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 المحاضرة األولى 

- ..…………………………… .document how a language is actually used by its 

native speakers. 

 (b) Descriptive grammars 

 .بها األصليين الناطقين خالل من اللغة استخدام الواقع في هو كيف ثيقةو. ................................. .. -1

 وصفية النحو قواعد( ب) 

2-  .……………………………………is the actual use of linguistic knowledge 

 (b) Linguistic performance 

 اللغوية المعرفة من الفعلي االستخدام هو...........................................  -2

 اللغوي األداء( ب) 

 

3- Language processing is subconscious, this means: 

(a) It happens without the mental capacities being fully active  

 :يعني وهذا الباطن، هو اللغة معالجة -3

 كامل بشكل ينشطون العقلية القدرات دون يحدث وهو (أ)

 المحاضرة الثالثة

4- Lexical entries are organised ………. in the brain 

(a) according to their meaning and sound 

 الدماغ في..........  المعجمية مداخل -4 تنظيم ويتم

 والصوت لمعناها وفقا( أ)

5- The tip of the tongue phenomenon means: 

 (c) remembering some details about a word, but not the word itself 

 :يعني اللسان طرف  ظاهرة من  -5

 نفسها الكلمة ليس ولكن واحدة، كلمة عن التفاصيل بعض تذكر( ج) 

6- In the mind, lexical entries are organised according to: 

 (c) Their meaning and sound 

 :يلي لما فقا المعجمية مداخل تنظيم ويتم االعتبار، في -6
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 والصوت المعنى أن كما( ج) 

7- The tip of the tongue phenomenon is: 

 (c) Remembering some details about a word but forgetting the word 

 :هو  اللسانطرف   ظاهرة من  -7

 كلمة نسيان ولكن كلمة حول التفاصيل بعض تذكر( ج) 

8- Lexical decision and priming experiments are conducted to: 

 (d) Check peoples’ access to lexical entries 

 :إلى التجارب المعجمية وفتيلة القرار -8 وتجرى

 المعجمية مداخل إلى الشعوب وصول تحقق( د) 

 المحاضرة الخامسة 

9- Which of the following is not an indication that a communication system is based 

in the biology of its users: 

(a) Being species specific 

(b) Being universal to members of the species 

(c) Being made of sounds and symbols 

(d) Being affected by the environment 

 :مستخدميها من األحياء علم في ويستند االتصاالت نظام أن على مؤشرا ليس يلي مما أي -9

 محددة أنواع تكون أن( أ)

 األنواع ألفراد عالمية تكون أن( ب)

 والرموز األصوات من تبذل( ج)

 البيئة تتأثر أن( د)

 المحاضرة السادسة

10- Aphasia is: 

(a) A language impairment following an injury to the brain 

 :هو الكالم على القدرة فقدان -

 الدماغ في إصابة إثر اللغة ضعف( أ)

11- Which of the following is not one of the stages of speech production: 
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(a) Lexical retrieval 

(b) Slip of the tongue 

(c) Building simple sentence structure 

(d) Creating agreement relations 

 :الكالم إنتاج مراحل من واحدة ليست يلي مما أي -11

 المعجمية استرجاع( أ)

 لسان زلة( ب)

 بسيطة الجملة بنية بناء( ج)

 اتفاق عالقات إنشاء( د)

 المحاضرة العاشرة 

12- Bottom-up processing is: 

 (b) Using the acoustic signal to understand speech 

 :هو أعلى إلى أسفل من معالجة -12

 الكالم لفهم الصوتية اإلشارة طريق عن( ب) 

13- Top-down processing is: 

 (c) Using contextual information to understand speech 

 :هو أسفل إلى أعلى من معالجة -13

 الكالم لفهم السياقية المعلومات استخدام( ج) 

14- Possible non-words are: 

 (c) Words which can be added to a language because they do not violate its 

phonotactic rules 

 :هي الكلمات غير المحتملة -14

  ل المميزة الرئيسية القواعد تنتهك ال ألنها لغة إلى تضاف أن يمكن التي الكلمات( ج) 

 المحاضرة الحادية عشر 

15- Impossible non-words 

 (d) Words which cannot be added to a language because they violate its phonotactic 

rules 
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 الكلمات، غير مستحيلة -15

 المميزة الرئيسية قواعدها تنتهك ألنها لغة إلى تضاف أن يمكن ال التي الكلمات( د) 

 المحاضرة الثانية عشر 

16- Clause boundary is: 

(a) The location where a new clause begins 

 :هو الحدود بند -16

 جديدة فقرة يبدأ حيث الموقع( أ)

17- An ambiguous sentence is a sentence which: 

(b) has more than one meaning 

 :التي الجملة هي غامضة جملة -17

 واحد معنى من أكثر لديها (ب)

 المحاضرة الثالثة عشر 

18- There are information which the parser uses to build structure, these 

information are:  

(a) Lexical information 

(b) Prosody information 

(c) Non-linguistic information 

(d) All of the above  

 :هي المعلومات وهذه الهيكل، لبناء محلل يستخدم التي معلومات وهناك -18

 المعجمية المعلومات( أ)

 العروض  المعلومات( ب)

 المعلومات اللغوية عدم( ج)

 سبق ما كل( د)

 المحاضرة الرابعة عشر 

19- 19-Discourse is: 

(b) Sets of sentences which are connected to each other 

 :هو الخطاب عاما 19
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 البعض بعضها مع ترتبط التي الجمل من مجموعة( ب)

20- When stored in long-term memory: 

(a) Information about the sentence structure are lost 

(b) Meanings of many sentences are combined 

(c) Inferences are added to representations of meaning 

(d) All of previous 

 :المدى طويلة الذاكرة في تخزينها عند -20

 الجملة بناء حول معلومات( أ) وخسر

 كثيرة جمل معاني بين الجمع يتم( ب)

 المعنى لتمثيل االستدالالت( ج) وأضاف

 السابق من كل( د)


