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 סמסטר ב תשפ"ג

 בד נת תשפ"ג בלהם לתואר השני לפני שידים שהחלו את לימודימלתל

 העברית בימי הבינייםהלשון  .א

 המגע בין העברית והערבית בימי הביניים  .1
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 191–176עמ' 
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Tamar) (Studia Judaica, 30), Berlin–New York 2005, pp. 85–106 

 העברית האשכנזית  .2

רי לשון, ירושלים תשנ"ט, ח' רבין, "זמנים ודרכים בפועל שבלשון ספר חסידים", בתוך ח' רבין, חק 

 355–349עמ' 
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 לשונו של ר' אברהם בר חייא .3
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 בלשון ימי הביניים   הנחיות ללימוד לקראת הבחינה

נב נושאים  בשלושה  ממוקדת  לנקודות  חרים.  הבחינה  לב  שימו  המאמרים,  את  לומדים  כשאתם 

ו להשיב על שתיים  ידרשמחלוקות ולנקודות הסכמה בין המאמרים. במבחן תהיינה שלוש שאלות, ות 

אין    .החוקרים   בגישותיהם שלההבדלים    ועל  התמונה הכוללת העולה מן המאמרים   חשבו עלמהן.  

 צורך לזכור כל דוגמה וכל פרט, אך חשוב שתוכלו להדגים את טיעוניכם המרכזיים. 

 חדשה העברית ה .ב

 הכתובה והמדוברת  העברית החדשההתגבשות  .1
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   240–217עמ'  ,מחקרים בספרות עברית, תל אביב תשנ"ד 

 לשון התקן בעברית החדשה לשון המנהג ו .2

U. Mor, "Prescriptive Activity in Modern Hebrew". In R. A. Berman (Ed.), Usage-Based 

Studies in Modern Hebrew Background, Morpho-lexicon and Syntax, Amsterdam and 

Philadelphia: John Benjamins 2020, pp. 97-129 
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 היבטים טיפולוגיים בעברית החדשה .3

- . בתוך: ר' בן"על משמעותן של התפתחויות אחדות במורפולוגיה של העברית הדבורה"  ,שתיל  'נ 
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 חדשה ה בעברית   הנחיות ללימוד לקראת הבחינה

במבחן תהיינה שלוש שאלות,  .  הנוגעים לעברית החדשה  תחומים שונים הבחינה ממוקדת בשלושה  

מן   העולה  הכוללת  התמונה  את  להציג  תידרשו  בתשובותיכם  מהן.  שתיים  על  להשיב  ותצטרכו 

וכל פרט, אך חשוב שתוכלו להדגים את   דוגמה  כל  לזכור  צורך  אין  הטענות המרכזיות המאמרים. 

 בדוגמות מתאימות.  במאמר


