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   ومواضع إجاباتھا٢٠١٠  الفرقة الثالثةتنماذج أسئلة امتحانا
  لألصلیین والمنتسبین والمتخلفین من سنوات سابقة

  خالد حسن أبوغالیة.د
  

  .تحدث عن طبیعة اللغة البشریة وخصائصھا، في ضوء علم اللغة النفسي : ١س
لماء العرب لھا  یذكر الطالب التعریف التراثي للغة، والسمات التي حددھا الع-      

،  
   . ثم یذكر الخصائص التي وضعھا العلماء الغربیون للغة-      

  
اذكر مبادئ التواصل اللغوي الناجح، وھل تقتصر وظیفة اللغة على نقل : ٢س

  األفكار ؟
      أربعة مباديء أساسیة وضعھا العلماء إلقامة تواصل لغوي ناجح بین المتكلم 

لطالب، وأن یؤسس لھا، ویبن مدى اقتصار اللغة على والمستمع، البد أن یذكرھا ا
  .نقل األفكار 

  
  حدد وظائف اللغة البشریة، عند ھالیداي، في ضوء علم اللغة النفسي ؟: ٣س

      حدد العالم الغربي ھالیداي ثماني وظائف للغة البشریة ؛ فیجب على الطالب 
  .لمحاضرات أن یذكرھا ، وأن یشرحھا شرحا وافیا في ضوء ما تم في ا

  
  عرف علمي اللغة والنفس وحدد موضوعھما والرابط بینھما ؟   :٤س

      یعني علم النفس، ضمن ما یعنى، بدراسة السلوك االجتماعي لألفراد 
والجماعات ، وألن اللغة ظاھرة اجتماعیة متكررة، فإنھا تعد ضمن مظاھر السلوك 

ساسي بین العلمین، علم اللغة الذي یقوم اإلنسان بھ، وھذا ھو موضع الرابط األ
  .وعلم النفس ، فیجب على الطالب أن یوضح ذلك كلھ بوفاء تام 

  
  تحدث عن مرحلة ما قبل نشأة مصطلح علم اللغة النفسي ؟: ٥س 

       أسست الظروف العلمیة باإلضافة إلى ظروف أخرى لنشأة علم اللغة النفسي      
  .؛ فیجب على الطالب أن یوضح ذلك أو علم النفس اللغوي

  
  تحدث عن مرحلة ما بعد نشأة مصطلح علم اللغة النفسي ؟: ٦س 

      وبعد أن نشأ العلم وصك لھ مصطلح بل مصطلحات علمیة محددة، كان لبعض 
العلماء، مثل نعوم تشومسكي، ومن قبلھ وورف وھمبولدت وسابیر، وغیرھم 

  .لم صیاغة جدیدة إضافاتھم التي أسھمت في صیاغة الع
  

اذكر أسس فكرة الفونیم، ومنشأ االتجاه النفسي عند تحدیدھا، وما رأیك : ٧س 
  في القضیة ؟



 ٢

:       لھذه القضیة ثالثة أسس البد للطالب أن یمر بھا عند عرضھ القضیة، ھي 
  .أسس فكرة الفونیم ، منشأ االتجاه النفسي في تحدید الفونیم ، ورأیھ في القضیة 

  
تحدث عن االضطرابات اللغویة والكالمیة بوصفھا نموذجا تطبیقیا لعلم : ٨س 

  اللغة  النفسي ؟
      قضیة االضطرابات اللغویة والكالمیة ، جاءت ضمن الجزء الثاني من المنھج 
بوصفھا النموذج الثالث من النماذج التطبیقیة لعلم اللغة النفسي، وھي من أكثر 

  .لنفسي القضایا التصاقا بعلم اللغة ا
      ویجب على الطالب أن یوضح قبل الوصول إلى القضیة أن یشیر إلى العالقة 
بین المخ والسلوك اللغوي ، وآلیة الكلم والسمع وما قد یعتریھما من اضطرابات 

ھ أن یوضح العالقة بین االضطرابات اللغویة واالضطرابات ی،وأخیرا یجب عل
  .الكالمیة 

   والنجاح الباھرأمنیاتي الشخصیة بالتوفیق
  خالد حسن أبوغالیة.د


