
   דיון במת - מאמרים « פורומים « (חינם) עברית למורי מתוקשב בינלאומי פורום

 2016אסתי סימונס פביו רדק. הוצאת אקדמון  -  , סוף הדרך! תרגילי דקדוק וקלוז לרמה ו' (פטור)עברית

בחלקו הראשון הספר כולל תרגילים משולבים שבהם ניתנים פעלים בצורת המקור והתלמיד צריך לכתוב את 
רמה הגבוהה בכיתות הנטייה הנכונה או את שם הפעולה. המאמרים עצמם אינם ארוכים אך מעניינים. מורים ב

שעדיין אינן מוכנות למבחן הפטור יכולים להשתמש בהם גם לצורך הבנת הנקרא, דיון בע"פ או כאמצעי לעידוד 
 כתיבה.

בחלק השני ישנם סוגים שונים של תרגילים על פי הבניינים והגזרות השונות. מגוון התרגילים טוב, והם נעים בין 
הפעולה, לתרגילים רבי ברירה. חלק מהתרגילים הם מאמרים קצרים הטיה נכונה של הפועל או כתיבת שם 

שיכולים לשמש לצורך הבנת הנקרא או הדיון בעל פה. בנוסף לתרגילי הפעלים יש תרגול מעמיק של תופעות 
דקדוקיות נוספות כגון: מילות תכלית, היידוע, מילות שלילה, השוואה, סיבה ותוצאה ועוד. בחלק הזה כמו 

ת הרבה עבודה ומחשבה של הכותבים, כך שהתלמיד יעבור על כל מרכיבי השפה תוך תהליך של בקודמו נכר
קריאה. הייתי מוסיפה גם הבנה אבל לא כחלק מהתרגול בספר אלא תוך שימוש בו בכיתה. בכיתה ההפוכה 

ן בקטעים יכול התלמיד להשלים את התרגילים בזמנו החופשי והמורה בכיתה יכול לערוך דיון על הנושא הנתו
 השונים.

החלק השלישי של הספר הוא "קלוז", ללא אוצר מילים נתון, מה שמאתגר את התלמיד ובהחלט יכול לשמש 
 כחלק מתרגול בהבנת הנקרא.

החיסרון העיקרי של הספר שבין קטעי הקריאה הרבים המופיעים בו, לא נבחרו גם קטעים מקוריים, ברמה 
וריים ממאמרים המופיעים בעיתונים או ירחונים כלליים או הגבוהה אפשר להשתמש בקטעי קריאה מק

 מקצועיים.

 לסיכום, הספר שימושי גם למורה בכיתה המתקדמת וגם לתלמיד המתקדם.

 
This book is a great book for the advanced students in the classroom with a teacher or for the 
superior student who works alone in order to pass the proficiency exam. The first 2 parts have 
excellent exercises, and the third part has many good cloze exercises. The only thing I think the third 
part missed was the opportunity to use authentic reading that can be very beneficiary for the 
advanced-high and superior student. 
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