפה הערבית המודרנית באמצעות מילון

, למידה ונותנת לתלמיד את הכלים החשובים לצבור ידע ולמידהמסוג זה מבטיחה הגברת המוטיבציה ל

לכן חשוב מאוד שכולם ירכשו . זאת בתנאי שהתלמידים רכשו קודם כל מיומנויות ושיטות עבודה עם מילון

  .את מיומנויות השימוש במילון

 

 


