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 : סילבוס לקורס
 ברכישת פונולוגיהסוגיות סמינר ברכישת שפה: 

Seminar in Language Acquisition: Patterns in Phonological Acquisition 

ר גלית אדם"ד: שם המרצה  

 

 ראשון :לתואר   4:  היקף שעות  ב+א:  סמסטר   ז"תשע:    לימודיםשנת     0627-3145-01:    'קורס מס

 18:00-20:00ב  השיעורים יתקיימו

 17:00, יום ב :שעת קבלה
 :      טלפון

 adam-ga@zahav.net.il :ל"דוא
 

 פונולוגיה מתקדמים :דרישות קדם ודרישות נוספות
 

 כל המאמרים מופיעים באתר הקורס ;שיעוריםמפורט בתוכנית ה :חומר קריאה
 

 תיאור הקורס

הקורס עוסק בסוגיות הקשורות להתפתחות פונולוגית מנקודת מבטן של שתי תיאוריות מרכזיות בפונולוגיה: פונולוגיה פרוזודית 

  .ותיאוריית האופטימאליות

שונות ומשפיעות על רכישת המורפולוגיה התופעות הפונולוגיות המאפיינות את תהליך רכישת שפת אם מופיעות כבר במילים הרא

  :והתחביר בהמשך. בקורס זה נבחן גישות שונות לניתוח והסבר ההתפתחות הפונולוגית על היבטיה השונים

  א. התפתחות סגמנטלית

  ב. התפתחות פרוזודית )מבנה ההברה, הרגל והמילה הפרוזודית(

  )סגמנטליות ופרוזודיות( בתהליך הרכישהג. האינטראקציה בין היחידות הפונולוגיות השונות 

  ד. השפעות פונולוגיות על רכישת המורפולוגיה והתחביר

 

טיפוסית, וללימוד ההנחות -להיכרות עם תופעות ומאפיינים שונים של התפתחות פונולוגית טיפוסית וא את סמסטר א' הקדשנו

, עם דגש מיוחד על ההבחנה בין עקרונות אוניברסאליים לבין התיאורטיות אודות רכישת שפת אם בכלל ורכישת הפונולוגיה בפרט

 השפעות שפת היעד. 

 

נתעמק במחקרים בנושאים ספציפיים, כגון פישוט צרורות עיצורים, תפקיד המילה המינימאלית ברכישת שפה,  סמסטר הנוכחיב

 ק במחקר באחד הנושאים שנלמדו בקורס. ועוד. כל סטודנט יציג מאמר העוסהשפעות פרוזודיות וסגמנטליות על השמטת הברות, 

 

 הקורס דרישות
 קריאת שוטפת של מאמרים, בהתאם להנחיות שיופיעו באתר הקורס 

  הצגת מאמר בכיתה במהלך סמסטר ב' בליווי תמסיר או מצגת 

 .השתתפות בשיעורים: לא יותר משתי היעדרויות בסמסטר. מעבר לכך יידרש אישור מיוחד להגשת עבודה 

  ותיאורטי סמינר: מחקר אמפיריעבודת 

 
 מרכיבי הציון

 15%: מטלות  
  :10%הצגת מאמר  
  :(60ציון עובר: ) 75%עבודה סמינריונית 
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 :סמסטר ב םתכנית  השיעורי
 
 

' מס

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי

סקירת נושאי המחקר והנחיות  13.3.17 1

 לכתיבת העבודה הסמינריונית

Ben-David and Bat-El 2016  

שיטות  – הרצאת אורח: חן גפני 20.3.17 2

 עבודה עם קורפוס

-  

עבודות  – פגישות אישיות 27.3.17 3

 15:00-20:00 סמינריוניות

-  

4 3.4.17 

 סטודנטים 

 

 מציגים 

 

 מאמרים

Ben-David (2012), Cohen 2015  

5 24.4.17 Inkelas and Rose (2008), Gafni (2012)  

6 8.5.17 Pater & Werle (2001), Becker and 

Tessier (2011) 

 

7 15.5.17 Jongstra (2003), Pater & Barlow (2003)  

8 22.5.17 Demuth & McCulough (2009), Karni 

(2012) 

 

9 29.5.17 Kirk & Demuth (2006), Adi-Bensaid 

(2012) 

 

10 5.6.17 Becker (2012), Lleo (2006)  

11 12.6.17 Song & Demuth (2008), Albert and 

Zaidenberg (2012) 

 

12 19.6.17 Demuth et al. (2011), Tomas et al. 

(2015) 

 

13 26.6.17 Bat-El (2012)  

 

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

 ביבליוגרפיה 

 ראו באתר הקורס 
 
 


