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 :יעדי ההוראה

 
אצל ילדים. מטרת הקורס היא ברכישת שפת אם והוא מתוכנן להקנות ידע בנושא התפתחות שפה ראשונה  עוסקהקורס 

של התחום, ולהציג את הכלים המתודולוגיים תחום רכישת השפה, לבחון את שאלות היסוד לסטודנטים ה לחשוף את
 הבסיסיים הנחוצים למחקר עצמאי.

בקורס נדון בתיאוריות רכישת שפה ובשלבי ההתפתחות של חלקי השפה השונים, וכן נסקור טכניקות אקספרימנטאליות 
 המשמשות לחקר שפת ילדים.

אינטלקטואלית ולגרום להם לרצות להמשיך משמעיות אלא לעורר את הסטודנטים -הקורס אינו אמור לספק תשובות חד
 ולחקור את היכולת המופלאה הזו, המגדירה אותנו כבני אדם.

The goal of this course is to introduce students to the field of first language acquisition; to present them 
with the fundamental questions; and to familiarize them with the basic methodological tools required for 
pursuing independent research. We will discuss different language acquisition theories, the development 
of the various subparts of language and a number of experimental methodologies to study child language. 
This course is not designed to provide definitive answers; its central aim is to intellectually stimulate the 
students and motivate them to further explore this incredible capacity which defines us as humans. 

 
 
 

  :פרשיות לימודים
Topics to be discussed: 
Problems of language acquisition 
Poverty of the Stimulus 
Speech perception in infants 
Stages of Language Acquisition 
Critical period hypothesis 
Core knowledge systems - Modularity 
Behaviorism vs. Nativism, UG, Principles & Parameters, nature of development 
Competence/performance 
From theory to experiments 
Methods for assessing children’s linguistic knowledge 
 
 

 
 



  דרישות והרכב ציון הקורס

 בחירה __       חובה __        נוכחות  

 5%השתתפות . 1
 15%קריאה -שאלות. 2
 25% תרגול . מטלות3
 55%. מבחן 4

 100% -  סה"כ
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