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'?ואיזה לכיתה ח' איזה טקסט מתאים לכיתה ד

וצורתם כמו  , העלים של הצמח גדולים. צמח ממשפחת השושניים שיש לו בצל גדול מאוד –חצב 
פרחי החצב מסודרים  . הם יוצאים מהאדמה אחרי שיורדים הגשמים הראשונים. חרב רחבה

-קבוצותוהם נפתחים , בכל עמוד תפרחת יש הרבה פרחים לבנים. מסביב לעמוד תפרחת גבוה
פורחים כל  , הפרחים של כל קבוצה נפתחים באמצע הלילה. מלמטה למעלה, לפי הסדרקבוצות 

.ובערב הם נובלים, היום
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בני נוער יפים זוכים ליחס מועדף  . מתחילת המאה העשרים ועד היום נראה כי אנו סוגדים ליופי
ונשאלת  , אנשים יפים מופיעים בטלוויזיה, למבוגרים קל להתקבל למקומות עבודה, בבית הספר

ניתן לטעון כי אלה  ? האם אנו מקפחים את אלה שלא נולדו יפים? האם מצב זה הוגן, השאלה
,  אכפתיות, השופטים על פי מראה חיצוני מתעלמים מן התכונות הפנימיות כמו אינטליגנציה

וכך אנו  , אנו מאמצים לעצמנו דרך אחת" ממותגים"מתוך הרצון להיות ... נתינה ועוד, כריזמה
.  מבטלים כל אפשרות לביטוי עצמי



מבנה ההרצאה

מבוא
סקירה על משוואות קריאות
 שיטות מבוססותNLP   לסיווג טקסטים

המחקר
מטרות
הקורפוס
שיטה
תוצאות
ממשק המערכת
סיכום
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)Readability( קריאות

 קריאות היא מידת הקלות שבה הקורא יכול להבין את הטקסט הכתוב
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מורכבות באוצר  
בתצוגה בהירותהמילים והתחביר

http://www.masscommunicationtalk.com/readability-and-measurement-it-in-
mass-communication.html

תחביר

אורך משפט

אורך מילה

שכיחות מילה

סידור הטקסטהתוכןתחום 

זווית קריאה

,  מרווח בין שורות
רוחב עמודות

גופן

סביבה פיזית

יכולת ורצון לקרוא

קריאות



משוואות קריאות בחינוך

ת קריאות מעריכות את רמת הקושי של טקסט נתון בעזרת מודלים ומשווא
.סטטיסטיים המבוססים על מאפייני הטקסט

משוואות קריאות משמשות:
לסיווג של ספרי לימוד לדרגות כיתה
לבחירה ולכיול קושי של קטעי קריאה במבחנים
להתאמה של חומרי לימוד ליכולת הלומד

תיקוף משוואות קריאות מתבצע באמצעות:
דירוגים אנושיים של קושי הטקסט
  מדדי שטף קריאה
מדדי הבנת הנקרא
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סקירה קצרה של משוואת קריאות

 1920להערכת קושי של טקסט הופיעו לאחר השיטות הראשונות.

 קושי אוצר המילים ועל אורך המשפטיםהתבססו בעיקר על  אלהשיטות.

 מחקרים 1,000-שנבדקו ביותר מ, משוואות 200-פותחו כ 1980עד.

 בשנים האחרונות חלה התקדמות נוספת בעקבות פיתוח שיטות מבוססות

).NLP(עיבוד שפה טבעית 

מדדים כמותיים  ומפיקים , אלגוריתמים מפרקים את הטקסט לרכיבים לשוניים

.  המשמשים לפיתוח משוואות קריאות
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דוגמאות למשוואות קריאות
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פירוטמחבריםשם הנוסחה

Flesch-KincaidFlesch (1949)
206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ANSW)

ASL =אורך ממוצע של משפט
ANSW =מספר ממוצע של הברות במילה

Farr, Jenkins & Paterson 
(1951)

1.599 x NOSW – 1.015 x ASL – 31.517
NOSW = מילים 100מתוך (מספר מילים בנות הברה אחת(

Dale-ChallDale-Chall (1948);
Chall &Dale (1995)

(0.0496 x ASL) + (0.1579 x PDW) + 3.6365
PDW = מילים 3,000לא מופיעות ברשימה של (אחוז מילים קשות(

Gunning-FogGunning (1952)0.4 x (ASL + POLY2)
POLY2 =מספר מילים בעלות שתי הברות ויותר

Kincaid, Fishburne, Rogers, 
& Chissom (1975); 
Fishburne (1976)

{[(easy + 3 x hard) ⁄ # sentences]  – 3}/2 
Hard = מילים 100מתוך (מילים עם יותר משתי הברות מספר(
Easy = מילים 100מתוך (פחות או מילים עם שתי הברות מספר(

FRY graphFry (1963, 1968)
ומספר  ממוצע תרשים המציג את דרגת הכיתה כפונקציה של מספר משפטים 

)מילים 100-ב(הברות ממוצע 

SMOG McLaughlin (1969)
1.043 x sqrt[POLY3 x (30/ #sentences)]  + 3.1291

POLY3 =מספר מילים בעלות שלוש הברות ויותר

FORCASTCaylor, Sticht, Fox, & Ford 
(1973)

20 – (NOSW / 10 )
NOSW = מילים 150מתוך (מילים בנות הברה אחת מספר(



NLPשיטות לניבוי וסיווג על בסיס 

רגרסיה לינארית
 מאפייני טקסט(ממשתנים אחרים ) דרגת כיתה(ניבוי משתנה רציף(

רגרסיה לוגיסטית
 השתייכות לכיתה (ניבוי משתנה בינאריX ממשתנים אחרים) או לא

Support Vector Machine (SVM)
 דרגות כיתה(קו המפריד באופן הטוב ביותר בין קטגוריות המציאת(

כל השיטות מבוססות על למידת מכונה מפוקחת:
 אלגוריתם המאפשר למחשב ללמוד תבנית מתוך דוגמאות -למידת מכונה
 מבחן"מדגם ובדיקתה על " אימון"בנייה של פונקציית ניבוי מתוך מדגם  -למידה מפוקחת"
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מטרת המחקר הנוכחי

 בעזרת ) 'ח-'ד(לפתח אלגוריתם לסיווג חומרי קריאה בעברית לדרגות כיתה
. NLPמאפיינים לשוניים מבוססי 

  לסייע למפתחים של חומרי לימוד מקוונים להתאים טקסטים לרמת הקריאה
.של תלמידים

 צוות למידה אדפטיבית בתחום שפות -המחקר הוזמן על ידי מטח

פיתוח המשוואה מתבסס על מערכת ה-NiteRater ו"של מאל
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הקורפוס
דרגת 
מילה 500-יחידות טקסט באורך כ' מסספרים וקטעי הבנת הנקראמספר כיתה

42קטעים 8+ ספרים  3ג+ ב 

110קטעים 15+ ספרים  5ד

108קטעים 23 +ספרים  5ה

101ספרים 4ו

164ספרים 5ז

187ספרים 5ח

63קטעים 63תיכון

כ"סה
+ספרים של מטח  26

קטעים ממקורות אחרים 109
775
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בניית מקבצים היררכיים של מאפייני טקסט: שיטה

כמות המאפייניםשלב בבחירת המאפיינים#

NiteRater  253-סך כל המאפיינים ב1

120עם דרגת הכיתה 0.16 -מאפיינים עם מתאם גבוה מ2

57)מקבץ רחב(מאפיינים רלוונטיים תיאורטית 3

34)מקבץ ביניים(מאפיינים רלוונטיים תיאורטית 4

23)מקבץ מצומצם(מאפיינים רלוונטיים תיאורטית 5

2)אורך ממוצע של משפט ושכיחות מילים(מאפיינים בסיסיים 6
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דוגמאות למאפייני טקסט שנכללו במקבצים

)סינטקס(תחביר 

ממוצע של פסוקיות משועבדות במשפט מספר

ממוצע של מילות חיבור במשפט מספר

ממוצע של נשואים במשפט מספר

ממוצע של מילות יחס במשפט מספר

)לקסיקלי(לשון 

)העומד בבסיס המילהערך מילוני (ממוצע שכיחות של לקסמות 

ממוצע שכיחות של לקסמות תוכן

של לקסמות נדירות ממוצע שכיחות

תוכניתדחיסות 
...), תואר הפועל, שם תואר, שם עצם, פועל(התוכן  אחוז מילות

שמות העצם אחוז

סגנון
אחוז מילות השאלה

בגוף ראשון אחוז המשפטים
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שכיחות ממוצעת של לקסמהאורך ממוצע של משפט

התפלגות מאפיינים מעבר לדרגות כיתה
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אחוז חפיפה בין התפלגויות המאפיינים בכיתות שונות
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ממוצעת של לקסמות שכיחות

טחזוהדכיתה

958985534649ג

9998938867ד

99948980ה

989887ו

9896ז

95ח



:  דיוק הסיווג לדרגות כיתה
כמות מינימלית ומקסימלית של מאפייני טקסט
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כמות מאפייני  
טקסט

סיווג  % שיטה
מדויק

סיווג מדויק % 
כיתה סמוכה+ 

מתאם

:  מאפיינים 2
אורך ממוצע של משפט  

ושכיחות מילים

2977.63לינארי

3776.64לוגיסטי

SVM3775.62

:מאפיינים 120  
עם  0.16 -מתאם גבוה מ

דרגת כיתה

4288.77לינארי

4487.78לוגיסטי

SVM5788.80



:  דיוק הסיווג לדרגות כיתה
השוואה בין שיטות וכמות מאפייני טקסט
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כמות  
מאפיינים

שיטה
סיווג  % 

מדויק
סיווג מדויק % 
כיתה סמוכה+ 

מתאם

2
3776.64לוגיסטי

SVM3775.62

23
3982.72לוגיסטי

SVM4883.74

34
4184.76לוגיסטי

SVM5486.78

57
4486.77לוגיסטי

SVM5285.76

120
4487.78לוגיסטי

SVM5788.80
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:  SVMדיוק הסיווג לדרגות כיתה בשיטת 
השוואה בין כמות מאפייני הטקסט

כמות  
מאפיינים

סיווג  % 
מדויק

סיווג מדויק  % 
כיתה סמוכה+ 

מתאם

23775.62

234883.74

345486.78

575285.76

1205788.80
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)SVMבשיטת (דיוק הסיווג לפי דרגת כיתה 
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כמות 
מאפיינים

סיווג  % 
מדויק

סיווג מדויק % 
סמוכה כיתה+ 

מתאם
סיווג מדויק לכיתה% 

חזוהדג

23775.620662103263

234883.7406539185067

345486.7806656335768

575285.7606653285270

1205788.8006956345876

זהה בכל דרגות הכיתה אינהמידת דיוק הסיווג 



ממשק המערכת  
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סיכום
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 הקריטריון לסיווג אינו  . משימה לא פשוטההוא של טקסטים לדרגות כיתה סיווג
.הכיתה השונותחד משמעי וקיים דמיון רב בין מאפייני הטקסטים בדרגות 

  השימוש במגוון מאפיינים מבוססים תיאורטית מגדיל את הדיוק בסיווג הטקסטים
.לכיתות

 אבל מכמות , דיוק הסיווגאת במשוואת הקריאות מעלה הגדלת כמות המאפיינים
.הולכת ופוחתתהוספת מאפיין מסוימת של מאפיינים התרומה השולית של 

הטקסטים האופייניים לדרגות כיתה מסוימות  . דיוק הסיווג אינו זהה לכל הכיתות
.אינם נבדלים מספיק מאלה של כיתות סמוכות

סיווג בשיטת ה-SVM  לינארית או לוגיסטיתסיווג על פי רגרסיה על עדיף.


