
 

 
 

   השטח מן עדויות: בעברית לימוד ספרי בכתיבת ותוכניים לשוניים שיקולים
 

 אסתר סימונס
 אוניברסיטת אמורי, אטלנטה, ג'ורג'יה

 בית ספר לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 הקדמה. 1
ספרי הלימוד בבית הספר ללימודי חו"ל באוניברסיטה העברית בירושלים נכתבו על ידי 

היחידה ללימוד עברית. הם נכתבו עבור לומדי עברית: הן סטודנטים במכינה  מורי
המעוניינים להתקבל לאוניברסיטה, והן עבור סטודנטים הבאים לזמן קצר כדי ללמוד 
עברית במסגרת האוניברסיטה. ספרי היחידה ללימוד עברית מתחלקים לשש רמות 

 לימוד, מרמת המתחילים ועד רמת המתקדמים.
רמות ביניים )נמוכה  שתירמות מתחילים )נמוכה וגבוהה(,  שתי: כלהלן ות הןהרמ    

הסטודנטים נבחנים  ,רמות גבוהות )נמוכה וגבוהה(, שבגבוהה שבהן שתיוגבוהה( ו
 בבחינת פטור בעברית. 

איונות שנערכו בבית הספר לתלמידי חו"ל באוניברסיטה יהמחקר הזה מתבסס על ר    
מורים מנוסים לעברית הכותבים ספרים  שבעהאיונות נערכו עם יהעברית, ירושלים. הר

וחומרי לימוד, המשמשים ביחידה ללימוד עברית )להלן: היחידה(  מרמת המתחילים 
ועד הרמות הגבוהות. ספרי הלימוד המשמשים ביחידה מאופיינים בטקסטים בנושאים 

. החומר כםים מתושונים המזמנים אוצר מילים רחב, בשילוב נושאים דקדוקיים העול
 - כל הנושאים הדקדוקיים מופיעים, שבה חוברת הפריטיםהדקדוקי נקבע על ידי 

תחביר ופועל שיש ללמד בכל רמה ועליה נבחנים בסוף הקורס. נושאים אלה מחייבים 
את מורי הרמה בבחינות סוף הסמסטר והן את ועדת הבחינות שכותבת את הבחינות 

עצמם אין הוראה מחייבת וכל כותב רשאי להדגיש לכל רמה. אולם לגבי הטקסטים 
 חוברתנושאים ואוצר המילים הנראה לו מתאים לרמת הלימוד. לאור קיומה של 

בוחר/ת  על פניו שגם בחירת הטקסטים בכל רמה מוגבלת, שכן עלנראה , הפריטים
, כך שיזמנו את אוצר המילים ואת חוברת הפריטיםהטקסטים להתאימם לנדרש ב

החומרים הדקדוקיים הנדרשים בכל רמה. אולם השערת המחקר הייתה שייתכנו 
שיקולים נוספים בבחירת החומרים, ואם אכן יש כאלה, מעניין לגלות את מאפייניהם 

 ואת הסיבה שבגינה הובאו בחשבון מלכתחילה. 
 
 המחקר. 2

 את כותבי  את השיקולים המנחים לחשוף  הייתה  מטרת המחקר  : מטרת המחקר 2.1    
 הספרים בבואם לכתוב ספר לימוד. 

איונות "חופשיים" יהכולל ר איכותני,מדובר במחקר : המתודולוגיה והחומרים 2.2
כל  ידי המרואיינים או מנתח אותן סטטיסטית.-ושאינו מקדד את התשובות שניתנו על

 זהה, והתשובות נכתבו כלשונן. מורה רואיין בנפרד. השאלות נשאלו בסדר
 השאלות:להלן 

 א. כיצד קובעים מהו אוצר המילים המתאים לרמה?
 ב. כיצד נבחרים נושאי הטקסטים? 

 הם התכנים המתאימים לרמה?ה ג. מ
 ד. מה היחס לטקסט ספרותי? 

 היחס לתחביר ולפועל בכל רמה? ה.
 הספר?ו. מה מטרת ספר הלימוד ומי התלמידים שאליהם פונה 
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 :המשתתפים 2.3
 ;ספרים לרמת המתחילים ,ב'ו עברית מן ההתחלה א'  ממחברותמשרה ישראלי, 

 ;, ספר לרמת הביניים אגדה של שפהמחברת  מזל כהן,
 ;, ספר לרמת הבינייםקריאת בינייםמחברת גוני טישלר, 
 ;, ספר לרמת הביניים הגבוההבין השורות  ממחברי גלי הומינר,

 ;, ספר לרמת הביניים הגבוההבין השורות  ימחברמשי, צוקי
 ;כרמיה שובל, עדכון חוברת הפריטים

 .1גרשון לנצברג, בחינות מיון לקביעת הרמה

 הממצאים 2.4
 דירוג סמנטי: כיצד קובעים מהו אוצר המילים המתאים לספר ולרמה:א. 

התשובות הראשוניות של הכותבים היו: "האינטואיציה שלנו" )שרה ישראלי(, 
"תחושות בטן" )גרשון לנצברג(, "זה עבד די באינטואיציה" )מזל כהן(, "אני מפתחת 

 צוקירגישות לדעת אילו מילים מתאימות" )גלי הומינר(, "מפתחים רגישות למשלב" )
שי(. התשובות הראשוניות היו אם כן, אינטואיציה, תחושת בטן, ניסיון בהוראה, 

 לרמה" מתאים  לא  מה   יודעת שלילה: "אני תשובה על דרך ה וגם  "תורה שבעל פה" 
 )מזל כהן(. 

 בהמשך הכותבים נתנו גם תשובות נוספות:    

 :גובה המשלב נקבע לפי שכיחות המילים בשפה המדוברת ולאחריה בשפה  שכיחות
הכתובה. כך למשל, "אנחנו" שכיחה בדיבור יותר מאשר "אנו" או "עכשיו" שכיחה 
יותר מאשר "עתה". )שרה ישראלי, גוני טישלר(. כיצד קובעים את השכיחות? גוני 

מהידע המנטאלי של כל  טישלר ציינה את "גוגל" או "גוגל וירטואלי", המהווה חלק
דובר וכן ציינה את החוש הלשוני של דובר שפה ילידי או של מורה מנוסה המאפשר 

יומיומי,  להם לדעת מה מהווה חלק ממשלב גבוה בשפה ומה מהווה חלק ממשלב
מה נוטה להופיע בשפה כתובה, ואפילו ספרותית, ומה הולם יותר דיבור יומיומי. 

 )גוני טישלר(.

 ילה שבעזרתה ניתן להסביר משמעות של מילים אחרות, בעלות משמעות : ממילת גג
'ספציפית' יותר. זאת, משום שמשמעות מילת הגג מהווה חלק בהגדרתה של אותה 
מילה בעלת משמעות 'ספציפית'. כך, למשל, ניתן להסביר את "לצפות ב" בעזרת 

של "להתדיין"  "לראות", אך לא להפך. "לדבר" היא מילת גג של "לשוחח", ואפילו
)גוני טישלר(. אם כן, מילת הגג היא מילה במשלב נמוך יחסית אשר עשויה לשמש 
בצורה פחות מדויקת ביותר הקשרים. אפיון זה מתקשר, כמובן, גם לשכיחות של 

 אותה מילה. 

  :בחירה זו מכתיבה אוצר מילים מסוים המתקשר לשדות בחירה במגוון של נושאים
ת היעד יחולה. עם זאת יש לשים לב מי אוכלוסי –רופא  סמנטיים שונים. למשל:

ולהתאים את אוצר המילים ללומדים. יש הבדל בין צורך של רופאים באוצר מילים 
 רפואי לצורך של סטודנטים )שרה ישראלי(.

 חלק מהכותבים מחלקים את ספרי הלימוד לפרקים על פי אוצר מילים לפי נושאים :
טים באותו נושא: קיבוץ, שואה, כלכלה, אקולוגיה נושאים ומנסים לתת מספר טקס

 וכך נוצר מאגר אוצר מילים המתאים לאותו נושא שיכול גם לחזור על עצמו.  וכו',
                                                                                                                                                                                       

1
 .הערה: חלק מכותבי הספרים כתבו יותר מספר אחד, אבל התייחסתי בראיונות בעיקר לספרים ולחומרים אלה 
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עם זאת יש לזכור כי לפעמים בטקסט המיועד לרמה נמוכה תופיע מילה המיועדת     
 בדרך כלל לרמה גבוהה יותר וזאת מכמה סיבות:

קלה יותר, תופיע המילה הגבוהה, למשל, "אחריות" ברמה ג', אם אין לה מקבילה    –
"גניזה" או "חקלאות" ברמה א'. מזל כהן מסבירה, "זה לא סוף העולם ללמד מילים 
גבוהות, זה לגיטימי. אבל אין צורך להרחיב את משפחת המילים מעבר לנדרש לצורך 

, איננו מסוים טקסט גם הפועל "נולד" שנלמד ברמה א' לצורך ,ענוח הטקסט".  וכךיפ
 מורחב ואין מלמדים את הנטייה של הפועל מעבר לשימוש באותה רמה.

לפעמים התלמידים עצמם תורמים מילים גבוהות עקב חשיפה לחדשות, לפרסומת    –
או בעקבות ידע מהמקורות. כך למשל, תלמידים ברמה ג' הכירו את המילה  ,או לשיר

עה בחדשות, כשברור שהמילה "נטל" איננה מילה "שוויון" מתוך "שוויון בנטל" שהופי
 או שכיחות  לפי   לשוני אם כן, שלא תמיד רואים דירוג   ,ניתן לומר  שכיחה )מזל כהן(.

 רמת קושי אולם זאת השאיפה של כותבי הספרים.
דרך נוספת להתמודד עם אוצר המילים היא יצירת מילון. המילון יופיע בסוף יחידת     

בסוף טקסט מסוים, ובמספר ספרים אפילו לצד הטקסט. הפונקציה של כל לימוד או 
מילון היא שונה. מטרת המילון בסוף יחידה היא להדגיש ולסכם את אוצר המילים 
הנלמד בצורה מאורגנת ומסודרת. התלמיד יכול לראות את המילים שהוקנו בטקסט 

ים מאוד אוהבים אוצר לפי קטגוריות: שם, פועל, תואר וכו'. הן מורים והן תלמיד
מילים בסוף כל יחידת לימוד כי "זה סוגר להם קורפוס ונותן להם בסיס. התלמיד יודע 
בצורה מוגדרת באיזה אוצר מילים צריך להתמקד" )גוני טישלר(. אולם למילון הזה יש 
גם חיסרון. לכאורה, התלמיד יודע בסיום ספר הלימוד של רמה ג' את כל אוצר המילים 

ג', אבל קשה מאוד לקבוע את תוכן המילון, כי המילונים לא תמיד יכללו של רמה 
הכול, שהרי אוצר המילים של ספר קשור ונטוע בסופו של דבר בטקסטים שיש באותו 
ספר. "קשה מאוד לקבוע מסמרות באוצר המילים, מספיק שיש מסמרות בנושאי 

 ור" )גוני טישלר(.הדקדוק" ו"עניין אוצר המילים הוא קצת נזיל ולא לגמרי סג
במילון הממוקם לצד הטקסט ולא בסוף יחידת לימוד שלמה, המטרה היא אחרת:     

אם מוסיפים מילון לצד הטקסט, הטקסט כנראה כולל מילים במשלב גבוה יותר 
מהמשלב הנדרש ברמה זו. מטרת הכותב/ת, במקרה זה, היא להביא טקסט מעניין או 

באופן אינטנסיבי. הכותב מעוניין שהתלמיד יקרא  חשוב בלי להתעכב על אוצר מילים
טקסט שאיננו מבין את כולו וייעזר במילון לשם כך. המילון, אם כן, הוא כלי עזר 

ענוח הטקסט, וכתיבתו לצד הטקסט חוסכת מהתלמיד את הזמן הכרוך בחיפוש ילפ
ו לדעת המילה במילון 'רגיל'. המילים לצד הטקסט אינן מילים שהתלמיד חייב לזכור א

לצורך בחינה. כלומר, יש הבחנה בין אוצר מילים הכרחי לכל רמה, ובין אוצר מילים 
נלווה שהתלמיד צריך להכיר ברמה הפסיבית. כותב הספר מצפה מהמורה בכיתה 
המלמד את הטקסט להבחין בין מילים הכרחיות ומילות מפתח בטקסט שאותן הוא 

ענוח הטקסט. ישמשות אך ורק לצורך פמלמד, לבין מילים שהמורה אינו מקנה והן מ
כותב הספר מספק למורה תרגילים באוצר מילים כדי לבדוק את המילים החשובות, 
 והמילון עוזר לתלמיד רק לקרוא ולהיזכר במשמעות של המילים שאין צורך לדעת אותן 

 בצורה אקטיבית )גוני טישלר(. 
 הודית והחברה הישראלית?כיצד נבחרים נושאי הטקסטים, ומה היחס לתרבות היב. 

בכל הספרים יש טקסטים המדברים על החברה הישראלית, התרבות והמסורת 
היהודית. אולם יש הבדלים בדגשים: בחלק מהספרים מעודדים ויכוח ובאחרים לא. 
ההתלבטות של כותבי הספרים היא האם ללמד בעיקר על החברה והתרבות היהודית 

רני. ספרי הלימוד הרי מיועדים לתלמידים מכל או להתחבר לפן האוניברסלי, המוד
שי(. אם בוחרים להתמקד בחברה  צוקיהדתות ומכל התרבויות )שרה ישראלי, 

ובתרבות היהודית, השאלה היא האם יש לתת ייצוג גדול לתרבות הנוצרת בארץ ולשקף 
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בעיות בחברה הישראלית, או להתעלם מהבעיות ולהתייחס בעיקר למקורות 
אם החליט הכותב לעסוק בנושאים שנויים במחלוקת בחברה הישראלית  ולהיסטוריה.

או בנושאים ערכיים, השאלה שתטריד אותו תהיה אופן ההתייחסות אליהם: האם 
להראות רק את הצד היפה או להתייחס לנושא מצדדים שונים של הבעיה ולא להתעלם 

 מהקשיים שהנושא מעורר. 
לדבר על החברה הישראלית, "כי העברית נוצרה שרה ישראלי מסבירה כי חשוב לה     

בארץ ישראל, וכי זה המקום היחיד שבו שפת האם היא עברית, וכי התלמידים 
"אנחנו לא מומחים לתרבויות  כי ,היא מוסיפהעוד מתעניינים בנושאים האלה". 

אחרות, וניתן להוציא את ההבדלים התרבותיים מתוך התלמידים". כלומר אם 
, תלמידים יכולים לתאר חתונות עברית מן ההתחלה א'ונה יהודית במדברים על חת

אחרות מתוך תרבותם. הגישה של שרה ישראלי היא: "רק על עצמי לספר ידעתי", רק 
חדשה( היא המעניינת את -את תרבותי אני מכירה, התרבות החדשה )או הישנה

התלמידים, ותרומתם של התלמידים תהיה שיחה על הבדלים תרבותיים או תיאור 
חוששת מ"ראייה צרה" של הנושאים וכן מהאשמתה בהטפה הבדלים כאלה. מזל כהן 

 אגדה של שפה. אם בספר ש"זו לא הכוונה של כותבי הספרים"פטריוטית. היא טוענת, 
מופיעים מכתבי יוני נתניהו בשפה מאוד פטריוטית, הדבר אינו משקף את עמדותיה 

להציג את ככותבת, אלא את התקופה שבה המכתבים האלה נכתבו. כלומר, היא מנסה 
 , כך היא מביאה זאת בספר.1967-העברית מתוך ראייה היסטורית, ואם כך דיברו ב

, התכנים יותר אוניברסליים. אמנם מדברים על בין השורות  בספרים החדשים, כגון    
החברה הישראלית, אך לא מתוך גישה היסטורית ורצון לתאר את תולדות המדינה, 

החברה הישראלית בימינו. שינוי נוסף בספרים  אלא מתוך מטרה להכיר לקורא את
החדשים היא נטייתם לזנוח את הגישה של "אנחנו" ולהעדיף על פניה את גישת 
ה"אני". זאת ועוד, ספרים אלה מרחיבים בהשוואה לתרבויות העולם ובהדגשה של 

 שי(. צוקינושאים עכשוויים יותר: זוגיות, חינוך, אינטרנט וכו' )
את התרבות היהודית ואת החברה  יותר ים הישנים מדגישיםכלומר, הספר    

הישראלית לדורותיה בבחירת הטקסטים בעוד החדשים מעדיפים נושאים המדגישים 
צדדים מודרניים בחברה הישראלית המקבילים למה שקורה בעולם תוך הדגשת המבט 

צוקי ) הישראלי על הנושאים האלה. "פחות נרטיב ישראלי ויותר ערכים דמוקרטיים"
 .שי(
רוב הכותבים דיברו על בחירת נושאים הקרובים לטעמם, אך הדגישו גם עניין     

ורלוונטיות, דהיינו הטקסט צריך לעניין את התלמידים ולעורר דיון בכיתה. למשל, 
, המדבר על טיולי צעירים עברית מן ההתחלה ב'"מה הם מחפשים שם" מתוך 
בנושא מעניין או שנוי במחלוקת שניתן להרחיב אותו ישראלים בעולם. כלומר, בוחרים 

לדיון, לשיחה ולהבעת דעה. המורים רואים עצמם כסוכני תרבות הרוצים להרחיב את 
טלפונים  להתעניינות בנושאים מוכרים כגון האופקים ואת עולמם של הלומדים מעבר

ניין לכל שלא תמיד ניתן לכוון את הע מוסיפהשרה ישראלי  .שי( צוקיסלולריים )
 נושא כל   להתאים  ניתן  תמיד  לא  כלומר,  "מעניין זה בעיני המתבונן".  התלמידים: 

 לטעמו של כל תלמיד.
 כיצד כותב הספר יודע איזה טקסט מתאים לאיזו רמה?ג. 

ניתן להראות התאמה של הטקסט לרמה מבחינת אוצר מילים ומבנים תחביריים 
רטורית. הטקסט ברמה הגבוהה יהיה קשה יותר )מילות קישור, למשל( וכן מבחינה 

 מבחינת אוצר המילים, מורכב יותר מבחינה תחבירית וגם ארוך יותר בהקפו.
אף על פי שיש מספר ספרים ביחידה, בכל רמה ניתן לראות התאמה של קושי תחבירי 
ואוצר מילים בין הספרים שמיועדים לאותה רמה, אף שנכתבו בידי כותבים שונים, 

 קודם. וינוולם השתמשו באינטואיציה או בניסיון בהוראה ובגורם השכיחות שצשכן כ
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 הם התכנים המתאימים לרמה?ה מד. 
בכל ספר הטקסטים הראשונים יהיו קלים יחסית וקרובים לרמה הקודמת והאחרונים 
יהיו קשים יותר וקרובים לרמה הבאה. המעבר בין הרמות הוא מטקסטים פשוטים 

רטורית, מקונקרטיים למופשטים, מטקסטים קצרים לארוכים,  למורכבים מבחינה
 צוקילאקדמי ולספרותי ומדיבורי לשפת הכתיבה. ) ,מטקסט יומיומי, אינסטרומנטלי

 שי, גלי הומינר(.
עם זאת בכל הספרים יש טקסטים דיבוריים של דיאלוגים ושפת יומיום וטקסטים 

המיועד למתחילים יש שאיפה  מן ההתחלה א' עבריתבעלי תוכן גבוה יותר. כבר ב
להגביה את המשלב כמו את עולם התוכן הנדון. לצד הדיאלוגים מחיי היומיום יש 
טקסטים מאתגרים כגון: קיבוץ הרדוף, הגניזה בקהיר, הרמב"ם. טקסטים אלה 
נשענים על חומר דקדוקי שנלמד באותו פרק והמטרה היא העשרת עולם התוכן והצבת 

א שרבים מהסטודנטים הם משכילים וזקוקים ליותר מאשר אתגר ללומד. ההנחה הי
 לשיחות "דני ורותי" )שרה ישראלי(. 

האתגר של כותבי הספרים הוא עיבוד הטקסטים כך שיתאימו לספר ולרמת הלימוד.     
גרשון לנצברג מסביר: "לוקחים טקסט מעניין ורלוונטי ומעבדים אותו. ואז בודקים 

אוצר המילים ולא גבוה מדי במילות הקישור או בפועל שלא יהיה גבוה מדי מבחינת 
שי אומר: "דבר ראשון לקצר, להוציא את הדברים העיקריים, להבדיל  צוקיבנטייתו. 

בין עיקר לטפל. ההתפתחות של הטקסט צריכה להיות הגיונית, לא טקסט מסורבל 
  .על מבנה סגור ומאורגן"באלא 

להיות רלוונטי, אך כזה שניתן ללמדו שוב ושוב והוא מוסיף: "דבר נוסף, הטקסט צריך 
 יכוח אם להשמיע את המוזיקה של וגנר הוא ובספר בלי שיאבד מרעננותו, ולכן הו

 עדיין לא הסתיים, ועדיין לא משמיעים את וגנר בארץ". אנטי שכן הוברל
  מה היחס לטקסט ספרותי? .ה

מקוריים שלא עובדו. הטקסטים בספרים נחלקים לטקסטים מעובדים ולטקסטים 
אך לא שירים כדי להתאימם לרמת הכיתה  ,בחלק מהספרים מעבדים קלות סיפורים

, "מכתבי יוני נתניהו"(, ובאחרים לא )מן ההתחלה ב' עברית)"לשבור את החזיר", ב
 (.אגדה של שפהב

הטקסטים הלא מעובדים הם קטעי ספרות, שירה, שירים וטקסטים ממקורות     
 מקורי  הלומד עם טקסט  ההתמודדות של  הוא  האלה  הטקסטים  של  ערכם   דתיים.

 המצליח לרגש הודות  לחוויה שהוא מעניק לקורא או בזכות הערך התרבותי שלו. 
 רמה? כלמה היחס לתחביר ולפועל ב. ו

תחביר ומורפולוגיה, ובכל טקסט יש בבכל ספרי הלימוד מופיעים גם תרגילי דקדוק 
מודעות לנושא הדקדוקי העולה ממנו. בספרי היחידה הנמוכים אין הפרדה בין פועל 
לתחביר, ואילו בספרים המיועדים לרמות הביניים ולרמות הגבוהות, הפועל מופיע 
בספר נפרד. לכן כאשר בוחרים טקסט, הכותב צריך להיות מודע גם לצד התחבירי שלו. 

ר, בוחרים טקסט שיזמן גם נושא דקדוקי. רמת הדקדוק נקבעת מראש על ידי כלומ
. חוברת זו מחלקת את הדקדוק )תחביר ומורפולוגיה( לפי רמות חוברת הפריטים

הלימוד. החוברת נכתבה במקור על ידי רון כוזר ועודכנה על ידי כרמיה שובל וצוות 
ובים של תלמידים ומורים, מה מורים מכל רמה. החוברת מתעדכנת כל הזמן בעזרת מש

שמאפשר להגיע למגוון רחב של נושאים דקדוקיים. "החוברת הזאת היא הבסיס לכל 
)כרמיה שובל(, הן המורים והן כותבי הטקסטים  בחינות הרמה בסוף הסמסטר"

מכוונים את הרמה הדקדוקית על פי הפריטים האלה. על פי חוברת הפריטים נקבע מה 
ברמה אחרת. עם זאת אין תמימות דעים מלאה בקשר לפריטים. ללמד ברמה אחת ומה 

"לפעמים הדרישה ברמה ו' היא כל כך גבוהה שאפילו "ישראלי בר דעת" לא מכיר ולא 
 יודע פריט זה או אחר" )גוני טישלר(.
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 רמה וכך ניתן  כל  של  הדקדוקיות   הדרישות  את הפנימו   הספרים עם זאת, כותבי     
 שהטקסטים בספרי הלימוד מזמנים נושאים דקדוקיים על פי החוברת.לראות 

 מה מטרת ספרי הלימוד, ומי התלמידים שאליהם פונים הספרים?. ז
רוב הכותבים ענו שהספרים פונים לסטודנטים המעוניינים ללמוד באוניברסיטה. 

רמה מטרת הספרים היא "להכין את התלמידים לאוניברסיטה" )גלי הומינר(. להגיע ל
שי, גוני טישלר( ולהצליח  צוקישתאפשר כניסה לאוניברסיטה )שרה ישראלי, 

לעבור  ,לדעת עברית של יומיום אך גם עברית גבוהה היא בלימודים. תשובה נוספת
שי(. רק מזל כהן אמרה שספרה מיועד לכל לומד  צוקימשפת דיבור לשפת כתיבה )

אך לאו דווקא הכנה  ,צירת ענייןיוית ידע יעברית, והמטרה היא לימוד השפה, הקנ
ללימודים באוניברסיטה. הדבר יבוא כמובן מאליו, שכן כל מי שעובר את רמת הביניים 
בעברית זכאי להתקבל ללימודים באוניברסיטה, אך זאת איננה מטרתה המקורית. 

 , עומד בפני עצמו כספר ללומד עברית.אגדה של שפההספר שלה, 
שהספרים צריכים לעורר עניין כי התלמידים צריכים להיות כותבי הספרים הדגישו     

 מאותגרים כדי  ללמוד את השפה.
 
  סיכום. 3

. אוצר המילים נקבע חוברת הפריטיםעל פי  ,אם כן ,הדקדוק והתחביר נקבעיםנושאי 
על פי הניסיון ומגוון הנושאים, ואילו התכנים נקבעים על פי הבנתם וטעמם של כותבי 

שאין הגדרה מחייבת לגבי הנושאים או סוגי הטקסטים. אוצר המילים  הספרים, כיוון
דיבורי והשכיח ברמות הנמוכות אל אוצר המילים המיוחד למאמרים המתקדם מ

וללשון הכתיבה, המתאים לסטודנט המתעתד להבין הרצאות באוניברסיטה ולכתוב 
 עבודות בשפה העברית.

ך פתוח וחופשי ככל שמתקדמים ברמת אוצר המילים המוגבל ברמות הנמוכות הופ    
הלימוד. גם הטקסטים מדורגים ומעובדים לפי הרמות השונות: מהפשוט והקל אל 

 המסובך והקשה.
כותבי הספרים מייחסים חשיבות רבה לתוכן הטקסטים הן מבחינת העניין ללומד     

השפה והן ככלי להכרת התרבות היהודית והחברה הישראלית. טקסטים אלה הם 
 מצעי המשמש ללימוד השפה העברית בכל הרמות.הא
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