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  הקדמה

  

ג"הספר בעברית לתלמידים"למתקדמים-'להצליח הלומדים,מיועד

גבוהה ברמה רבות.עברית שנים של בהוראה ניסיון פרי הוא הספר

באולפן מתקדמים נבחרו.בכיתות זה בספר המופיעים החומרים

שונים ממקורות סיפורים,למשל(בקפידה ומקבצי )מהעיתונות

מג חיים לתחומי ,רפואה,חברה,יהדות,ציונות:ווניםומתייחסים

ועוד,ספרות,תקשורת .פסיכולוגיה

ולמטרות הלומדים לרמת אותם להתאים כדי שכתוב עברו הטקסטים

שונים.הלימוד כתיבה סוגי הלומדים בפני להציג מאמץ :נעשה

שונות,סיפורים ברמות עיוניים וטקסטים .שירים

הטקסטים לפני מופיעים ההכנה לאוצר,תרגילי מתייחסים והם

שבטקסט השפה.המילים של היסוד מאבני היא מילים אוצר רכישת

בלמידתה להתקדמות מאוד אוצר,ְוחיונית הקניית על דגש מושם לכן

נרדפות מילים הכוללים ההכנה בתרגילי לטקסט הרלוונטי ,המילים

הפוכות ועוד,מילים במשפטים מילים .השלמת

המילי של והפנמה הקריאהלמידה את הלומדים על תקל החדשות ם

הטקסט של ההבנה ואת את,השוטפת הלומד על להטיל אפשר לכן

בבית ההכנה בתכנים-עבודת יותר להעמיק ,ברעיונות,ובכיתה

מיומנויות שילוב תוך הטקסט של הדקדוקיות ובצורות בתחביר

והקריאה,הדיבור .הכתיבה

כן ההכנה,כמו לתרגילי להוסיף פהאפשר בעל תרגילים גם .בכתב

אקטיבי לשימוש המילים של הפסיבית מההבנה למעבר יסייעו הם גם

.בהן

של הלשוני הידע את לשפר נועדו לטקסטים הנלווים התרגילים

ברמה גם אליו ולהתייחס כתוב טקסט להבין יכולתו ואת הלומד

של.האישית השלמה הכוללים תרגילים בספר יחסיש מילות,מילות

ועוד,ניגוד ויתור צורות,מילות של ותרגול הקנייה יש כן כמו

חדשות תחביריות צורות של תרגול בצד מוכרות .תחביריות

המורים בידי עזר כלי הם בכתב להם,התרגילים שיוסיפו ומומלץ

הנלמד החומר את לעבות כדי משלהם בהתאם-תרגילים הכול

ולמידת,לצורך הלומדיםלרמה של .ההתעניינות
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של ושאלות אינפורמטיביות שאלות הן לטקסטים הנלוות השאלות

וחשיבה דעת מיומנות,חוות של ופיתוח החשיבה פיתוח שמטרתן

.הכתיבה

שונות ברמות הם והטקסטים הספר,הואיל את לערוך מן"בחרתי

הכבד אל על,"הקל הטקסטים את ללמד המורה את מחייב זה אין אך

הופעתםפ סדר הכיתה.י לרמת הטקסט את להתאים להתחשב,יש

ולבדוק הלומדים של ההתעניינות נושבת"בנושאי הרוח לפני,"להיכן

אחר או זה טקסט ללמד .שבוחרים

הכתוב של והתוכני האסתטי בצד רב מאמץ כדי,הושקע וזאת

ספר מעניינת,להוציא בצורה וידידותית,הבנוי .מהנה

שהס מקווה בשפהאני הלומדים של הידע להעשרת יתרום פר

בו,העברית הנדונים שונים נושאים לגבי עניין בהם .ויעורר

וחתני,ולבסוף לבתי להודות קרופניק-ברצוני וקני שהעירו,הדר

חשובות לאור,הערות ולהוצאתו הספר לעריכת מזמנם .והקדישו

!בהצלחה

מעדיה מאירה


