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 Beginning Phonologyפונולוגיה מתחילים סילבוס לקורס: 

 אופן לימוד: שיעור

 גרי כהן-אוון

 

 ב"א לתואר:    6היקף שעות:     ב :סמסטר       תשע"ז :שנת לימודים        0627.1022 :קורס מס'

 

 001, ווב 12:00-14:00: יום ב'/ד', ב יתקיימוהשיעורים 

 14:00-15:00, ב' 403ווב, חדר  שעת קבלה:

 5026 :טלפון

 evan@post.tau.ac.il דוא"ל:

 :יםמתרגל

 15:00ד'  (noa.handelsman@gmail.com) נעה הנדלסמן

 12:00א'   )asherov@mail.tau.ac.il( דניאל אשרוב

 16:00ב'    )yaelfirer@mail.tau.ac.il( יעל פירר

 102ווב  8:00-10:00ג'  נעה הנדלסמן התרגילים יתקיימו:

 102ווב  10:00-12:00ג'  דניאל אשרוב

 102ווב  16:00-18:00ג'  יעל פירר

 מבוא לבלשנות, פונטיקה דרישות קדם ודרישות נוספות:

 ראה ביבליוגרפיה חומר קריאה:
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 תיאור הקורס

, כמו גם היבטים שונים 70-הקורס מציג את התיאוריה הלינארית הסטנדרטית בפונולוגיה גנרטיבית, שפותחה בשנות ה

חוקים למערכות -נמצאות במסגרת גישה מבוססתהמוקדמות. שתי התיאוריות  80-לינארית של שנות ה-בתיאוריה לא

 כיים ואילוצים.לינארית גם מניחה ייצוגים הירר-פונולוגיות, אך התיאוריה הלא

 ראה הרחבה באתר הקורס.

 

 דרישות הקורס

 ראה פירוט באתר הקורס

 

 הרכב ציון

 ראה פירוט באתר הקורס

 

 מטלות

 ראה פירוט באתר הקורס

 

 בחינה

 ראה פירוט באתר הקורס
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 תכנית  השיעורים :

 

 שני )הרצאה( שלישי )תרגיל( רביעי )הרצאה( מטלות

 15.3 

 מבוא  – 1תמסיר 

14.3 

 1תרגול 

13.3 

 מבוא  – 1תמסיר 

 1: פרסום מטלה 22.3

 )פונמות ואלופונים(

22.3 

ניתוח פונמי: פונמות  – 2תמסיר 

 ואלופונים

21.3 

 2תרגול 

20.3 

ניתוח פונמי:  – 2תמסיר 

 פונמות ואלופונים

 1הגשת מטלה  : 29.3

 

29.3 

ניתוח פונמי: קבוצות  – 3תמסיר 

 טבעיות

28.3 

 3תרגול 

27.3 

ניתוח פונמי:  – 3תמסיר 

 קבוצות טבעיות

 2. פרסום מטלה 5.4

 )אלומורפיה(

5.4 

אלומורפיה )במתכונת  - 5תרגול 

 יום ג'(

4.4 

בדיקת מטלה  – 4תרגול 

1 

3.4 

ניתוח  – 4תמסיר 

 מורפופונמי

 19.4 2הגשת מטלה  : 19.4

 ניתוח מורפופונמי – 4תמסיר 

  

 26.4 

 מבחינותתכוניות  – 5תמסיר 

25.4 

 תכוניות – 6תרגול 

24.4 

תכוניות  – 5תמסיר 

 מבחינות

 3.5 

בדיקת  –שיעור עם מתרגלים 

 )אלומורפיה( 2מטלה 

  

 3פרסום מטלה  : 10.5

 )תכוניות(

10.5 

 תהליכים – 6תמסיר 

9.5 

 VH – 7תרגול 

8.5 

 תהליכים – 6תמסיר 

 3הגשת מטלה  : 17.5

 4פרסום מטלה  

(VH) 

17.5 

 סדר חוקים – 7 תמסיר

16.5 

 סדר חוקים – 8תרגול 

15.5 

 סדר חוקים – 7תמסיר 

 24.5 4הגשת מטלה  :24.5

 הברה  – 8תמסיר 

23.5 

 הברה – 9תרגול 

22.5 

 הברה – 8תמסיר 

   29.5 

 הברה – 8תמסיר 

 5פרסום מטלה  : 7.6

 )מאמר(

7.6 

 טעם – 10תמסיר 

6.6 

בדיקת  – 10תרגול 

 4-ו 3מטלות 

5.6 

 טעם  – 10תמסיר 

 5הגשת מטלה  :14.6

 6פרסום מטלה  

 )הברה וטעם(

14.6 

 פונולוגיה ניסויית – 11תמסיר 

תאוריית  – 12תמסיר 

 האופטימליות

13.6 

 Fijianטעם  – 11תרגול 

12.6 

פונולוגיה  – 11תמסיר 

 ניסויית

 21.6 6: הגשת מטלה 21.6

בדיקת  –שיעור עם מתרגלים 

 חוקים()מאמר וסדר  5מטלה 

20.6 

טעם  – 12תרגול 

Tulatulabla 

19.6 

פונולוגיה  – 13 תמסיר

 יסטוריתה

 28.6 

 טון  – 15ר תמסי

27.6 

בדיקת מטלה  – 13תרגול 

 )הברה וטעם( 6

26.6 

כישת ר – 14 תמסיר

 שפה

 

 הערה: סדר השיעורים לפי תאריך הוא אופציונלי ונתון לשינויים בהתאם להתקדמות בכיתה. 
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 ביבליוגרפיה

 ראה פירוט באתר הקורס


