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 שונות לשונית ושונות תרבותית בהקשר החינוכישם הקורס: 

 תואר שני: חינוך ותרבות ערבית בישראל

Linguistic diversity and cultural diversity in the educational context 

 שם המרצה: ד"ר עלי ותד

Dr. Ali Watad 

 פ"אתש

 מסטריאלי: סמשך הקורס

 ש"ש 1: היקף הקורס

 : איןדרישות קדם

 : שיעור חובהסוג הקורס

 

 תיאור הקורס:

האדם, כגון: השכלה, מוצא עדתי, גיל, מגדר, השתייכות -מאפיינים רבים מעצבים את לשונו של בן

אחרת, כשהוא מדבר אל אנשים האדם משתמש בלשון -חברתית, מיקום גיאוגרפי, מוצא איתני ועוד. בן

קרובים מזו שהוא מדבר בה אל אנשים זרים, בדברו על נושאים אישיים או לא אישיים, בדברו בפני קהל 

 או בדברו בטלפון, כשהוא מספר על חוויה שחווה או כשהוא משוחח על נושא פוליטי.

של סוציולקטים ואתנו  אופייה החברתי המגוון והייחודי של ישראל הוא קרקע פורייה להיווצרותם

על  -לוקטים למיניהם. במהלך הקורס נבחן את השונות הלשונית על גווניה המרובים ונראה כיצד התרבות 

 הספר.-נבחן כמוכן את השתקפותה של השונות  הלשונית בבית  משתקפת בה. –פניה השונים 

 

  מטרות הקורס:

 יעמיק את ידיעותיו בהבנת המושגים: שונות חברתית ושונות תרבותית, דיאלקט,  הסטודנט

 סוציולקט, אתנו לקט.

 יכיר את הגישות המדעיות המסבירות את המושג "שוני לשוני". הסטודנט 

 ילמד להבחין בגורמים ובמניעים של השונות הלשונית והשונות התרבותית. הסטודנט 
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 ני עפ"י ההקשר הנסיבתי שבו המוען משדר את דיבורו.ילמד להבחין במסר הלשו הסטודנט 

 :תוצאות הלמידה

 בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:

 היטב את המושגים: "שונות לשונית", שונות תרבותית", "דיאלקט", "סוציולקט"  תדעל

 ו"אתנו לקט". 

  שוני להבחין בשונות הלשונית בין קבוצות דוברים ולהבין את המניעים התרבותיים של

 לשוני זה.

  פירוט תכני הלימודים:

 מקורות מתאימים תכנים

 (2002מוצ'ניק, מ. ) לשון וריבוד חברתי

 (.1989ניר, ר. ) (,1970יאקובסון, ) פונקציות הלשון

(, קאיס, 1998אור, א. ), (1984וידיסלבסקי, ד. ) לשון המזרחיים והמערביים בישראל

 (.1975שטאל, א. ), (1981י' )

אמארה, מ.  (.2001מדריך, ) (,1995לוין, א. ) הלשון הערבית בישראל

 (2019שחאדה, ח. ), (1991אמארה ), (2002)

(, רגב, ז. 1977דיוויס, ל. ), (2002מוצ'ניק, מ. ) התפתחות הלשון אצל הילד

(1997) 

 (1981קאיס, י' ), (2002מוצ'ניק, מ. ) השפעת המשפחה ובית הספר על לשון הילד

(, הורביץ, 1977דיוויס, ל. ), (2002מוצ'ניק, מ. ) לשונם של בני הנוער

 (.1996מ' )

(, מוצ'ינק, מ. 1994אלדר, מ. ) (,1963ספן, ר. ) היווצרות הסלנג

(1994) 

 

 דרכי ההוראה והלמידה:

 הרצאות, דיונים, תרגילים, הצגת רפראט אישי 
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  חובות הסטודנט:

 מאמרים לדיון והגשת עבודה מסכמתנוכחות, השתתפות פעילה, קריאת 

 : דרכי ההערכה

 30%   הצגת רפראט

  70%   עבודה מסכמת

 100%    סה"כ

 הגשת העבודה במפגש האחרון של הסמסטר.

  )מקורות חובה מצוינים ב*(:רשימה חלקית    –מקורות נבחרים 

 חובה

 (     "העברית בקרב הערבים בישראל: היבטים סוציולינגוויסטיים", מדברים 2002*אמארה. מ' )

 תעודה   עברית, לחקר הלשון העברית המדוברת והשונות הלשונית בישראל,                                    

 .105 – 85אביב עמ' -תל יח,                                   

 (1975*ברנשטיין. ב' )

    Bernstein, B. Class. Codes and Control, London: Routledge &  

     Kegan Paul, vol. I, II, III.                                

 .285 – 274, עמ' 2הספרות (     "בלשנות ופואטיקה", 1970*יאקובסון. )

 (   "לתהליכי התהוותה של העברית המדוברת בישראל", מדברים עברית, לחקר   2002*יזרעאל. ש' )

 , בעריכת: ש'   תעודה יחהלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל,                             

 אביב. -יזרעאל, אוניברסיטת תל                            

 , ירושלים.דקדוק הלהג הערבי של ירושלים     ( 1995*לוין. א' )

 (2008לחמאדי. פ' )

مجلة كلية االداب استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي".  –لحمادي فطومة، "السياق والنص 

 .3+  2، مجلد والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 האוניברסיטה הפתוחה, כרך א.אביב: -, תללשון, חברה ותרבות(    2002*מוצ'ניק. מ' )
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 .74 – 65(    "לא סתם סלנג", לשוננו לעם, מה, עמ' 1994*מוצ'ינק. מ' )

 .3אביב: האוניברסיטה הפתוחה, יחידה -, תלמבוא לבלשנות(        1989*ניר. ר' )

 - 43 , עמ'9 אלחצאד,", וכלשון לאום בישראל םשפת א  כ הערבית ( "הרהורים על2019שחאדה. ח' )

 , המכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל.90

 רשות

   אביב ומדרומה-ייחודים תחביריים בלשונם המדוברת של נערים מצפון תל(      1998אור. א' )

 אילן.-גן, אוניברסיטת בר-)עבודת מ"א(, רמת                               

 אביב.-תל ,סלנג צבאי(     1994אלדר. מ' )

 .14 – 5, עמ' 46לשוננו לעם (     "הרהורים על העברית ועל תרבות ישראל" 1995אשר. מ' )-בר

 , עמ' 14עיונים בחינוך האמנם טעונה היא טיפוח",  –טיפוח -(     "לשונם של טעוני1977דיוויס. ל' )

                                 133 – 138. 

 חלקת דלות לשונית או שינוי באתוס של הנוער?",  –"כזה, 'כאילו' ודומתיהן (    1996הורביץ. מ' )

 .74 – 69עמ'  ,21לשון                                

 (    "אספקטים תחביריים ומילוניים בלשונם המדוברת של תלמידים   1984וידיסלבסקי. ד' )

 .27 – 9, עמ' 21בלשנות עברית חפ"שית ממוצא מערבי וממוצא מזרחי",                                     

 , בעריכת: וולפדיטריך פישר ואוטו יסטרו, תרגם                           מדריך לחקר הלהגים הערביים(     2001מדריך. )

 ן, ירושלים.מגרמנית: רפי טלמו                         

 (     "העברית כלשון עילית של תרבות: תהליכי גיבוש ומסירה בימי הביניים   1985מורג. ש' )

 .21 – 9עמ'  ,23פעמים בארצות הים התיכון",                              

 .68 – 35, עמ' 31לשוננו לעם (        "הלשון הירושלמית", 1980סיון. ר' )

 , ירושלים.דרכי הסלנג       (1963ספן. ר' )

 לשונם של ילדים טעוני טיפוח  –(     "התנהגות מילולית ודרכי חיברות 1981קאיס. י' )

 עיונים ומבוססים", בתוך ל' דייויס; א' וינרג וא' סולומוניק )עורכים(,                               

  201, ירושלים: משרד החינוך ואוניברסיטת חיפה, עמ' בבלשנות ובסמיוטיקה                               

                            – 227. 
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 דברי כנס פריז של ברית עברית עולמית לשוניות יהודית בעבר ובהווה", -(       "דו1985רבין. ח' )

 .21 – 13ירושלים, עמ'  (,1982)                            

 .91 – 67, עמ' 23חלקת לשון (       "היבטים סוציולינגוויסטיים בהתפתחות הלשון", 1997רגב. ז' )

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-, רמתדקדוק ומציאות בפועל העברי(    1981שורצולד )רודריג(. א' )

 רות, לתיאוריה של באזיל ברנשטיין: סיכום, הע –(     "לשון ומעמד חברתי 1975שטאל. א' )

 .450 – 439, עמ' מגמות כאהשלמה",                               

 .79 – 61(       "על הסלנג הצברי", לשוננו לעם כה, עמ' 1974שלו. י' )

 אנגלית

 אמארה. א'  

(1991 )Amara, M.H. Sociolinguistic Aspects of Variation and Change: A Study  

of the Languages Spoken in Arab Village in Israel (ph. D. thesis), Ramat-Gan: Bar-       

Ilan University, pp. 62 – 68 . 

 לבוב. ו' 

(1966 )Labov, W. The Social Stratification of English in New York City,  

Washington DC: Georgetown University Center                       . 
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