
 
 

 ע"ש לסטר וסאלי אנטין הפקולטה למדעי הרוח
 

 

  03-6409457/ 6406584: , פקס03-6409998. טלפון: 69978אביב -אביב, תל-, רמת39040קריית האוניברסיטה, ת"ד    
TEL AVIV UNIVERSITY, P.O.B. 39040, RAMAT AVIV, TEL AVIV 69978, ISRAEL. TEL. 972-3-6409998, FAX 972-3-6409457 

 

 

  סוגיות מרכזיות בסמנטיקהמגוון      : סילבוס לקורס

   B.A. Seminar in Semantics 

 

 סמינר   : לימוד אופן

 נירית קדמון  : שם המרצה

 .א.ב  :לתואר    4 : היקף שעות    'ב  :סמסטר      תשע"ז : שנת לימודים      06273199:  'קורס מס

 08-12יום ד', ב השיעורים יתקיימו
 פי תאום מראשל :שעת קבלה

 03-6580234:      טלפון
 Kadmon@post.tau.ac.il     :ל"דוא

 
 יסודות הסמנטיקה הפורמלית   :דרישות קדם

 
 ופרקים מתוך ספר עיון.  ראו ביבליוגרפיה. מאמרי מחקר שונים      :חומר קריאה

 

 :תיאור הקורס
מקוריים  בסמנטיקה של שפה טבעית, ויכלול קריאת מאמריםבעלי חשיבות מרכזית סמינר זה יעסוק במספר נושאים 

 באינטנציונאליות(, Theory  Discourse Representation  ( בתחומים אלה. נעסוק בתיאוריה של קמפ והיים

, כפי או שניים בעוד נושאאולי ובגנריות, ברגישות לפולאריות, ומודאליות )נקרא מעבודתה של אנגליקה קרצר(, 

 .שיאפשר הזמן

 

 :הקורס דרישות
 ך הסמסטר:במש

 קריאת הספרות הרלבנטית )חובה( 

 ייתכן שיהיו פה ושם שיעורי בית )חובה( 

 חודש לאחר תום הסמסטר: לכל המאוחר

 עמודים של נושא לעבודה הסמינריונית    הנושא חייב להיות מאושר ע"י המרצה. 1-1.5 הגשת הצעה בת 

 חודשים לאחר תום הסמסטר(: 3בתאריך שנקבע ע"י האוניברסיטה )כ לכל המאוחר

 הגשת עבודה סמינריונית        )הוראות  מפורטות באתר הסמינר( 

 

 נר.ציון העבודה הסמינריונית יהיה גם הציון הסופי בסמי

 

 הסטודנטים מוזמנים להתייעץ עם המרצה במשך התהליכים של בחירת נושא ושל המחקר וכתיבת העבודה.
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 : םתכנית  השיעורי
 

' מס
 השיעור

  קריאה נדרשת נושא השיעור ךתארי

 הערות

מודאליות, בסיסים   1
-מודאליים, וקבוצות

 טענות שיש בהן סתירה

Kratzer:  'What Must and 

Can Must and can mean' 
 

   כנ"ל  2

 Kratzer:  'The Notional כנ"ל  3

Category of modality' 
 

   כנ"ל  4

מיודעים -מיודעים, לא  5
ואנפורה, ותיאוריית ייצוג 

 השיח של קמפ והיים

Lewis:  'Adverbs of 

Quantification' 
 

  2פרק  Kadmon 2001  כנ"ל  6

   כנ"ל  7

   כנ"ל  8

9  Any ,רגישות לפולריות ,

גנריות, ייצוג סמנטי של 

 פרדיקטים

Kadmon and Landman:  

'Any' 
 

   כנ"ל  10

  תמסירים מפורטים כנ"ל  11

   כנ"ל  12

הנחות של משפטים -קדם  13
 מורכבים

 הפרקים הרלבנטיים מתוך

Kadmon 2001 
 

   כנ"ל  14

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