
 היזמה למחקר יישומי בחינוך
  יד הנדיב      עיםמד האקדמיה הלאומית הישראלית ל      משרד החינוך 

  הוראת השפה הערבית כשפת אם בישראל–מיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח 
  מייעצת לתחום שפה ואוריינות-הוועדה המקצועית

 

 סיה בין הלשון המדוברת ללשון הכתובה במצב של דיגלו: יום עיון

 השלכות על רכישת האוריינות בקרב דוברי ערבית כשפת אם 
 

Between Spoken and Written Language in a Diglossic Context 
Implications for Literacy Acquisition in Arabic 

  
 ירושלים, מכון ון ליר, 21.02.08, ח" תשס'ו באדר א"ט, יום חמישי

      תכנית היום  

       התכנסות ורישום 10:00–9:30

 חדאד-ר אלינור סאיג"ד: ר"יו הרצאת פתיחה –מושב ראשון  11:50-10:00

 אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לאנגלית, חדאד-ר אלינור סאיג"ד –ברכות  10:05-10:00

 אביב-אוניברסיטת תל, המחלקה לבלשנות, פרופסור רות ברמן – ברכות 10:10-10:05

 חדאד-ר אלינור סאיג"ד – חהדברי פתי 10:20-10:10

 ןאוניברסיטת ויסקונסי, ראש החוג להפרעות בתקשורת, ולי ושינגטון'פרופסור ג 11:50-10:20

Literacy Skills Dialectal Variation: The Case of the African American Child  
  לצפייה במצגת 

       הפסקת קפה 12:00–11:50

 חדאד-ר אלינור סאיג"ד: ר" יו  הרצאות – מושב שני 13:15-12:00
 

  אילן-אוניברסיטת בר, המחלקה לאנגלית, ברנרד ספולסקי) אמריטוס(פרופסור  12:30-12:00

Three Aspects of Literacy in the Vernacular 
 

    אוניברסיטת חיפה, החוג לשפה וספרות אנגלית, ון מייהיל'פרופסור ג 13:00-12:30

Situations in which a Child's First Spoken Language and First Written Language are 
Related but Linguistically Distant: A Cross-Language Survey  

 
    אוניברסיטת חיפה, החוג לשפה וספרות אנגלית, האימאן גר' גב     13:15-13:00

Script-mixing and Multilingualism in the Representation of Dialectal  
Arabic in CMC and SMS Communication לצפייה במצגת  
 

         הפסקת צהריים 14:00- 13:15

 חדאד-ר אלינור סאיג"ד: מנחה שיח ודיון- רב– ימושב שליש 15:45-14:00
 

  המרחק הלשוני בהוראת הערבית כשפת אם: שיח-רב 15:00-14:00
 :מה ניתן ללמוד ולהסיק מתמונת המצב בעולם לגבי

 יתהקניית שפה סטנדרטית והקניית קריאה בערב •
 קומה של השפה המדוברתומ, ות לשונית בבתי הספר הערבייםמדיני •

 : משתתפים
 אילן-אוניברסיטת בר, ר מוחמד אמארה"ד

 אביב-אוניברסיטת תל, ובראן' סלימאן גפרופסור
 משרד החינוך, טיב'מר עבדאללה ח
  משרד החינוך, מר סלאח טאהא

   דיון בהשתתפות הקהל 15:30-15:00

       חדאד-ר אלינור סאיג"ד –סיכום דברי  15:45-15:30

http://www.academy.ac.il/data/projects/34/Language-Diglossic_Context/J.Washington.ppt
http://www.academy.ac.il/data/projects/34/Language-Diglossic_Context/Eman-Garra-ppt.pdf

