
اإلجابة النموذجیة المتحان مادة علم اللغة الفرقة الثالثة 
  )أصلیون(
  لبنى حسین عبد التواب.د

ناقش أھمیة التقلید بوصفھ وسیلة من وسائل اكتساب اللغة عند الطفل   :١س
  .،ووضح مظاھر أخطاء الطفل فى تلك المرحلة

ناغاة العشوائیة إلى تعد ھذه المرحلة من المراحل الھامة التى یتم فیھا تحول الم:١ج 
 لھا معنى  ویكون التقلید فى البدایة غیر دقیق ولكن مع مواصلة التقلید كلمات

  یبدأالطفل فى إخراج بعض األصوات تشبھ الكلمات 
ویرى علماء اللغة أن الطفل یقلد صیحات األخرین وذلك بھدف أن یتصل بھم أو 

ماء ھذه العملیة  بمثابة واحدة ، كما اعتبر العلیصبح مثلھم أو بھدف إشباع حاجة ما
من طرق تعلیم الطفل ، وذلك ألن تقلید الطفل أللفاظ المحیطین بھ یتوقف على 

  التدعیمات اإلیجابیة التى یتلقاھا منھم 
وقد ربط جان بیاجیھ بین التقلید وذكاء الطفل فھو یرى أن للذكاء أثرا كبیرا فى 

  . ظھور عملیة التقلید بصورة صحیحة
تقلید لدى الطفل فى نھایة السنة األولى من عمره  وبدایة السنة الثانیة  حیث ویبدأ ال

  .إرادیة إلى أن تصبح إرادیةتتحول عملیة التقلید من عملیة تلقائیة ال
  ویعتمدالطفل على استعداد فطرى عنده وھو غریزة المحاكاة

ات وتسیر المحاكاة فى ھذه المرحلة على أسالیب خاصة بعضھا یتعلق باألصو
  .وبعضھا یتعلق بالداللة 

فبالنسبة لألصوات فإن الطفل یحاكى فى مبدأ األمر الكلمات التى یسمعھا محاكاة 
خاطئة وال یزال یصلح من فاسد نطقھ شیئا فشیئا مستعینا بالتكرار ومعتمدا على 

  مجھوده اإلرادى ومستفیدا من تجاربھ حتى تستقیم لھ اللغة 
  :مظاھر أخطائھ فى ھذه الناحیة ومن 

  
كتاب فیقول تتاب وستینة ـ إحالل صوت محل آخر مثال ذلك نطق الكاف تاء فى ١

  الخ ....بدال من سكینة 
  ٩٥ـ٨٩انظر مزیدا من األمثلة الكتاب من ص

  رتب المراحل اللغویة التالیة حسب أسبقیة ظھورھا عند الطفل  :٢س
ـ مرحلة فھم اآلخرین دون ٣ـ مرحلة التقلید       ٢ـمرحلة المناغاة       ١:الترتیب 

  ـ مرحلة الكلمة ٤القدرة على استخدام الكلمات جیدا           
  .عرف الثقافة ،مبینا العالقة بینھا وبین اللغة  :٣س
اختلف العلماء فى تحدید مفھوم الثقافة أوتعریفھا ،من أھم تعریفاتھا  ماقالھ :ج 

  .لمكتسبة اجتماعیاالمعرفة ا:جودیناف بأنھا
ثقافة األمة تعنى علمھا غیر الواعى الذى :وعرفھاالدكتور حسین مؤنس بقولھ 

 أىھى طریقتھا فى الحیاة متضمنة اللغة تتوارثھ أجیالھا وتسیر بھ فى شئون حیاتھا
أواللھجة ونظام إ قامة البیوت وأنواع المآكل وطرق تحضیرھا وطرق تناولھا  



اب وأشكالھا واألمثال والحكایات الشعبیة وتصور أھلھا والمالبس والفرش  والثی
  للدنیا وموقفھم منھا وطرائقھم فىالصناعة والزراعة والتجارة  والمالحة 

  ٧٧ـ٧٢لمزید من التفصیالت انظر الكتاب من ص
  أما عن العالقة بین اللغة والثقافة فتمثل اللغة جزءا ھاما من أجزاء الثقافة

  ٧٩ـ٧٧صانظر التفصیل الكتاب من 
  
  
  أى مما یلى یعد من عناصر تعریف اللغة العربیة   الفصحى أو المشتركة؟:٤س
  .شكل لغوى ثابت نسبیا یعد معیارا للصواب)ب:(ج 
  
  
  
  
  
  
 
  


