Kedves Diákok!

A 8. évfolyamon a mondatok és a szövegek világával, valamint a szóalkotási módok
változataival foglalkoztok. Nélkülözhetetlenek a helyesírási kézikönyvek, ezeket gyakorlottan kell használnotok! Leginkább A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása
(AkH12) és a Magyar helyesírási szótár legyen elsődleges forrásotok!
A Tinta Könyvkiadónak ez a kötete a 8. évfolyamos diákok írásbeli nyelvhasználatát, helyesírását formálja, erősíti, valamint hozzájárul annak ellenőrzéséhez, ezért
az itt következő ismeretkörök szerepelnek a kiadványban:
a) A nyelvi tudatosság növelése: az önellenőrzés, a szövegjavítás a tanult szabályismeretek mozgósításával, a helyesírási kézikönyvek alkalmazásával.
b) Az összetett szavak fajtái: a mellérendelés és az alárendelés; helyesírásuk.
c) A szóképzés és a képzett szavak helyesírása.
d) A mondat szerkezeti típusainak írásjelhasználata. A szöveg központozásának,
a párbeszéd és az idézetek leggyakoribb helyesírási szabályainak alkalmazása.
e) Az olvasott szöveg tartalmának felfedése, értelmezése.
Az a tapasztalatom, hogy a nyelvtani ismeretek és a helyesírási szabályok tudása
kölcsönösen segítik a biztonságosabb helyesírást, ezért helyeztem előtérbe az elemzést, a figyelem összpontosítását, a szabályalkotást, az összehasonlítást.
Gyakorlatnak tekintek minden kiegészítéssel, pótlással, táblázatban adott elemzéssel összefüggő teendőt. A feladatok – különösen a mondatalkotással összefüggőek – az alkotó közreműködéseteket igénylik. A tudáspróbák az egyes fejezetekben
kiegészített, árnyalt, elmélyített helyesírási ismereteket ellenőrzik, illetőleg ezek ellenőrzéséhez nyújtanak lehetőséget. A tollbamondás szakkifejezés után következő
diktálandók rövidebb-hosszabb szövegek, ugyanakkor számtalan tollbamondásra
alkalmas kifejezés- és szógyűjtemény található mindegyik fejezetben, közülük bátran
válogathattok, ahogy szüleitek és pedagógusaitok is.
A gyakorlatok, a feladatok és a tudáspróbák megoldásakor és ellenőrzésekor, azok
javításakor amennyiben gondotok adódik, lapozzátok fel A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (AkH12), valamint a Magyar helyesírási szótár című kötetet! Alkalmazzátok a helyesírási szabályokba foglalt ismereteket, tanácsokat és példákat! A helyesírással kapcsolatos tudásotokat segíti az AkH12 tárgymutatója is.1
Javítsátok ki gondosan valamennyi munkátokat, mert a ki nem javított munka a
felszínes ember benyomását keltheti!
A Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére című kiadvánnyal dolgozóknak jó
munkát kívánok.
Dr. H. Tóth István CSc
1
A Helyesírási munkafüzet a 8. évfolyam részére elkészítésekor A magyar helyesírás szabályai 12.
kiadása (= AkH12) volt mérvadó.

4

H.Tóth_Helyesírási mf_8.o.indd 4

2018. 06. 22. 12:27:29

