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 , שיעור ותרגילIntro to Linguistics – : מבט פנורמי מבוא לבלשנות סילבוס לקורס:

 

 אירנה בוטוויניקשם המרצה: 

 

 ראשון לתואר:   2+2היקף שעות:     א: סמסטר    ט: תשע"שנת לימודים      0627-1010-01:  קורס מס'

 

 10-12', איום ב השיעורים יתקיימו

 09-10' א, יום 411ווב  שעת קבלה:

      0544645894: טלפון

 botwinik@post.tau.ac.il דוא"ל:

 , חזי שבנוב נטע חלוץעולא ג'רה , הילה דוידוביץ',   שם המתרגל:

 10-12, ה' 16-18, ד' 14-16, ד' 10-12ד'  יתקיימו ביום:התרגילים 

 אין דרישות קדם:

 

 תיאור הקורס

 בתחום הבלשנות המודרנית. המרכזיים הקורס מציג את אפיקי המחקר 
 בתחילת הקורס נגדיר את הנחות היסוד של הבלשנות המודרנית ואת מטרותיה. 

 : הבלשנות המודרנית במהלך הקורס נכיר את תחומי המחקר השונים שכוללת
 העוסק במבנה המשפט  ,תחביר 

 והיחידות המרכיבות אותומעות המשפט במש, העוסקת סמנטיקה 

 במשמעות ביחס להקשר , העוסקת פרגמטיקה 

 במבנה המלה  , העוסקתמורפולוגיה 

 במבנה מערכת צלילי השפה , העוסקת פונולוגיה 

 אמם ופן שבו ילדים רוכשים את שפתבא, העוסקת רכישת שפה 

 פסיכובלשנות, העוסקת באופן שבו דוברים משתמשים בידע הלשוני בזמן הפקת שפה והבנתה  

 נוירובלשנות, העוסקת בייצוג הידע הלשוני במוח 

 הסטודנטים ירכשו ידע שיאפשר להם לנתח תופעות לשוניות שונות.
 

 

 דרישות הקורס

 הקורס דורש הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע ובחינת סוף )שתיהן בציון עובר לפחות(. 

 תאריך בחינת האמצע: 

 תאריך בחינת הסיום: 
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 השיעורים :תכנית 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך שיעור

בלשנות  – מבוא לבלשנות מודרנית  1

 מסורתית לעומת מודרנית, ידע לשוני, 

  

אמפיריציזם  – מבוא לבלשנות מודרנית  2

ורציונליזם, המפנה החומסקיאני, מאפייני 

 שפה טבעית

  

מאפייני תהליך  – מבוא לבלשנות מודרנית  3

רכישת השפה, כשירות וביצוע, הדקדוק 

 האוניברסלי

  

   צירופים תחביריים  – תחביר  4

עקרונות ופרמטרים, פרמטר סדר  – תחביר  5

 מלים, פרמטר הנושא הריק

  

מוסדי יסוד במורפולוגיה,  -  מורפולוגיה  6

 מורפולוגיה נטייתית וגזירתית

  

 בחינת אמצע    7

מושגי יסוד בפונולוגיה, הכרת  – פונולוגיה  8

 העיצורים בעברית מודרנית

  

   תהליכים פונולוגיים, ההברה –פונולוגיה   9

מושגי יסוד בסמנטיקה, ערכי  – סמנטיקה  10

 אמת, גרירות לוגיות 

  

טאוטולוגיות, סתירות,  –סמנטיקה   11

 אנומליות, רב משמעות

 מקסימות השיח של גרייס –פרגמטיקה 

  

גזירת אימפליקטורות  – פרגמטיקה  12

 שיחתיות

  

מושגי יסוד בנוירובלשנות,  – נוירובלשנות  13

איזורי השפה במוח, אפאזיות, טכניקות 

 הדמיה

  

 

  סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה.הערה: 
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Course syllabus: Intro to Linguistics: Panoramic view  :מבט פנורמי מבוא לבלשנות : ,  

lecture course 

 

Irena Botwinik 

Course no.: 0627-1010-01     academic year:  2018-19 semester: a    number of hours: 2+2    degree: 

B.A     

 

Class will be held on: Sudays, 10-12 

Reception hours: Webb 411, Wednesdays, 09-10 

Telephone: 0544645894 

E-mail address: botwinik@post.tau.ac.il 

Names of teaching assistants: Hila Davidovitch, Ola Garra, Neta Halutz, Hezi Shabanov 

Prerequisites: None 

 

Course Description 

The course introduces the main research directions in modern linguistics. 

At the outset of the course, we'll define the basic assumptions and goals of modern linguistics.  

During the course we'll get to know the different research areas included in modern linguistics: 

 Syntax, studying the structure of sentences 

 Semantics, studying the meaning of sentences and of the units composing them 

 Pragmatics, studying meaning as it relates to context 

 Morphology, studying the structure of words 

 Phonology, studying the structure of the system of speech sounds 

 Language acquisition, studying the way in which children acquire their mother tongue 

 Psycholinguistics, studying how speakers use their linguistic knowledge in language 

processing and production 

 Neurolinguistics, studying the representation of linguistic knowledge in the brain 

Students will acquire knowledge that will enable them to analyze a variety of linguistic 

phenomena. 
 

Course Requirements 

The course requires weekly assignments, a midterm and a final exam (both with a passing grade).   

Midterm date:  

Final exam date:  
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Schedule 

Lesson Date Topic Required 

reading 

 Comments 

1  Intro to modern linguistics   

2  Intro to modern linguistics   

3  Intro to modern linguistics   

4  Syntax   

5  Syntax    

6  Morphology   

7    Midterm 

8  Phonology   

9  Phonology   

10  Semantics    

11  Semantics / Pragmatics    

12  Pragmatics   

13  Neurolinguistics   

 

Note: This schedule is tentative and may change as the course progresses.  

 

 

 


