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 Foundations of theoretical linguistics: Language and –יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח  סילבוס לקורס:

the brainשיעור ותרגיל , 

 

 אשר-איה מלצרשם המרצה: 

 

 ראשון לתואר:   2+2היקף שעות:     ב: סמסטר     : תשע"זלימודים שנת      0627-1060-01:  קורס מס'

 

 10-12יום ד', ב השיעורים יתקיימו

 10-12, יום א' 413ווב  שעת קבלה:

      03-6405024: טלפון

 ameltzer@post.tau.ac.il דוא"ל:

 נעה גלר, הילה דוידוביץ', חזי שבנוב  שם המתרגל:

 )נעה( 14-16)הילה(, א',  10-12)חזי(, א',  8-10א',  התרגילים יתקיימו ביום:

 אין דרישות קדם:

 

 תיאור הקורס

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית 

  .ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה)שלמות ונכונות(, תקפות 

  .הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית

ונתחיל לבנות מערכת  ,בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר

תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות  ,רהחוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזי

 ).)מיקוד

  :בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני

 אופרציות לקסיקון  –הממשק עם המערכת המושגית   •

 אספקט  –הממשק עם מערכת ההיסק   •

 טעם ופוקוס  –הממשק עם מערכות ההקשר והצליל   •

לכמה מן ההכללות התיאורטיות  –קוגניטיביות ועצביות  –בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות 

שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, 

 .טרנספורמציות ועקבות

 

 דרישות הקורס

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

 17.5.2017תאריך בחינת האמצע: 

 6.7.2017תאריך בחינת הסיום: 

 40%בחינת אמצע:  הרכב הציון: 

 40%בחינת סוף:   

 20%מטלות:   
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 תכנית  השיעורים :

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור תאריך שיעור

מבוא לבלשנות מודרנית, כללים  15.3.2017 1

רקורסיביים, דרישות מן התיאוריה 

 הבלשנית

  

   כללי גזירה 22.3.2017 2

   כללי גזירה 29.3.2017 3

   כללי גזירה ותפקידים תמטיים 19.4.2017 4

   תפקידים תמטיים וקריטריון התטה 26.4.2017 5

   )מיקוד(טרנספורמציות  3.5.2017 6

   תכוניות תמטיות 10.5.2017 7

 בחינת אמצע   17.5.2017 8

   הלקסיקון ואופרציות לקסיקליות 24.5.2017 9

   ממשק ההקשר והצליל: טעם ופוקוס 7.6.2017 10

 Fodorעדות ניסויית ליחידות תחביריות:  14.6.2017 11

& Bever (1965) 

  

עדות ניסויית למגבלות תמטיות:  21.6.2017 12

Marslen-Wilson et al. (1988) 

  

עדות ניסויית לטרנספורמציות ועקבות:  28.6.2017 13

McElree & Bever (1989) 

  

 

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


