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מבוא
הספר "להצליח בעברית קלה ג"

INTRODUCTION

מיועד ללומדי עברית מתקדמים בארץ

ובתפוצות :ילדים בבית ספר יסודי ,בחטיבת הביניים ,בתיכון ,באולפנים
למבוגרים ולכל מי שמעוניין לרכוש את השפה העברית.
הספר מהווה המשך ישיר של ספר א' וספר ב' .הוא כולל אוצר מילים ומבנים
תחביריים מורכבים יותר ,כמו כן עיבוי והרחבה של מערכת הפועל ,תרגילים
בהבנת הנקרא ועוד.
מטרות הספר הן לאפשר ללומדים:

 9להגיע לרמת בקיאות גבוהה בשפה העברית.

 9לשלוט בארבע המיומנויות הלשוניות הבסיסיות של השפה  -קריאה,
כתיבה ,הבעה והבנת הנקרא.

 9להכיר את ערכי המסורת היהודית ולטעום מהווי התרבות הישראלית.

 9לתקשר ולתפקד במגוון סיטואציות טבעיות בחיי היום-יום.

מטרות אלה מבוססות על שלושת השלבים של תהליך הלמידה  -ידע ,הבנה
ויישום )בלום( .המטרות מיושמות על ידי תרגול הקריאה בנושאים
אקטואליים ,תרגול שיטתי של תבניות לשון ותרגול הכתיבה הפונקציונלית.
הספר כולל שלושה עשר שיעורים ,החושפים בפני הלומדים קטעי קריאה
מעניינים מסיטואציות יומיומיות ,מגוון דיאלוגים ,טבלות ,ציורים וכן מגוון
של תרגילי לשון ,הבנויים בצורה הדרגתית מהקל אל הכבד  -כל אלה מסייעים
ללומדים להכיר את המבנים התחביריים לשוניים של השפה.
בכל פרק מוקנות תבניות לשון חדשות המוצגות באותיות גדולות וברורות,
ואחריהן ִמגוון רחב של תרגילי לשון .התרגילים בנויים מיחידות לשוניות
קטנות המורחבות בהדרגה ומלוות בהסברים ובהדגמות .התרגול ההדרגתי
מאפשר ללומדים לקלוט את המבנים הלשוניים ביתר קלות וליישמם באופן
יעיל בתקשורת בינאישית.
להצליח בעברית קלה ג'

ו

התרגול הלשוני בספר כולל את לימוד מערכת הפועל בכל הזמנים ,מבנה
המשפט )תחביר( ומילות יחס בנטייה.
הכתיב בספר מנוקד חלקית או חסר ניקוד .וזאת על מנת להרגיל את הלומדים
לשפה היומיומית של הכתיב חסר הניקוד ,כפי שהוא מופיע במודעות ,בטפסים
בעיתונים וכו'.
מילים קשות נוקדו בניקוד מלא כדי למנוע קשיים בהגייה.
לעתים ישנה חריגה מכללי הכתיב חסר הניקוד וזאת על מנת להקל את
ִ
הקריאה הנכונה על הלומדים.
כל ההסברים וההוראות בספר תורגמו לאנגלית על מנת לתת ללומדים חווית
לימוד ידידותית .תרגום זה חיוני ביותר להבנת המשימות המוטלות על
הלומדים דוברי אנגלית בראשית הדרך לרכישת השפה.
בסוף הספר נמצא נספח למורה המפרט את כל הנושאים הלשוניים בספר.

לסיכום ,הספר "להצליח בעברית קלה ג"

מאפשר ללומדים בארץ

ובתפוצות לרכוש את השפה העברית בדרך קלה ,פשוטה ,מובנית ,יצירתית
וידידותית ,ומאפשר להם להכיר את הווי התרבות הישראלית והמסורת
היהודית.

לפני שמתחילים ...ברצוני לאחל לכם בהצלחה!

מאירה מעדיה
תשס"ח2008 ,
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