





מיקרו-דקדוק לעומת ַמקרו-דקדוק: 
במה אנו עוסקים, ובמה מן הראוי שנעסוק
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הקדמה: תמונת מצב









































 



















           



            







               

   









         

          





             

















מקור הבעיות: דקדוק ללא הקשר
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הפתרון: דקדוק בהקשר
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דוגמאות לדרך העבודה המוצעת



סטודנט לרפואה לא למד במשך כל השנה. בסוף השנה, כאשר התקרבו המבחנים, נבהל 
הסטודנט הצעיר, כי פחד להיכשל.

הוא פנה אל הפרופסור שלו ושאל: ׳אדוני הפרופסור, האם מספיק ללמוד במשך חודש אחד 
כדי להצליח במבחנים?׳

ענה הפרופסור הזקן: ׳אתה רוצה להיות רופא. הרבה פעמים מגיעים למרפאה אנשים 
שמנים מאוד. אתה יכול לתת להם דיאטה ארוכה וקלה או להציע להם לצום כמה ימים 

כדי לרזות. מה אתה בוחר?׳
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  a medical student has not studied for a whole year
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   Do you want…      You want…
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סיכום

grammar in context
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