
 psycholinguistics   علم اللغة النفسي

1 

 
 

 
 
 

Psycholinguistics 
 د.عبدالعزيز الرتكي

 

 إعداد 
 هتاويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 psycholinguistics   علم اللغة النفسي

2 

 
 

Lecture 1 
Beginning Concepts 

 مفاهيم
What is psycholinguistics?  ماهو علم اللغة النفسي؟ 

Psycholinguistics is an interdisciplinary field of study in which the goals are to understand how people 
acquire language, how people use language to speak and understand one another, and how language is 
represented and processed in the brain. p.1 

ستخدم الناس يوكيف ، الناس للغة أكتسابكيفية لدراسة   يهدف وهو عدة ختصصات أكادمييةجمال يتداخل مع علم اللغة النفسي 
 اللغة يف الدماغ.وتعمل تتواجد وكيف بعضهم البعض، وفهم اللغة من اجل الكالم 

 
The creativity of human language. Evidence? p.2 االبداع يف لغة االنسان 
1- Humans can produce/understand infinite number of sentences. (possibly because we know the rules 
governing how elements are used) 

 عدد غري حمدود من اجلمل. (رمبا بسبب معرفتنا بقواعد اللغة والتحكم يف استخدام الكلمات).ينتج / يفهم االنسان  -١
2- As humans, we can communicate anything we can think of.  

 كبشر ، نستطيع ان نعرب عن أي شيء نفكر فيه.  -٢
 

The distinction between Language, Speech, Thought,  

and Communication  .الفرق بني اللغة ، التحدث ، التفكري ، واالتصال 
- Language is the primary communication system for the human species. In ordinary circumstances it is 
used to convey thoughts through speech. It is a special system, however, that functions independently of 
speech, thought, and communication. p.3 

اص يعمل بشكل نظام خ واللغة .ينقل االنسان أفكاره عرب الكالمر. يف الظروف العادية لدى البشنظام  االتصاالت الرئيسي هي اللغة 
 عن الكالم و التفكري و االتصال.مستقل 

 
Speech & language different?  التحدث واللغة ، خمتلفتان؟ 
- Speech vs. language. Speech is a mode for transmitting linguistic information. p.3 

 ، التحدث هي طريقة لنقل املعلومات اللغوية.للغة مقارنة ابالتحدث 
- Other modes are sign language and graphic representation (writing). (Language is primarily oral, writing 
is a cultural artefact, speech is biological). 

 (أي الكتابة).لتعابري الرسومية وا، لغة اإلشارة وهناك طرق أخرى مثل 
 (اللغة بشكل رئيسي لفظية، والكتابة ثقافية ومجالية، والكالم حيوي).
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- Writing in English vs. Chinese (letters represent sounds / symbols represent words). 

. بينما يف اللغة الصينية صواتحروف متثل أالكتابة يف اللغة اإلجنليزية والكتابة يف اللغة الصينية: يف اللغة اإلجنليزية الكتابة عبارة عن 
 .رموز او اشكال متثل كلماتالكتابة عبارة عن 

- The earliest writing samples are around 5000 years old. 

 سنة. ٥٠٠٠ريباً من اقدم اشكال الكتابة تق -
 

Thought & language التفكري و اللغة 
We confuse it with language because we verbalize our thoughts. p.4-5 

 خنلط بني التفكري واللغة ألننا نعرب عن افكار� ابلكلمات.
What about those who think but cannot verbalize? (infants, people with neurological pathologies, or 
animals). 

�م يفكرون ولكن ال ). حيث ا، املصابون ابمراض عصبية واحليوا�ت الرّضعميكنهم التعبري عن تفكريهم؟ مثل (ال ولكن ماذا عن الذين 
 ميكنهم استخدام اللغة للتعبري عن افكارهم.

E.g. Specific language impairment (SLI) and intellectual development. vs. Williams Syndrome. p.5 

 .متالزمة ويليامز، و التنمية الفكرية. ضعف لغوي خاص 
Bilinguals can express their thoughts in two languages. 

 أصحاب اللغتني ميكنهم ان يعربون عن أفكارهم بكلتا اللغتني.
 

Communication  االتصال 
- Language is the primary communication system for human beings, but it is not the only way to 
communicate, so language can be distinguished from communication in general. p.6 

لف عن االتصال ا فإن اللغة تعترب شيء خمتاللغة هي نظام التواصل الرئيسي عند البشر، لكنها ليست الطريقة الوحيدة للتواصل، هلذ
 بشكل عام.

- Verbal vs. non-verbal communication (music or visual arts). 

 ).مثل املوسيقى والرسم(غري لفظي و تواصل لفظي يوجد تواصل 
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Lecture 2 
Biological basis in the language 

 األسس احليوية يف اللغة
Some characteristics of the linguistic system. p6    بعض خصائص النظام اللغوي 
Language is a formal system for pairing signals with meanings. Meaning —-Language——Signal 

 .املعىن( أي أصوات الكلمات) مع اإلشارة نظام أساسي لربط اللغة 

 الشيء ايل جتلس عليه وله ارجل ومقعد ابملعىن  ترتبط كرسي كلمة  لفظ   مثل
Rules govern the creation of sentences (Grammar). 

 هي اليت حتكم إنشاء اجلملة.القواعد  
 بدون القواعد لن يكون الكالم كما نعرفه االن.

The words of a language are its lexicon. 
 هي الكلمات اليت يعرفها الشخص. mental lexiconاملعجم الداخلي كما ان .هي كل كلمات اللغةاملعجم 

Knowledge of Grammar and lexicon is tacit or implicit (tacit vs. explicit knowledge) 
ليت ا (أي داخل عقل االنسان) حيث ملا يتكلم فهو يستخدم املعجم الداخلي للكلماتضمنية هي معرفة قواعد اللغة و مفرداهتا معرفة 
 ويركب مجل بدون وعي بقواعد تركيب اجلملة بشكل صريح. يعرفها

يف قواعد  رحيهمعرفة صاما لو سالتك سؤال يف قواعد اللغة اإلجنليزية (النحو) وجاوبت بشكل صحيح فهذا دليل وجود 
 اللغة اإلجنليزية.

 
Descriptive vs. Prescriptive Grammar. p7 القواعد التوجيهية والقواعد الوصفية 
Grammar (Linguists vs. teachers) 
Prescriptive grammar = standard way of speaking. 

 الطريقة املثالية يف الكالم. =  القواعد التوجيهية
 : وهي اليت يوجهك فيها مدرسك يف القواعد او بعض الناس. مثًال لو جيت تطلب قارورتني ماء من مطعم وقلت

 I want 2 water  : وصحح لك احدهم وقال لك ال تقوهلا هبذه الطريقة وامنا قوهلا بشكلها الصحيح هكذا ،I want 2 bottles 

of water ك اليها بعض يصححمن . فالطريقة الثانية هي الطريقة الكالم ابستخدام القواعد التوجيهية اليت تتعلمها من مدرسك او
 الناس.

)Prescriptive grammar  حالياً  ستخدمتستخدم اللغة، وليس كيف تُ  ضاملفرو أي كيف( 
Descriptive grammar= language system that underlies ordinary use. 

 .هي قواعد اللغة اليت تكمن يف االستخدام العادي للناس= القواعد الوصفية 
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يستخدمو�ا لطلب  طريقتهم وأسلوب القواعد اليتمثًال ملا تكون يف بريطانيا وتدخل مطعم وتراقب الناس كيف يطلبوا ، وتطلب بنفس 
 وجباهتم. فهذا يسمى ابلقواعد الوصفية.

)Descriptive grammar  هاتستخدم املفروض، وليس كيف حالياً أي كيف تستخدم اللغة( 
 مترين :

Young English speakers might say:  
’Me and Mary went to the movies -Mary and me went to the movies’ … Prescriptive or descriptive? 

 
The universality of human language     عاملية لغة االنسان 
Number of languages in the world لغة يف العامل   ٦٠٠٠حسب الدراسات يوجد تقريباً   

HUMAN LANGUAGE = one language?? هل نقصد لغة واحد؟ = لغة االنسان   
لغة يتكلمها االنسان، اللغة كما هي يف دماغ االنسان ، مكان وكيفية عمل اللغة يف مخ االنسان. بغض النظر عن   كال بل نقصد أي

 كو�ا العربية او اإلجنليزية او أي مسمى للغات.
Similarities of human languages and universality. 
 
Implications for the acquisition of language. p10 

املرتتبة على اكتساب اللغة اآلاثر  
Most children grow up in multilingual environments. 

 األطفال يف العامل يرتبوا يف بيئة تتكلم اكثر من لغة.  باغل
 ) الشذوذ عند� حنا بس حيث نرتعرع يف بيئة ذات لغة واحدة فقط (

How is bilingualism possible (human languages are similar??) 

ممكن؟ ممكن بسبب ان اللغات تتشارك نفس اخلصائص، كلها حتتوي على حنو ، وصرف ، وبرجمة لغوية ... اخل تعدد اللغة كيف يكون 
 لكن ختتلف الكلمات. املزا�. كلها نفس 

Not walking, speaking, or riding a bicycle. Impairment or learning issue?? 

 ؟مشكلة تعلم؟ ام ضعفوركوب الدراجه.  هل هو املشي ، الكالم ، 

 
How language pairs sound and meaning  كيف تربط اللغة بني الصوت و املعىن 
In language, three kinds of rule systems make up a grammar; phonological rules, morphological rules and, 
syntactic rules. (The man saw the boy with the binoculars). p.11-12 

 .النظام النحوي، النظام الصريف ، النظام الصويت : قواعد اللغة، ثالث أنظمة يتكون منها يف اللغة 
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 تركيب القواعد صحيح للجملة ) رأى الرجل الولد الذي معه منظار، او ميكن تتحتمل تكون : "دربيل"الرجل الولد ابملنظاررأى (

     .semanticلكنها ميكن ان ختتلف يف تركيب املعىن  االجنليزية
 

Linguistic competence and linguistic performance. p15  الكفاءة اللغوية و األداء اللغوي 
Linguistic competence: refers to knowledge of language (grammar and lexicon) that is in a person’s mind. 

 : هي املعرفة ابللغة (قواعدها و مفرداهتا) اليت يف عقل الشخص.الكفاءة اللغوية 
Linguistic performance: the use of linguistic knowledge in actual processing of sentences (production & 
comprehension). 

 وفهم اجلمل.: هو االستخدام احلقيقي للمعرفة اللغوية إلنتاج األداء اللغوي 

 
The biological basis of language. p.70  األسس احليوية للغة 
1- Language is species-specific  

 ).من احليوا�ت . (أي حتدد اجلنس البشري حيث ال ميتلكها جنس آخراللغة حمددة للجنس -١
 No other animals can have language 
Can animals be taught human language? 

 هل ميكن للحيوا�ت تعلم لغة االنسان؟
Chimpanzee Washoe was taught 100 words from the American sign language (chimps don’t have vocal 
tracks like humans) - Syntax ? 

 صوتية مثل االنسان).كلمة من لغة اإلشارة االمريكية (فالشمبانزي ال ميلك حبال   ١٠٠) تعلم Washoeالشمبانزي (
 فهل لو استطاع حيوان ان يتعلم بعض الكلمات، يعين انه استطاع امتالك اللغة؟ 

 .. اخل. اجلواب كال ، الن اللغة ليست بضع كلمات امنا أساس داخلي من القواعد واملفردات و تصريفها
 

2- language is universal in humans. p73 

 .اللغة عاملية عند البشر -٢
a- Humans are born with brains (organize and process language) 

 االنسان يولد بعقل (ينظم و يعاجل اللغة). –أ 
b- Human languages have universal properties (i.e. languages are similar -phonology-lexicon-syntax) 

 النحو و الصرف و مفردات).لغات البشر هلا خصائص عاملية (مثل كلهم هلم قواعد  -ب
3- Language need not be taught, nor can it be suppressed. p75 

ية (البعض يعتقد ان تصحيح الطفل يف الكالم جيعلهم يتكلمون بشكل اسرع من قر�ئهم، لكن يف احلقيقم ياللغة ال حتتاج اىل تعل -٣
 و مراقبته ومسعه). إبدراكها يكتسبها يف مراحل األوىل للطفل هذا األسلوب ال يعلم الطفل امن
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 (أي ال ميكن ان جتعل الطفل الطبيعي) يتوقف عن اكتساب اللغة عند حد معني.و ال ميكن كبتها 
a- Language acquisition in the early years is a naturally unfolding process (like walking). p.76 - Goed !! 

 بشكل طبيعي (مثل املشي).اللغة ُتكتسب يف مراحل الطفولة األوىل  -أ
Acquisition cannot be suppressed. (Deaf vs. hearing children)  

او االصم ل الذي يسمع و يعيش يف جمتمعه (وال نقصد بذلك الطفللطفل الطبيعي  وايقافه ابلنسبة االكتساب اللغويال ميكن كبت 
 حمبوس يف غرفة معزولة طول الوقت).الذي يكون 

 
Children everywhere acquire language on a similar developmental schedule. p.77 

 األطفال يف كل مكان يكتسبون اللغة يف نفس املرحلة العمرية.  
Milestones of acquisition (like walking) 

 (مثل أمهية املشي) اكتساب اللغةأمهية 
-Babies coo in the first half of their first year and babble in the second half. 

 اب").(أي يقول ب ب "ابيبابون األوىل، ويف نصفها الثاين  م) يف النصف األول من سنتهأغهكلمة   وااألطفال يناغون (ينطق
-First word at the first half of the second year. 

 النصف األول من السنة الثانية.ينطق اول كلمة له يف 
-one-word stage —holophrastic stage — early sentences 

 البسيطةملة مرحلة تركيب اجل – (مثل ملا يقول "حليب" بدل "اريد ان اشرب احلليب") بكلمةمرحلة التعبري  –مرحلة الكلمة الواحدة 
 .(حتتوي على أخطاء حنوية او صرفية)

Complex sentences - At age 5, basic structures are in place.  

 اجلمل املعقدة او املركبة تكون يف سن اخلامسة.
(no matter what language s/he learns, children make similar errors - goed-sheeps -masjidat) 

. وغريها) عبري عن حدث يف املاضي بصيغة احلاضرمهما كانت لغة الطفل، فإن له نفس األخطاء (مثل األخطاء النحوية والصرفية ، الت
. وهذا شيء صحي يف ، وطفل العريب ينطق كلمة "مسجدات" بدًال من "مساجد"went بدًال من  goedفطفل اإلجنليزية يضع كلمة 

 الطفل للغة. اكتساب
 

Wild children and the critical period. p.78-79 

 
 
 

 و املرحلة احلرجة (او املهمة) لتعلم اللغة. األطفال الذين عاشوا بعزلة عن اجملتمع
-The optimal period for language acquisition is before the early teen years. 

 أنسب مرحلة لتعلم اللغة هي الفرتة ماقبل املراهقة املبكرة.

Wild child  مبعزل عن خمالطة البشر، اكثر األحيان بسبب رفض الوالدين له وعزلة نظراً ملشكلة عقلية او : هو الطفل الذي عاش
 إعاقة جسدية فيه.
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-After the critical period, if the child didn’t acquire any language, he/she  
can’t acquire human language fully.  

 للغة االنسان غري مكتمل. اكتسابةبعد هذه املرحلة املهمة ، اذا مل يكتسب الطفل أي لغة ، فسوف يكون 
-Genie, 13 (Genie full stomach) 

كل   عنسنة من حياهتا ، حيث مت عزهلا  ١٣اول  معاملتها يف اساءالذي  من قبل والدها ةواليت كانت ُحتبس يف اخلزانمثل حالة جيين 
  أنواع التواصل اللغوي يف ذلك الوقت

 .أشهر ٩و  ١٣اللغة يف سن بدا�ت  بدأت تعلم و
 ، رابط الكتاب :٧٩التفاصيل يف الكتاب ص 

http://vb.ckfu.org/attachment.php?attachmentid=302810&d=1478157
092  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vb.ckfu.org/attachment.php?attachmentid=302810&d=1478157092
http://vb.ckfu.org/attachment.php?attachmentid=302810&d=1478157092
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Lecture 3 
Anatomical and physiological correlates for language 

املرتبطة ابللغة والعضويةالعوامل اجلسمانية   
anatomical and physiological correlates for language. p.81 
Is language stored in the brain ? Evidence? 

 هل اللغة ُختزن يف الدماغ؟ وماهو الربهان على ذلك؟

 
-Paul Broca presented the first case of aphasia 

 )ضرر لغويم أول حالة (دكتور امسه بول بروكا ، قدّ 

 
-Aphasia is a language impairment linked to a brain lesion.  

 .بتلف دماغيمرتبط ضرر لغوي هي  Aphasiaالـ 
 دماغية) ة(تلف ابلدماغ مثل حدوث جلط

-The patient was called ‘tan-tan’ because he was not fluent. 

 .tan-tanاملريض متت تسميته بـ  صعوبة الكالم لدىبسبب 
 برهان على ان اللغة يتم ختزينها يف الدماغ ، حيث ان وجود ضرر ابلدماغ عطل اللغة عند هذا املريض)(وهذا اعتربوه 

10 years later, Carl Wernicke reported a patient who speaks fluently but his speech was incomprehensible. 

يستحيل ان كن ليتكلم بطالقة كارل ويرنيك عن مريض مصاب بتلف يف الدماع تب الدكتور  بعد عشر سنوات من احلالة األوىل ، ك
 .تفهم شيء مما يقول

(أي ملا تسأل مثل هذا املريض عن : من يوجد ابلبيت؟ ، يسمع كالمك ويتصور البيت ويتصور شخص يف ذلك البيت، لكن �تيك 
 عن ايش جياوب)ك، وميكن ماتستوعب جوابه عن شيء ليس له عالقه بسؤال

Both had brain injuries (left hemisphere lesions) 

 .يف النصف االيسر من الدماغكال احلالتني تعاين من ضرر 

 
Neurolinguistics    (وهي دراسة العالقة بني اللغة والدماغ)اللغو�ت العصبية  
Is the study of the representation of language in the brain. p.81 

 تواجد اللغة يف الدماغ. دراسة العالقة بني اللغة والدماغ اوهي دراسة 
Broca’s aphasia vs. Wernicke’s aphasia 

Evidence االكادميية ال بد من وجود برهان لدعم النظرية.: الربهان او الدليل ، يف البحوث 
 

Aphasia  :لدماغ.ا هي حالة طبية جتعل االنسان فاقد القدرة على الكالم وعلى الكتابة وعدم فهم الكالم او الكتابة بسبب ضرر يف 
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Broca’s aphasia = agrammatic (only words - no syntax / non-fluent) 

Broca’s aphasia    = صعوبة يف النطق –بدون حنو  –كلمة واحدة. 
Wernicke’s aphasia = incoherent and meaningless. 

Wernicke’s aphasia    = ليس له معىن –كالم غري مرتابط. 
Competence or performance? 

 ؟األداء أو الكفاءة 
 
Language lateralization      اللغة يف الدماغ حتديد مواقع وظائف  
To say that language is lateralized means that the language function is located in one of the two 
hemispheres of the cerebral cortex. p.84 
For most people, language is lateralized in the left hemisphere. 
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Lateralization is linked to handedness.  

 مت حتديد موقعها ، يعين ان وظائف اللغة موجودة على احد جانيب الدماغ.ان نقول ان اللغة 
 اغلب الناس، تتواجد اللغة عندهم يف النصف االيسر من الدماغ.

 مرتبط بـمهارة استخدام اليد.  يف الدماغ التحديد الوظيفي
Control of the body is contra-lateral: the right side of the body is controlled by the left motor and sensory 
areas, while the left side of the body is controlled by the right motor and sensory areas. 

دماغ، بينما وظيفة التحريك من اجلانب االيسر من ال : اجلهة اليمىن من اجلسم يتم التحكم هبا مبنطقةحتكم مقابلالتحكم ابجلسم هو 
 اجلهة اليسرى من اجلسم يتم التحكم هبا مبنطقة وظيفة التحريك من قبل اجلانب األمين من الدماغ.

 

 

Language function  : الكالم ، فهم ماُيسمع ، التفكري ، التذكر..اخل كلها تسمىlanguage function 

Cerebral cortex.هي قشرة الدماغ املسئولة عن وجود اللغة والتفكري وصناعة اآلراء اجلديدة : 
Lateralization . هي حتديد موقع وظيفة على احد جوانب الدماغ، مثل وظيفة الكالم : 

Handedness  مبهارة اكثر من األخرى (اليد اليمىن او اليسرى).  يد: هي امليل الستخدام 
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Lateralization and bilingualism   ثنائي اللغةالتحديد الوظيفي يف الدماغ و  
Some brain lesions affect both languages, some affect one language more than the other, while some 
affect one language but not the other. 86 

ة دون ، وبعض التلف �ثر على لغة أكثر من أخرى، بينما بعض التلف الدماغي �ثر على لغكال اللغتني�ثر على  التلف الدماغي بعض 
 ان �ثر على األخرى.

 
Split brain patients  

 . اما بسبب جراحي او من الوالدة.العصبية املوصلة بني جانيب الدماغ األمين و االيسر االنسجةاملرضى الذين مت قطع 
Epilepsy patients. = cutting the corpus callosum 

 .الدماغ األمين وااليسر جانيبالعصبية اليت تربط بني  االنسجةيتم معاجلته بقطع = مرضى الصرع 
 
Naming an object can be difficult. (on screen or in hand) 87 

 يواجه مثل هذا املريض صعوبة يف تسمية األشياء اليت يراها بعينه اليسار (واليت مرتبطة ابلقسم األمين من الدماغ).
 رمسه بيده اليسرى.لكنه يستطيع ان ي ال يستوعبه مبوقع اللغة والذي يتواجد يف القسم االيسر من الدماغ. اليسرىحيث مايراه بعينه 

 فيديو �اية احملاضرة على الرابط التايل:شاهد 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMLzP1VCANo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMLzP1VCANo
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Lecture 4 
Language acquisition 

اللغة اكتساب  
Language acquisition is fascinating (e.g. L1 acquisition) 

للغة ، نتعرف فيه على كيف يعمل الدماغ وأتثريه على اللغة ودعمه هلا، وكيف تشتغل اممتع جداً ومثري لالهتمام اكتساب اللغةموضوع 
 يف الدماغ.

 
Dichotic listening experiment   جتربة استماع دايكوتيك 
In this kind of experiment, participants are presented auditory stimuli over headphones, with different 
inputs to each ear.  

 .أذن ، مبدخالت خمتلفة لكلمساعة رأسمن خالل تأثريات صوتية لفيها يتعرضوا املشرتكني ، التجربةيف هذه 
For instance, the syllable ba might be played into the right ear, while at the same exact time da is played 
to the left ear.  

 يف االذن اليسرى.داا ميكن ان يشتغل لالذن اليمىن، وبنفس الوقت ابلضبط يشتغل الصوت ابا ، الصوت مثالً 
The participant’s task is to report what was heard. On average, stimuli presented to the right ear are 
reported with greater accuracy than the stimuli 
presented to the left ear. 

عنه بدقة اكثر عن  مت اإلبالغيف االذن اليمىن مهمة املشرتكني ان يبلغوا عن الذي يسمعوه. بشكل عام، التأثري الصويت الذي مسعوه 
 .رىاالذن اليسالتاثري الصويت الذي مسعوه يف 

 
 Right ear advantage for language, why ?      االذن اليمىن هلا افضلية للغة، ملاذا؟ 
This is known as the right-ear advantage for language.  
It occurs because a linguistic signal presented to the right ear 
arrives in the left hemisphere for decoding by a more direct route than 
does a signal presented to the left ear.  

حتليلها اغ من أجل االيسر من الدم اجلانباليت تستقبلها االذن اليمىن تصل اىل اإلشارات اللغوية لالذن اليمىن أفضلية للغة بسبب 
 تستقبلها االذن اليسرى. هناك. فتصل بشكل مباشر ملوقع اللغة يف الدماغ من اإلشارات اللغوية اليت

From the left ear, the signal must travel first to the right hemisphere, then across the corpus callosum to 
the left hemisphere (Kimura 1961, 1973).  

اليت تربط بني  االنسجة العصبية، مث عرب األمين من الدماغ اجلانباىل استقبال اإلشارات اللغوية من االذن اليسرى عليها ان ترحل اوًال 
 .)١٩٧٣، ١٩٦١(حسب كيمورا جانيب الدماغ. 

Thus, information presented to the right ear is decoded by the left hemisphere earlier than the 
information presented to the left ear. 
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تعطى من خالل االذن اليمىن، ميكن للجانب االيسر من الدماغ حتليلها قبل املعلومات اليت تُعطى من  وهكذا ، فإن املعلومات اليت
 خالل االذن اليسرى.

 
Language acquisition is not possible without: غري ممكن بدون حتقق مايلي : اكتساب اللغة  
A) a biologically based predisposition (readiness) to acquire language. 

 .الكتساب اللغةجاهزة ) تتمثل يف الدماغ:  حيوية (جسمانيةأ. إمكانية 
B) experience with language in the environment. 

 .البيئة احمليطةاللغة يف  ممارسةب. 
This is called the ‘nativist model of language acquisition’. 

 ".اللغةالكتساب  أساس فطري"هذا ُيسمى 
All biologically based systems require ‘environmental input’. (eyes, muscles)  

 " (مثل العني ، والعضالت) بيئة أدخالكل أنظمة القاعدة احليوية تتطلب "
ية وغريها من لكتاب(ال ميكن ان تكتسب اللغة بدون ان تكون هناك أذن تدخل منها املعلومات املنطوقة وعني تدخل منها املعلومات ا

 ).inputsعوامل اإلدخال (
No input ? no acquisition     اكتساب للغةدخال!، ال يوجد ابدون  

But input without ‘something’ to process it is not sufficient for acquisition. 

  . اللغةالكتساب غري كايف " يُعاجل هذه املدخالت ويتعرف عليها شيءولكن ادخال بدون "
 
- Language acquisition device (LAD) Chomsky (1965). p.99- 100 

 ). ١٩٦٥( شوماسكي. حسب اكتساب اللغةوهي اخلصائص املتوفرة يف الدماغ واليت متنحه االمكانية  (LAD) اكتساب اللغةجهاز 
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Acquisition strategies. p.101      اكتساب اللغةاسرتاتيجيات  
Acquisition strategies determine what will be the most salient and easily acquired aspects of language 
(e.g.. sensitivity to regularities). p. 101 

 بة سابقاً.سجتعل الدماغ خيتار األكثر وضوحًا وسهولة من أجزاء اللغة املكت(يف دماغ الطفل) اسرتاتيجيات حتصيل او اكتساب اللغة 
 مثل : 

Sensitivity to regularities  يف اللغة لة الواضحه والسهاي ان االنسان مييل اىل اختيار او تطبيق القاعدة  : امليل للخيارات القياسية
: عندما تستخدم كلمة جديدة مل تسمع من قبل احد ينطقها بصيغة املاضي، وانت تريد ان مثلاليت يعرفها على الشيء اجلديد، 

، ال�ا هي الصيغة للجمع sاو إضافة  لتحويلها لصيغة املاضي edتستخدمها يف املاضي، فاسهل شيء يلجأ له الدماغ ان يضيف هلا 
 االوضح واالسهل يف اللغة.

 
Characteristics of the language in the environment خصائص اللغة يف البيئة احمليطة 
The primary purpose of the child’s  linguistic environment is to provide information about the language 
the child is acquiring (i.e. positive evidence). p.102 

 
غة يف دماغه واليت اليت حيتاجها لتكوين مبادئ اساسية لتطوير قواعد اللاهلدف الرئيسي من بيئة الطفل اللغوية تزوده ابملعلومات اللغوية 

 املرشد االجيايب). positive evidenceسمى : يُ  وهذا( sو  edها من اجل التعامل مع ما يستجد ابللغة مثل مثال استخدام ليستعم

Positive evidence .هي املعلومات اللغوية اليت يكتسبها الطفل من البيئة احمليطة به : 
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Who are the providers of positive evidence?     من هو املرشد اإلجيايب للطفل؟ 
 لطفل.ميثلوا املرشد اإلجيايب للغة ابلنسبة لويتكلموا معه، حول الطفل الذين ميكن ان يكون والداه ، اخوته ، اساتذته ... اخل.  

 
Should we ‘teach’ children language?    هل جيب ان "نُعلم" الطفل اللغة؟ 
USA vs. some Brazilian tribes (linguistic exogamy) -unlike endogamy- 

 
 

يقوم الوالدين ابحلديث مع طفلهم اعتقاد منهم تعليمه اللغه، فهم ال يعلمونه اللغة لكن احلديث معه شيء مفيد يف الوال�ت املتحدة، 
 حبيث يكسبه املعارف األساسية اليت من خالهلا يبين لنفسه قواعد اللغة، فينجح يف اكتساب اللغة اإلجنليزية فقط.

ن ويوجد يف بعضها نظام منع الزواج من داخل القبيلة، فيتزوج الرجل او البنت من خارج القبيلة واحيا�ً تكو يف الربازيل، عشائر خمتلفة 
لغتني واحيا�ً ل القبيلة األخرى ال تتكلم نفس اللغة، فينموا الطفل مبعارف رئيسية تكسبة املبادئ األساسية اليت يبين من خالهلا قواعد ذاتيه

 دون مدارس.ثالث واكثر منذ النشأة ب
Some children are rarely talked to. 

 بعض األطفال الذي ال يتحدث هلم والداهم اال �دراً فا�م يكتسبوا معارفهم األساسية من األطفال الذين يكربو�م.
Children end up acquiring language 

 ينتهي املطاف ابألطفال بتحصيل اللغة واكتساهبا.
1- We don’t need to “teach” children language. p.103 

 م األطفال اللغة. وامنا يكتسبو�ا ، �خذ مننا معطيات ودماغ الطفل يستخدمها لتطوير اللغة.حنن ال نعلّ  -١
2- Care givers need to provide linguistic input to their children. 

 معلومات كمدخالت لألطفال.حنن كرعاة لالطفال نعطي  -٢
3- Information must be conveyed in an interactive setting. 

املعلومات ايل نعطيها جييب ان تكون على هيئة تفاعل مع الطفل. وكل ماتفاعلت معهم ابحلديث اكثر كل ماكان حتصيلهم  -٣
 للمفردات اكثر وتطويرهم للغتهم اسرع.

4- Rewarding for imitation, altering the way of speaking & error correction are not necessary to guarantee 
language acquisition. 

اكتساب لضرورة ال يضمن ابمكافأة الطفل على تقليد تركيبك للجملة، او جعله يغري أسلوب كالمه ، او تصحيح اخطاءه اللغوية، -٤
 الطفل للغة.

 مثال عن ان احملاكاة ال تعلم الطفل اللغة : 

Exogamy .الزواج من خارج العشرية او اجملتمع : 
Endogamy .الزواج من داخل العشرية او اجملتمع : 
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Children mostly hear ‘positive evidence’ or input and rarely hear ‘negative evidence’ or ungrammatical 
language. p. 105 

األطفال اكثر االحيا�ن يسمعوا (االرشاد اإلجيايب) أي الطريقة الصحيحة يف الكالم ، و�درًا جدًا ما يسمعوا (ارشاد سليب) أي كالم 
 ي خاطئ.مغلوط او تركيبه النحو 

  (مع ذلك اثناء فرتة أتسيس الطفل للقواعد اللغوية يف دماغه تكون لديه أخطاء لغوية مل يسمعها من احد سابقاً)
E.g. word order is acquired at 14 months (before 2-word sentences = before receiving any feedback on it) 

 األشهر األوىل او ابألحرى منذ األسبوع الثامن عشر وهو جنني يف بطن أمه. الطفل يتعلم اللغة ويبدأ يف اكتساهبا منذ
 .١٠٧. للمزيد من املعلومات راجع الكتاب صفحة ١٤حىت يبدأ نطق اول كلمة يف شهره الـ 

 يف الدرس القادم  يناقشة الدكتوروهذا ماسوف 
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Lecture 5 
Language acquisition اكتساب اللغة 
Developmental stages   النمومراحل 

Universal milestones. p.106     يف أي مكان أطفال البشريف اكتساب اللغة عند مجيع املراحل الطبيعية  

Pre-birth to 12 months  شهراً  ١٢من قبل الوالدة وحىت  

Pre-birth sensitivity to language. p.107 

 (اجلنني) مع اللغة.منذ قبل الوالدة يبدأ انسجام 
Hearing begins to develop around 18 weeks of gestation. (4 months) 

 . (أي الشهر الرابع).فرتة احلملمن  ١٨السمع يبدأ عند (اجلنني) قرابة األسبوع الـ 
By the third trimester, the fetus responds to auditory stimulation. 

 .احلوافز السمعيةابالستجابة اىل اجلنني ، يبدأ اشهر األخرية من احلمل الثالثة يف 
38 weeks old fetuses have a preference for their own mothers’ voice over that of a stranger. (8.8 months) 

 الثامن) من عمر اجلنني يبدأ تفضيله لصوت امه على أصوات االخرين. (أي ابلشهر ٣٨يف األسبوع الـ 
After birth, children recognize their mother language as distinct from other languages. p.107 

 بعد الوالدة ، يتعرف الطفل على لغة االم ، ومييزها عن لغات االخرين.
1st six months:  يف الستة األشهر األوىل  

•  Coos ،gurgles. p.109 

 الطفل :

Coos ناغي: يصدر أصوات هكذا : ي 
https://www.youtube.com/watch?v=qP4oOfjjoOs  

gurgle  )to make a sound like bubbling liquid :(يصدر صوت كانه يلعب بسائل يف فمه  : 
 https://www.youtube.com/watch?v=iEbeNpnsFh4هكذا : 

Second six months    يف الستة األشهر الثانية 
Babbling (e.g. single syllables -CV). p.109 

 : أي خيرج صوت يبايب 

The consonant is usually a stop sound. Vowel is /a/ 
 (آ). /a/مكون من حرف ساكن وحرف متحرك (عله) وهو حرف وقف ، عادة الصوت 

 مثل صوت (آب ، آت ، كآ ، دآ)  هكذا : 
https://www.youtube.com/watch?v=3UCK4XCrvoc  

https://www.youtube.com/watch?v=qP4oOfjjoOs
https://www.youtube.com/watch?v=iEbeNpnsFh4
https://www.youtube.com/watch?v=3UCK4XCrvoc
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اجلد وال "ماما" االم ، بل هي األصوات الوحيدة اليت يستطيع ان يصدرها إبمكانياته اللغوية وهو ال يقصد بـ "آبآب" االب وال "اتات" 
 حالياً.

The vocalisations have sentence-like intonation .p.110 

 مثل طريقتنا يف رفع وخفض الصوت اثناء نطق اجلمل. )babblingاثناء ( برفع وخفض الصوتويبدأ الطفل 
 

12-24 months  شهراً  ٢٤-١٢  

First word -12-18 months (one-word-stage). p.110 

  شهراً. ١٨-١٢يف  الفرتة من مرحلة الكلمة الواحدة الكلمة األوىل ، أو  •
 ورمبا تكون الكلمة هي "اباب" او "ماما" لكنه هنا يقصد هبا اإلشارة اىل االب واالم، هنا ُتسمى كلمة.

This is also called a ‘holophrastic period’ (e.g. milk - I want milk - the cat is drinking milk..etc). 

  ب").يقصد هبا "أريد ان اشرب حليباً"، او "ان القط يشرب احللي –" (مثل كلمة "حليب" فرتة التعبري عن فكرة بكلمة واحدةوتسمى "
Underextension vs. overextension. p.111 (e.g .flower X rose vs. dog= cat). 

 (يف معىن اللفظ)والتوسع الزائد ، التقليص الزائد 

هي نوع من الزهور، لو فرجيته ورده وسالته ايش هذي قال لك هذي زهره، لكنه ، ويعرف ان الوردة  مثًال يعرف كلمة زهور 

 .underextensionيقول لك مادري. هذا يسمى تقليص زائد لو شاف التوليب 

وسالته ايش هذا ، يقول لك  يف البيت ، ويعرف ان هذا امسه قط، لو طلعت معه ملكان ما وشفت كلب  ومثالً عنده قط 

ملصطلح قط ألي شيء له فرو وميشي على توسع زائد مثًال قال لك هذا قط كبري. يكون عنده   ان هذا قط، ولو فرجيته مهر
 .overextensionاربعه 

When the child’s vocabulary reaches about 50 words, the child starts putting words together and s/he 
starts learning new words quickly. p.111 

 ، يبدا الطفل يف وضع الكلمات معاً ويبدأ يتعلم كلمات جديدة بسرعة.٥٠عندما يصل حمصول الكلمات لدى الطفل حوايل الـ 
6-year old children roughly know 8000-14000 words. 

 كلمة.  ١٤٠٠٠حىت  ٨٠٠٠سنوات يعرف الطفل تقريباً مابني  ٦عند الـ 
Average of 4-8 new words everyday. 

 كلمات ابليوم.  ٨اىل  ٤مبعدل من 

 
Preschool years   فرتة ماقبل املدرسة 
Children show knowledge of L1 word-order. p116 



 psycholinguistics   علم اللغة النفسي

20 

 
 

 عرفة برتتيب اجلملة للغة األوىل.يظهر الطفل م
Sentences start to lengthen. 

 طفال: مقياس اإلنتاج اللغوي لأل يستطيع ان يتكلم جبمل أطول. (وكيف نعرف ان اجلمله أصبحت أطول عند الطفل؟ ابستخدام
MLU ( 

Mean length of utterances (MLU). (free & bound morphemes in a language sample/ the number of 
utterances. p.117 

 واملقيدة (املورفيمات) يف عينة لغوية، مقسومة على عدد االلفاظ فيها. احلرة (وهو عبارة عن جمموع املفردات MLU(طول املعىن اللفظي) 

اجلمع  sاملفرد و  s، حيسب له عدد مخس كلمات يف هذه اجلملة اليت تلفظ فيها بـ  she eats cookesمثال : عندما يقول الطفل : 
 حيسب له عدد ثالث كلمات يف هذه اجلملة. I eat pizza، بينما لو قال 

There is high correlation between MLU and age. 

، ألنه كل ما كرب الطفل اصبح قادراً MLUو عمر الطفل. حيث كل مازاد عمر الطفل زاد تقييمه يف الـ  MLUتوجد عالقة وثيقة بني الـ 
 نتاج مجل أطول ويستخدم التصريفات بشكل افضل.على ا

 شهراً: ٢٣) عمرها ها�مثال :  كلمات لطفلة امسها (
 

 نالحظ مايلي :
 1-No bound morphemes or tense markers on verbs or plural 

markers. 
ال تستخدم املورفيمات املقيدة، وال العالمات الدالة على الزمن، وال العالمات  -١

 الدالة على اجلمع.
 2- No subjects 

 ال تستخدم الفاعل. -٢

 .ed، او يكون هبا talkيف الفعل  s) جييب ان تكون هناك Mom, talk phoneمثًال اجلملة (
 ، هي!توجد فاعل من الذي يريد عصري؟ ا�، ان) ال يwant juiceواجلملة (

 
Third year.    عمر الثالث سنواتفرتة  
Sentences gradually lengthen, bound morphemes and function words emerge . 

 ,at, ofمثل (الكلمات الوظيفية اجلمع) يف اجلمل وكذلك يستخدم  s(مثل املورفيمات املقيدة دمج الطفل باجلمل تطول تدرجيياً، يبدأ 

as, the .( 

Morphemes emerge gradually in a similar order (e.g  .- ing present progressive - Kitty sleeping) 

 امللكية وغريهم)  sاجلمع و  sيبدأ الطفل بدمج املورفيم املقيد (مثل 
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طفال يستخدم ، حيث وجدوا ان اغلب األشابهتم حسب دراسات علميه جملموعة من األطفال ، فا�م يتعلمون استخدام املورفيم برتتيب
 .امللكية sمث  املفرد ،  sمث املاضي ،  ed، مث ingاجلمع، مث  sأوالً 

 وهذا يعطينا الكثري عن عمل الدماغ حيث ان املورفيم ُيكتسب يف مرحلة معينة و بنفس الرتتيب.
 ولكن ال يتم استخدام كل املورفيمات بشكل صحيح دائماً يف هذه املرحلة:

Past tense mistakes (e.g‘ .goed ’indicate overgeneralization). 
 للفعل. ed) وذلك بسبب ان دماغ الطفل يعمم قاعدة املاضي القياسية إبضافة الـ goedجيعلها  goخطاء زمن املاضي (مثل أ

Complex sentences are produced (with variation). p.122 

 ، مثل :ويستخدم الفاعل ينتج يف هذا السن مجل اكثر تعقيداً وأطول من السابق

I want Mommy do it. 
I see you sit down. 
Watch me draw circles 
Children begin producing relative clauses spontaneously around the age of 3-4. p.123 

 سنوات يبدأ الطفل بشكل طبيعي ابستخدام اجلمل (العالئقية) اليت تتعلق ابشخاص او أشياء، مثل : ٤-٣عند سن 
a. The cow that the horse kissed nuzzled the sheep. 
b. The horse kissed the cow that nuzzled the sheep. 
In general, there is a considerable period between the time a child first uses a form and consistent use of 
it (e.g. past tense). p.124 

املاضي وبني االستخدام املناسب هلذا  edبني اول تعلم للطفل لشكل من اشكال الكالم مثل  طويلة بشكل عام ، توجد فجوة زمنية
 الكالم.

At around 5-6, language becomes more systematic 

 .اكثر ترتيباً وانتظاماً سنوات ، اللغة عند الطفل تصبح  ٦-٥يف عمر 
7،8   & 9 year olds start to use derivational morphemes (e.g. -ness  ،- ful and  - ment .p124-125) 

)، أي انه يستطيع بنفسه ان يشتق  ness ،-ful–ment-سنوات يبدأ يستخدم الطفل املورفيمات االشقاقية (مثل  ٩و  ٨،  ٧يف عمر 
 حىت حيوهلا من صفة اىل اسم. happyمن كلمة  happinessكلمة 

Discourse ability   & metalinguistic awareness develop as children grow older. p. 126-128 

تصبح لديه القدرة على التحدث واملخاطبة، ويتطور ادراكه ملا وراء اللغة (أي فهم واستيعاب املغزى من اللفظ اللغوي املنطوق) كلما  
 كرب.
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 مثال : 
.  يف غرفة النومان ايب ، هنا الطفل رمبا يقول: ؟اين والدك الرجل:لو اتصل على هاتف املنزل رجل ورفع الطفل الصغري اهلاتف وسال 

فهو جياوب حرفياً على السؤال. لكن بعد عدة سنوات لو اتصل نفس الرجل ورفع الطفل وهو يف التاسعة من عمره اهلاتف وسال الرجل: 
ي ؤال اين والدك املغزى منه �داالن ان الس أدرك. ويذهب ملناداة والده. أي انه حلظة من فضلك يقول:، هنا الطفل رمبا أين والدك؟

 يفهم ما وراء اللفظ اللغوي. أصبحلدك وليس اين هو يف البيت ابلضبط، على وا
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Lecture 6 
Producing speech 

 انتاج الكالم

 
 ).امياءة، كتابة ،  كالم (إشارة ) اىل الفكرة(املعىن فاللغة تقوم بتحويل 

A model for language production.p135   إلنتاج اللغة جمنوذ  
What do we call the idea before it is verbalised؟ 

  قبل حتويلها اىل كالم؟         ي الفكرةماذا نسميف الشكل السابق، 
- Preverbal message. رسالة ما قبل الكالم 

 .بعدألن الفكرة مل تتخذ شكلها اللغوي رسالة قبل الكالم تسمى 
 
The girl pets the dog   

 
 أتسيس الفكرة وحىت انتاج الكالم.العمليات اللغوية من 
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 : اعاله الشكليف 

 هنا عبارة عن مشهد اىل بنت لديها كلب اليف.الفكرة -١
٢- Lexical selection ) اختيار املفردات الرئيسية املناسبة للفكرةgirl, dog, pet( مثل ان الكلب ، ويضع تعريف عن معىن كل كلمة)

 .: هو كائن حي ، حيوان ، له اربع ارجل ..اخل)
٣-  Syntactic representation  مناسب وضع هذه الكلمات يف تركيب حنويالتحضري النحوي: أي. 
٤- Phonological representation  ملفردات اجلملة التحضري الصويت. 
٥-  Articulatory system التلفظ ، أي نطق اجلملة. نظام 

 
Production in bilinguals and SLLs (Second Language Learners) .p138  

 انتاج الكالم لثنائي اللغة، ومتعلمي اللغة الثانية
Unilingual mode : when a bilingual is speaking in a unilingual mode, only one of the grammars is consulted 

to build structural representations. 
ء اجلملة ، فإنه يتواصل مع خمزون حنوي واحد يهتم بتحضري بناحمادثة بلغة واحدةيف لغتني صاحب ال: عندما يكون وضع احادي اللغة 

 اخلاص بتلك اللغة فقط.
Bilingual mode: when in bilingual mode (when the bilingual’s two languages are being used in the same 
conversation), access to both grammars and lexical items from both languages must be possible. p.138 

 .عندما يكون صاحب اللغتني يف حمادثة تستخدم اللغتني، فإن الوصول اىل خمزون املفردات و النحو متاح لكلتا اللغتني: وضع ثنائي اللغة
 

Any results of knowing two languagesفة لغتني؟مالذي حيدث مبعر  ؟  
Intentional switching from one language to another. 

 )code-switchingمن لغة اىل أخرى. ويسمى (التبديل املقصود (املتعمد)  -١
جنليزية، فهذا زية، وبدأت حمادثة معه ابللغة اإلمبا انك تعرف عريب و اجنليزي ، وشفت احد اصدقائك و (نويت) تكلمه ابللغة اإلجنلي

 هو التبديل املتعمد.
Occasional unintentional slips into a language not active in the conversation .p.138 

 اجتاه لغة غري نشطة يف احملادثة. (عفوية) الزالت العرضية الغري مقصودة -٢
د يتكلم لغة عربية فقط، وتطرقت اىل موضوع خيص العمل، وبيئة العمل عندك بيئة اجنليزية، جت مثًال لو انك يف حمادثة مع احد كبري

 نفسك وبشكل غري مقصود بذكر بعض الكلمات واملصطلحات اإلجنليزية اثناء تلك احملادثة.
عىن ابلعريب، ابالجنليزي ومل تتعلم هلا موهناك عدة أسباب لذلك لن نناقشها هنا ، مثل ان تكون بيئة العمل اجنليزية ولكل شيء اسم 

 فعند ذكر شيء خيص العمل وأتيت هلذه املسميات فانك تذكرها فقط ابالجنليزي.
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E.g . Code switching: switching between two codes (languages), or two distinct dialects of the same 

language within the same discourse. p.139 

 : هو التبديل بني لغتني او هلجتني من نفس اللغة اثناء نفس احملادثة.تبديل اللغة: على  مثال
One type of switching is tag-switching: the insertion of frequently used discourse markers, like so, you 
know, I mean, etc. p.139 

ل كلمة (يعين ، مث ،يف لغة بكثرة على استخدامهمعتاداً  يقصد به تبديل لفظ معني تكون، و  tag-switchingاحد أنواع التبديل هو الـ 
) يعينيف اللغة العربية ، عندما يدخل يف حمادثة ابللغة اإلجنليزية تالحظه فجأة يقول (يعين تدري .. اخل). اذا شخص يكثر من قول كلمة 

 ال اراد�ً.ابلعريب 
 
Planning speech before it is produced. p.140  انتاجه او اخراجهالتخطيط للكالم قبل  
Producing a sentence involves a series of distinct operations and representations :lexical, syntactic 

morphological, and phonological. p.140 

 .املفردات ، التصريف النحوية و الصوتيات: املختلفة، ندخل يف سلسلة من العمليات والتحضريات لنطق مجلة 
 ندخل شرح هذه العمليات ابلتفصيل : 

 
1- Accessing the lexicon  الوصول اىل القاموس الداخلي 
Lexical retrieval. A lexical entry carries information about the meaning of the word ، its grammatical class, 

the syntactic structure into which it can enter, and the sounds it contains. p. 141 

. املفردات املوجودة يف الدماغ حتمل معلومات عن املعىن للكلمة، صفتها وبناؤها النحوي الذي تدخل فيه تلك الكلمة، استدعاء املفردات
 والصوت الذي حتتويه.

 
How can a word be retrievedتدعاء (تذكر) الكلمة؟كيف ميكن اس  ؟  
1- meaning  2- sound. p.141 

 : ميكن تذكر الكلمة واسرتجاعها مبعناها.عىنامل

 : ميكن تذكر الكلمة واسرتجاعها بصوهتا وطريقة لفظها.الصوت
 

How quick is lexical retrieval مامدى سرعة استدعاء كلمة ؟ ؟ 
The speed of conversational speech varies by many factors, including 

 سرعة الكالم يف احملادثة خيتلف من شخص اىل شخص حسب عدة عوامل، منها:
age (younger people speak faster than older people),  



 psycholinguistics   علم اللغة النفسي

26 

 
 

 من الناس األكرب سناً)يف الكالم اسرع (الناس األصغر سناً السن 
sex (men speak faster than women),  

 من النساء)اسرع (الرجال يتحدثون اجلنس 
nativeness (native speakers are faster than second language speakers),  

 من صاحب اللغة الثانية)اسرع (املواطن يتكلم بلغته االم املواطنة 
topic (familiar topics are talked about faster than unfamiliar ones), and  

 من املوضوع الذي اول مره مير عليك)اسرع (املوضوع الذي تلم به تتكلم عنه املوضوع 
utterance length (longer utterances have shorter segment durations than shorter ones);  

 من االلفاظ القصرية) اقصر  هلا مقطع مستمر، كان االلفاظ الطويلة (طول نطق الكلمة 
on average, though, people produce 100 to 300 words per minute (Yuan, Liberman, and Cieri 2006),which, 
at the slower end, is between 1 and 5 words (or 10 to 15 phonetic elements) per second.  

 كلمات   ٥و  ١كلمة كل دقيقة ، يعين اقل احتمال، بني   ٣٠٠إىل  ١٠٠معدل متوسط انتاج الناس للكالم من 
 لكل اثنية. عنصر صويت) ١٥اىل  ١٠(او 

(Notice that this includes the time it takes to build syntactic and phonological representations and to move 
the articulators, 
not just time actually spent in lexical retrieval.)  

 ان هذا الوقت يتضمن فرتة التحضري النحوي والصويت وحركات التلفظ، وليس فقط وقت استدعاء الكلمة.مع مالحظة 
Clearly, the process of accessing words is extremely rapid. 

 .بسرعة خارقةوتذكر الكلمات يعمل  فمن الواضح ، ان علمية استدعاء او اسرتجاع
How many words do adults with high school education know؟ 

 كم كلمة يف القاموس الداخلي للبالغ ذو تعليم اثنوي؟
Around 40.000 words 

 كلمة.  ٤٠٫٠٠٠قرابة الـ 
 +40.000 people names, places and proper names. 

 حقيقية.أمساء أ�س، وأماكن وأمساء  ٤٠٫٠٠٠و +
retrieving 1 word from 80.000 words in less than a second (remember 1-5 words per second) must be 
extremely efficient. p.142 

 . جييب ان يكون فّعال جداً.كلمة يف اقل من اثنية  ٨٠٫٠٠٠استدعاء كلمة واحدة من اصل 
Frequency and lexical retrieval. (e.g. knife vs. dagger) 

تسرتجعها اذا بتتكلم  knifeالكلمة اليت تكثر من استخدامها فانك تتذكرها وتستدعيها اسرع من الكلمة اليت ال تستخدما. مثل كلمة (
، لكن ابلعكس فانك daggerفتتاخر يف تذكر كلمة  knifeلـ، وميكن حتاول تذكر املرادف daggerعن سكني اسرع من انك تسميها 

 فهذا ايضاً يؤثر على سرعة استدعاء الكلمة من القاموس الداخلي لإلنسان. ).بسرعة knifeتستدعي كلمة 
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Lecture 7 
Speech production   

 انتاج الكالم
Lexical retrieval errors. p. 142   الداخليأخطاء استدعاء املفردات من القاموس  
Consider the following examples:  التالية: لألمثلةانظر  
a. I just feel like whipped cream and mushrooms. 
{I just feel like whipped cream and strawberries.} 
b. All I want is something for my elbows. 
{All I want is something for my shoulders.} 
c. Put the oven on at a very low speed. 
{Put the oven on at a very low temperature.} 
d. I hate … I mean, I love dancing with you! 

 (على قولتنا خانه التعبري)
 ؟فيما خيص الكلمة الصحيحة والكلمة اخلطأماذا نالحظ يف هذه األمثلة 

 متعمد).هذه األخطاء حتدث بشكل غري مقصود (غري 
 ان األخطاء هلا نفس الفئة النحوية ، مثالً اذا كانت الكلمة اسم يستبدهلا ابسم ، واذا فعل يستبدهلا بفعل.

الكلمتني يتشاركوا  cالكلمتني أجزاء جسم. واملثال  bالكلمتني من الطعام. يف املثال  a. يف املثال يتشاركوا يف بعض اخلصائص املعنوية
 يتشاركوا يف كو�م مشاعر. dواملثال يف كو�م عناصر قياس، 

 
 احيا�ً األخطاء تكون بسبب تشابه صويت بني الكلمتني وليس بسبب تشابه معنوي ، انظر لألمثلة التالية:

- a. If you can find a gargle around the house … 
- {If you can find a garlic around the house …} 
- b. We need a few laughs to break up the mahogany. 
- {We need a few laughs to break up the monotony.} 
- c. Passengers needing special assistance, please remain comfortably 

seated until all passengers have complained … uh, deplaned. 
ة تدل على ان الكلمات خمزنة يف القاموس الداخلي على أساس معنوي، و أساس صويت، وهذه األمثلة األمثلة األوىل والثانيجمموعة 

 خطاء دليل على ذلك.ألو 
 

Tip of the tongue phenomenon (على طرف لساين) ظاهرة 

Occurs when the speaker knows the word needed but cannot quite retrieve it. p. 143 

 يعرف املتكلم الكلمة ، لكنه ال يستطيع استدعائها (تذكرها) و رمبا يتذكر حرف او جزء منها.حتدث عندما 
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2- Building simple sentence structures. p.144  بناء هيكل اجلملة البسيطة 
Grammatical encoding = consulting the internalised grammar to construct structures .p.144 

لتأسيس هيكل اجلملة. (حيث استدعاء الكلمات ال يكفي للنطق هبا ، ال بد من وضعها املناسبة = استدعاء القواعد النحوي  الرتميز
 يف ترتيب معني و ضمن بناء حنوي صحيح للداللة على املعىن الذي حتتوي الفكرة)

 ) ، وهنا تبدأ اخلطوة الثانية.٣٢اخلطوة األوىل هي استدعاء الكلمات (صفحة 
Speech errors provide information about some of the characteristics of the representations that are 

constructed . 
 .يف الدماغأخطاء الكالم تزود� مبعلومات عن خصائص متثيل بناء اجلملة 

 
E.g .Exchange errors. p.144   تبديل  مثال على أخطاء  
a. I left the briefcase in my cigar. 
{I left the cigar in my briefcase.} 
b. … rubber pipe and lead hose … 
{… rubber hose and lead pipe …} 

 حيدث هذا التبديل عندما تتكلم بسرعة ، او تكون جمهد ، او تتكلم لفرتة طويلة.. وهكذا.
 مكان اسم آخر يف اجلملة. التبديل عادة حيدث لنفس الفئة النحوية ، يعين مثًال يبدل اسم

 
3- Creating agreement relations. p.147  (بني الكلمات)انشاء عالقات التوافق  

 وهو عبارة عن تطبيق علم الصرف ، من اجل ان تتوافق الكلمات املركبة يف اجلملة صرفياً. مثال : 
The bridge closes at seven 

 حىت تتوافق مع املفرد.للفعل  sمفرد ، ففي املرحلة هذي يضيف  bridgeهنا مبا ان كلمة 
The bridges close at seven 

 ليتوافق مع اجلمع.للفعل  sمجع ، هلذا مل يضيف  bridgesبينما يف هذه اجلملة كلمة 
 
4- Building complex structure . p.148  (مركبة) بناء مجلة معقدة 

 :(منقول من الكتاب) حماضرة الدكتور هذا اجلزء املظلل غري مذكور يف
للجملة من أجل ان يوصل الفكرة اليت أرادها املتكلم. وبدمج اجلمل البسيطة معاً يصنع هو انشاء بناء الرتميز النحوي أساس استخدام 

 مجلة مركبة او معقدة، مثال : 
a. The large and raging river … 
b. The river that stopped flooding … 
Syntactic priming. (e.g. what time do you close? Seven — At what time do you close? at seven) 
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 احد امثلة بناء اجلملة املعقدة:
هي ظاهرة تلعب دوراً مهماً يف عملية انتاج اجلملة، الن املتكلم واملستمع يتاثر مبا حوله من استخدامات للغة. مثال على . النحوية التأثر
 الظاهرة: هذه

 .Sevenسيكون اجلواب على االغلب هكذا :   ?what time do you closeلو سال احد 
. مما يعين At seven، سيكون اجلواب على االغلب هكذا:  ?At what time do you closeلو ان السؤال كان هبذه الصيغة : ِ لكن 

 .ابللغة املستخدمة من حوله يف تركيبه للجملة يتأثران املتكلم 
ابستخدامي النحوي للجملة و بتجيب  تتأثر، وقلت لك جيب مجلة ، سوف  Ali ate the appleمثال آخر: لو اين قلت مجلة : 

 تتأثر، سوف  The apple was eaten، ولو كانت مجليت ابملبين للمجهول مثل  : Khalid drove the carمجلة مشاهبة مثل : 
 .The car was drove  للجملة وميكن تقول : ويابلرتكيب النح

 
5- Preparing a phonological representation. p.151 هتيئة التمثيل الصويت 
Segment exchange error    خطأ التبديل اجلزئي 

 : a، املثال (أي تبديل اثنان من العناصر الصوتية) عندما تبدل بني جزء من كلمة جبزء من كلمة أخرى
a. hass or grash     عناصر الصوت استبدلت خطأ (ss , sh) 

{hash or grass}     عناصر الصوت يف اماكنها الصحيحة (sh , ss) 
 
perseveration error   خطأ التكرار الالإرادي 

بسبب تكرار  b، مثال ل صوت من كلمة أخرى يتبدان حيدث  ميكن خطأحيدث بسبب تكرار صوت عدة مرات يف اجلملة، فبعدها 
 :  camونطقها  /k/اىل  damnمن كلمة  /d/ال إراد�ً بدل  cookوكلمة  can'tيف كلمة  /k/الصوت 

b. I can’t cook worth a cam.    خطأ هنا تكرر الصوت يف الكلمة األخرية  

{I can’t cook worth a damn.}  النطق الصحيح 

 
Anticipation error  خطأ نتيجة كلمة متوقعة 

وألنه �وي  paddleعندما أراد نطق  cينتج اخلطأ يف كلمة بسبب االستعداد لنطق كلمة بعدها، فينطق الكلمة األوىل خطأ. املثال 
 ، أي اخذ صوت من الكلمة اليت كان يستعد لنطقها بعدها. taddleبعدها فباخلطا نطقها  tennisينطق كلمة 

c. taddle tennis 
{paddle tennis} 

 خطأ ينتج يف صوت كلمة نتيجة صوت يف كلمة قبلها. perseveration errorالـ 
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 خطأ ينتج يف صوت كلمة نتيجة صوت يف كلمة بعدها. anticipation errorالـ 
وجتعلك تقع يف كل األخطاء صعبة للغاية  tongue twisterالتأثر ابصوات الكلمات اليت يف اجلملة ممكن تسبب أخطاء جيعل لعبة الـ 

 مثل:املذكورة، 
 she sells seashells on the seashoreاحد األصدقاء يطلب منك تكرار اجلملة : 

 خيط حرير على حيط خليلاو ابلعريب : 
 مجل مثل هذه معقدة ويصعب قوهلا بسرعه وتكرارها.

Those errors give evidence that there is a level of lexical, syntactic, morphological and phonological 

processing before speech is produced. 
ومعاجلة  جلملة،اومعاجلة حنوية يف تركيب  كلمات،توجد معاجلة   املعاجلة،هي دليل على ان يف اللغة مستو�ت خمتلفة من  األخطاء،هذه 

 ومعاجلة صوتية كل هذا قبل ان نبدأ يف نطق اجلملة. صرفية،
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Lecture 8 
Speech perception and lexical access 

دراك الكالم و الوصول للمفردات إ  

 
Explanation?  

هذا لبس كان مشهور يف فرتة ما ، الناس نظرت للصورة ، وكل عرب عن الذي رآه بطريقة خمتلفة، هناك من قال ان الفستان عبارة عن 
  ازرق وذهيب. ملاذا ترى لون بينما غريك يرى لون آخر؟! ابيض و اصفر، وهناك من قال

 
Perception اإلدراك 
Perception is awareness, comprehension or an understanding of something. 

Perception.هو أدراك ، فهم او استيعاب شيء. خاصة عرب احلواس اخلمسة : 

 
 .Auditory systemالنظام السمعي اجلملة تدخل على هيئة إشارات صوتية اىل 

 من اجل التعرف على اإلشارات الصوتية. phonological representationالتمثيل الصويت يرسلها النظام السمعي اىل 

 من خمزون الذاكرة على أساس الصوت. lexical selectionيتم  بعدها استدعاء املفردات  

 من اجل فهم اجلملة.  syntactic representationبعدها يتم حتليل الرتكيب النحوي 
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Extracting phonetic elements and words from continuous, unsegmented, highly coarticulated signal 

poses difficulty in speech perception and lexical access. 
طق كلمتني او ثالث (مثل نبشكل كبري متواصلة ، إبشارات أ غري جمز ، متصل (مثل حماضرة) متييز العناصر الصوتية والكلمات من كالم 

 هذا يسبب صعوبة يف استيعاب الكالم واسرتجاع املفردات للفهم.يف صوت متواصل بدون تقطيع) 
There are three features of the speech signal that the speech perception system must deal with: the signal 
is continuous, it transmits information in parallel, and it is highly variable. p. 170-171 

 توجد ثالث خصائص جيب على نظام ادراك الكالم ان يتعامل معها: 

 اإلشارات املتواصلة.

 (سوف �يت شرحها الحقاً). ينقل املعلومات بشكل متوازي

 النطق ونغمته اخلاصة، فعلى النظام االدراكي ان يستوعب الكلمة سواء مت نطقها هبذي(لكل شخص طريقته يف متغري بشكل كبري. 
 الطريقة او هذي اللهجة او هبذي النربة).

 
Illustration of parallel transmission of phonetic information 

 رسم توضيحي اىل النقل املتوازي للمعلومات الصوتية
وقبل ان ينتهي يبدأ صوت احلرف  b، ينتقل صوت احلرف  bagيف هذا الرسم االيضاحي يبني عملية النقل املتوازي: حيث نطق كلمة 

a  وبشكل متوازي ينتقل معها مث يتداخل معهم صوتg بدون أي فراغ بني احلرف الساكن ، فالكلمة تنتقل بشكل متواصل ومتوازي ،
 .العلةواحلروف 

 
Dinner table talk 

: عندما تكون يف جلسة عشاء مع أصدقاء او مع العائلة، والكل يتكلم ، وخاصة عندما تكون هناك موسيقى يف اخللفية  آخر مثال
ايضاً ، مع ذلك تستطيع ان تستمع لشخص واحد مع كل هذه األصوات وتفهم كالمه، رغم ان الصوت يدخل اىل نظام ادراك الكالم 

زي، لكن النظام يبذل جمهود كبري جداً لتحديد املفردات من الصوت الذي خرج من وبشكل متوامع أصوات عديدة يف نفس الوقت، 
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شخص معني فقط. هي عملية ال تدركها انت وال تتحكم فيها امنا يقوم هبا الدماغ ويبذل جمهود يف اعطاءك املعىن من الكالم الذي 
 تسمعه، كيف يفعل الدماغ ذلك؟

 
Constructive speech perception    ناء الذي يؤسسه نظام ادراك الكالمالب  
The speech perception system takes information anywhere it can find it to construct a linguistic 

perception of the acoustic signal. 
اإلشارات ن مأساس لغوي يبين هلا ، وحركة اليد ... وغريها) و هشفالنظام ادراك الكالم �خذ املعلومات من أي مكان جيده (مثل حركة ا

 .الصوتية 
مثالً شخص يكلمك ، بينما تستمع اىل صوته فانك ايضاً تنظر اىل حركة شفتاه و حتريك يداه وامياءاته كلها أشياء تزود نظام أدراك 

 الكالم مبعلومات لتساعده على فهم لغوي لإلشارات الصوتية اليت يسمعها.
 

Video break  !  

 الفيديو على اليوتيوب:شاهد هذا 
https://www.youtube.com/watch?v=PWGeUztTkRA  

 )(ا� مسعتها طاطا يظهر رجل كأنه ينطق كلمة (اباب ، اباب ، اباب) ، مث كأنه ينطق كلمة (دادا ، دادا ، دادا) 
، فافا ، فافا). االن بيظهر ثالث وجوده لنفس الشخص وصوت واحد نفسه ال يتغري، لكن كل مانقلت عينك  مث كأنه ينطق كلمة (فافا

لوجه تتغري الكلمة. الكلمة مل تتغري ، لكن نظام ادراك الكالم �خذ بعض معلومات من حركة الشفاه فيعطيك مفهوم خمتلف للكلمة. 
 .McGurk effect ُيسمى وهذا

 
McGurk effect 
If you watch a video of a person mouthing [ga ga ga] together with the audio track of a person saying 
[ba ba ba] you will hear [da da da]. 

دا [سوف تسمع  ، فإنك]اب اب اب[، مع صوت شخص يقول ]غا غا غا[اذا شاهدت فيديو فيه شخص حيرك شفاته بكلمة  •
 حسب لغتك االم. ]طا طا طا[، أو ]دا دا

Visual overrides audio and vice versa. 
 يطغى رؤية الشفاة على الصوت يف فهم اإلشارات الصوتية ، واحيا�ً العكس. احيا�ً  •

Lip reading 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PWGeUztTkRA
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Lecture 9 
Speech perception and lexical access 

 إدراك الكالم و الوصول للمفردات
Phoneme restoration الصوت (املفقود) استعادة  

 . /p/مثل  احلرف،وحدة صوتية يف اللغة. تقريباً هي صوت  أصغرهي  phonemeالـ 
Phoneme restoration.عندما تسمع كالم ويكون فيه حرف مفقود (مل يُنطق) فان الدماغ ميأل هذه الفجوة ابحلرف املناسب  : 

 
Another break  !  

 (هالفيديو صعب شوي)   https://www.youtube.com/watch?v=UlJs24j3i8E استمع اىل هذا الفيديو على اليوتيوب : 
 ؟laturesslegiيف كلمة  /s/صوت تسمع هل 

قبل او الكحه ). لكنك ميكن تسمع كحهواستبداهلا بصوت ( /s/يف احلقيقة ابستخدام بر�مج حترير األصوات مت حذف صوت الـ 
 عن الكلمة.الكحه ، ويبعد صوت احلرف املفقودبعد الكلمة، الن الدماغ حياول يستوعب الكلمة ويضيف هلا 

Did you hear the cough before or after the word ‘legislature؟’ 
Example 2: If we add silence between the /s/ and /l/ in SLICE (30-40 ms ،(English native speakers will 

perceive it as “SPLICE.” 

 ٤٠اىل  ٣٠مدته من  /s/ , /l/وبرب�مج حترير األصوات جعلنا فراغ بني صويت احلرفني االولني  SLICE: جبنا صوت كلمة مثال آخر
ويقولوا ان هذا هو الذي  SPLICEالكلمة  يستوعبون سوفد تشغيل الكلمة هبذا الفراغ ، أصحاب اللغة اإلجنليزية االم نمليثانية، فع

 ./l/و  /s/يف الكلمة، إال ان الدماغ يعمل على ملئ الفجوة اليت بني  /p/رغم عدم وجود صوت  مسعوه،
Phoneme restoration demonstrates the perceptual system’s ability to ‘fill in’ missing information, while 

actively trying to recover meaning from an acoustic signal :what we hear is sometimes not what we 

perceive. p. 181 
لشيء : اارات الصوتيةاإلش، اثناء تعرفه على املعىن من تعويض املعلومات املفقودةد تظهر قدرة نظام االدراك يف استعادة الصوت املفقو 

 .احيا�ً  ه ليس هو ما نفهمهالذي نسمع
The explanation for this phenomenon lies in the operation of the lexical retrieval system. It locates 

words using as much acoustic information as is available .p.181 

 مكان.الكلمة بناء على املعلومات الصوتية املتوفرة بقدر اإليستدعي حيث يف منطقة استدعاء الكلمات،  يكمنهذه الظاهرة  توضيح
 

Mondegreens خطأ مسعي 
Slips of the ear  !  زلة األذن   

https://www.youtube.com/watch?v=UlJs24j3i8E
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Mondegreens = slips of the ear 
She had on a French suit = She had on a trench suit.  

(This guy = the sky / I wish that I could be like the cookies-cool kids   !!—- kenlee) 
يف املثال أعاله ممكن  trench، احيا�ً ملا تسمع أغنية ، ختطئ يف مسع كلمة مثل كلمة (مسع الكلمة غلط) زلة االذن او خطأ مسعي 

 الن األصوات متقاربة، و رمبا بسبب ان االغنية مرتبطة بشيء خاصة بفرنسا. Frenchتسمعها 
An important difference between slips of the ear and phoneme restoration effect is that the former are 
often the result of inattentiveness to the signal, while the latter can be truly illusory. p. 128 

 اختالف مهم بني اخلطأ السمعي و استعادة الصوت املفقود:
 سهو ، و ليس خطأ يف اإلشارة الصوتية او نقص.: نتيجة السمعي اخلطأ  -١

 وضع حرف ومهي.و نقص صوت : نتيجة تعويض الصوت  -٢
 

Bottom-up and top-down information  ملعاجلة املعلومات اسفل-واعلىاعلى -اسفلاسرتاتيجية  
An influential concept in psycholinguistics (and in psychology in general) is the distinction between 
bottom-up and top-down processing. Psycholinguistic processes are, at their core, information 

processing routines ؛ 
مسار معاجلة  مبين يف حقيقته علىاسفل -اعلىو اعلى -أسفل :مفهوم أساسي يف علم اللغة النفسي (ويف علم النفس بشكل عام)

 .املعلومات
we can ask to what extent these processes are triggered automatically based only on the acoustic signal 

(bottom-up) or are aided by contextual information ،either in the communication situation or within the 

sentence being processed(top-down). 
) أو اعلى-اسفل( قطف يفّعل هذه االسرتاتيجية، هل تتفعل أوتوماتيك (آلياً) اعتماداً على اإلشارات الصوتية يمالذ سائل،نتممكن ان 

 ).اسفل-اعلىاجلملة ( هوما حتتوياثناء التواصل اعتماداً على سياق املعلومات 
Cat food (from a stranger vs. a friend). 

 :اسفل-أعلىو اعلى -اسفل، مثال على اسرتاتيجية طعام القط
من  للسوبرماركت، وهو يف اخلارج يتجه حنو املاركت، نظر زميله ذاهبهناك طالب يعيش يف شقة مع زميله، عند زميله قط، الطالب 

. )اسفل-لىاع.(املاركت""اشرتي طعام للقط من سوف يفهم مالذي يفهمه هذا الطالب؟! . "طعام القط"النافذة و�دى أبعلى صوته 
لن يفهم  سوفمالذي يفهمه الطالب؟! . "طعام القط"من النافذة ، ومر عليه رجل يف الطريق ، وقال له  زميلهلكن ، لو مل ينظر 

 . )اعلى-اسفلشيء من هذا الكالم. (
 ).١٨٣الكتاب ص . راجعيف هذا املثال !اسفل-اعلىو اعلى -اسفل مسمى اهلرم عكس بني رسم(علماً ان الدكتور يف 
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Lecture 10 
Speech perception and lexical access 

 إدراك الكالم و الوصول للمفردات
The role of orthography. p.187  قواعد االمالء 
The orthography of a language is its writing system, including the characters (graphemes). 

  مبا فيها رمسة احلرف وصوته.االمالء هو نظام الكتابة يف اللغة، 
Reading involves matching each symbol with a phoneme. 

 القراءة عبارة عن مطابقة رمز احلرف او رمسه مع صوته.
English/Hebrew bilinguals in a deletion task were asked to delete the first phoneme in monosyllabic 

words (gun/but). English speakers outperformed Hebrew speakers because of L1 orthography . 
 :جنليزية والعربيةاملثال على أساس اإلومبا ان العربية تشبه العربية، بذكر التجربة على أصحاب اللغة اإلجنليزية والعربية،  جتربة:

 وبعضهم اللغة االم العربية،  اإلجنليزية،ني اجنليزي/عريب، بعضهم اللغة االم املشرتكني من الذين يتكلمون لغت
 .(gun/but)الصوت األول من كلمة أحادية املقطع، الكلمات  منهم حذفطُلب 

 ."اون" unيبقى منها صوت  gun، و "اوت" utيبقى صواتن  butاهل اللغة اإلجنليزية األم ملا حيذف الصوت األول من 
 ."نه" يبقى صوت "قن، و ""هت" وعند حذف الصوت األول يبقى صوت "بتالعربية تكون الكلمة " بينما اهل

 رغم ان الصوت نفسه عند نطق كامل الكلمة، لكن حبذف الصوت األول اختلف نطق بقية الكلمة.
 هذا يدل على ان طريقة الكتابة تؤثر على طريقة ادراكنا للصوت.

 
Accessing the lexicon 

• The speaker accesses the lexicon using information about MEANING to retrieve the 
PHONOLOGICAL structure. 

 املتكلم يستدعي مفردات القاموس الداخلي ابستخدام معلومات عن املعىن من اجل تكوين البناء الصويت. •
• The hearer’s task is the opposite (Phonological representations- information about meaning) 

 مهمة املستمع عكس ذلك، يستخدم التمثيل الصويت من اجل احلصول على معلومات عن املعىن. •

 (انظر الصورة التالية)
 حيوهلا لبناء صويت يرتبها حنو�ً  يستدعي الكلمات  ن الفكرة  كوّ :  يُ املتكلم
 تتكون الفكرة يرتبها حنو�ً   الكلماتيستدعي  يستقبل البناء الصويت : عاملستم
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• Lexical retrieval is remarkable (1 from 80000 items in a fraction of a second). 
 يف جزء من الثانية. ٨٠٠٠٠املعروف ان استدعاء الكلمات ميكن ان يستدعي كلمة من اصل  •

• Lexical access is affected by meaning and form relations among words, and by variables such as 
phonotactics ،word frequency, and lexical ambiguity. 

 استدعاء كلمة من املقاموس العقلي يتأثر مبا يلي :  •

 .املعىن -١
 سوف نتكلم عن هذه النقطة قريباً)(العالقة بني أشكال الكلمات  -٢

 :املتغريات  -٣
جنب بعض يف كلمة ينتهك طريقة النطق ابللغة اإلجنليزية، فال  /v/و  /z/ (مثل صوت .تتابع االصوات –أ 

اللغة الروسية تسمح بذلك يف كلماهتا ، بينما zvميكن تتواجد كلمة فيها هذين الصوتني جنب بعض هكذا 
 وهذا التتبع بني هذين الصوتني طبيعي، هلذا تتابع األصوات متغري من لغة ألخرى).

 لكلمة.تكرار ا -ب
 .غموض الكلمة -ج

• Any evidenceهل يوجد دليل على هذا الكالم؟    ؟ 

 نعم يوجد دليل ، اتبع :
Lexical decision task   مهمة حتديد الكلمة 

 مت عمل التجربة التالية :
Participants are briefly shown a string of letters and asked to push one button if the letters constitute a 

word in their language, and a different button if they do not -within 400-600 ms. 
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شاشة كل مرة، عليه سريع يف الوهم جمموعة من احلروف تظهر بشكل جمموعة من املشرتكني يف التجربة، جلسوهم عند كمبيوترات، واعط
 يف رأى ا�ا جمرد حروف ال معىن هلا إذاان يضغط زر معني إذا شاف ان جمموعة احلروف تشكل كلمة صحيحه، ويضغط على زر آخر 

وف س رعلمًا ان الكمبيوت ).الزم خيتار اجابة (يعين خالل نصف اثنية جزء من الثانية. ٦٠٠-٤٠٠من لغته، وعليه اإلجابة خالل 
 او ال. صحيحة كانت كلمة  إذاحيسب مدة اإلجابة لكل مشرتك، يعين كم اخذ من الوقت حىت اختار 

Is it a word or not ? (activity)     
 هل هي كلمة ام ال؟ نشاط:

مع  املتابعةو  ١٥:٥٠من أراد ان حيضر النشاط عليه متابعة احملاضرة العاشرة منذ الدقيقة  علينا،طلب الدكتور هنا ان يطبق النشاط 
   الدكتور.

 جمموعات احلروف اليت مت عرضها على املشرتكون يف التجربة هي التايل : 
Clock – Skern – Bank – Mother – Doctor – Nurse – Tlat – Plim – Zner –  
Table – Urn – Hut – Foop – Fable – Mrock – Bat.  
 

In LDT, participants will see equal amounts of words and non-words.  
ري حروف اليت تشكل كلمات غو صحيحة،  كلماتمن حروف تشكل  متساوية يرى املشرتكون جمموعة  الكلمة،يف جتربة حتديد 

 صحيحة.
Quicker responses to Tlat ،Zner ،and Mrock. 

 .Tlat , Zner , Mrockاملشرتكون كانت إجاابت سريعة اجتاه الكلمات اخلاطئة التالية: 
فهي   متتابعة.شكل برب حروف ال تستخدمها اإلجنليزية انتيجة تقيف اللغة اإلجنليزية التتابع الصويت أسلوب ينتهكون ا�م حيث 

 كلمات غري صحيحة مستحيلة.
Slower responses to Skern ،Plim ،and Floop. 

 .Skern, Plim, Floopبينما كانت اإلجابة بطيئة اجتاه الكلمات اخلاطئة التالية : 
ا�ا ليست   واخذت وقت اكثر لتأكيد فهي كلمات غري صحيحه حمتمله.، نظام النطق يف اللغة اإلجنليزيةال ينتهكون  وحيث ا�م

 كلمات صحيحه.
All of them are non-words BUT the first three violate English phonotactics) .impossible non-words).   
Also ،faster responses are predicted to words like Clock and Bank than Hut or Urn. 

 .Hut, Urnمث   Clock, Bankكذلك ، كانت إجاابت املشرتكني اسرع اجتاه الكلمات التالية : 
 ) متكررة عند� فسرعة التعرف عليها كبرية جداً ا�ا كلمات من اول ظهورها.والبنك، الساعة ألن كلمات (

 ) ليست مستخدمة بكثرة، فاإلجابة عليها كانت ابطأ بقليل.وجرّة، كوخ (   كلماتبينما  
Why ؟   
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Lexical retrieval and lexical frequency. 

 ) و ترددها.الكلمةاستدعاء املفردة (
The lexical frequency of a word can be measured by counting how many times a particular word occurs 
in a large corpus for that language. 

 لتلك اللغة. large corpusميكن قياس مدى تردد الكلمة بعدد تكرارها يف الـ 
Large corpus جتمع من مصادر خمتلفة مثل مكتوبة او منطوقةيف اللغة املستخدمة  كأمثلة  مليون كلمة١٠٠: هو جمموع قرابة ،

 .corpusالتلفزيون و الصحف وغريها، ويقاس تكرار الكلمة مبدى تكرارها يف هذا الـ 
 فكانت النتيجة :  "house , pscholinguistics"الربيطاين وحبثت عن تكرار كلمتني  large corpus(عن نفسي دخلت على الـ 

House   مرة. ٤٨٦٦٦= تكررت 
csisticholinguyPs  متكنك من البحث يف الـ  الروابط اليتهذا احد  فضول،ملن لديه  .مرة ٢٣= تكررتlarge corpus   :الربيطاين

http://corpus.byu.edu/bnc/ (. 
 

Lexical ambiguity     املفردات الغامضة 
Ambiguous - having more than one possible meaning. 

Ambiguous words = multiple lexical entries ؟   

 من تفسري. أكثرالكلمات الغامضة = كلمة حتتمل 
Some research has examined whether such words have more than one lexical entry, and whether 
having more than one lexical entry can lead to retrieval advantage.  
بعض الباحثني اختربوا ما إذا كانت ملثل هذه الكلمات عدة مدخالت يف القاموس الداخلي لإلنسان، وإذا ما كان هذا التعدد يعطيها 

 ميزة سرعة استدعاءها وتذكرها.
 مثال : 

Bank (money - river bank- snow bank) 
Homonyms & lexical retrieval 

 نذكركم مبادة املدخل اىل اللغو�ت : 
Homonyms : a word that sounds the same or is spelled the same as another word but has a different 
meaning. 

 Bankمبعىن خمتلف ، مثال على ذلك كلمة لكن هلا : هي كلمة تنطق او ُتكتب مثل كلمة أخرى االلفاظ املتجانسة Homonymsالـ 
 .leftوكلمة 

Left (past tense of leave) & left (opposite of right) 
Polysemous words (the mouth of a river - the mouth of a person). 
Polysemous :   word has more than one meaning. 

يف املثال  mouthمثل  تعطي معىن خمتلف بنفس النطق ونفس الكتابة لكن ممكنهي كلمة واحدة : متعددة املعاين  polysemousالـ 
 نقصد هبا مصب النهر. the mouth of a riverنقصد به فم االنسان، وملا نقول  the mouth of a personالسابق، حينما نقول 

http://corpus.byu.edu/bnc/
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Research from LDT found that polysemous words (e.g. eye) are retrieved faster than homonymous 
words (e.g. punch) 

ع من الكلمات ) ميكن استدعائها اسر eyeذات املعاين املتعددة مثل () وجدوا ان الكلمات ٣٧(ص جتربة حتديد الكلمة الباحثون من 
  ).املكون من عصري فواكه وقطع فواكه وشكوالته : ممكن تكون لكمه ، وممكن تكون شراب البنش punchاملتجانسة مثل (

Homonyms = competing meanings = delayed retrieval. 

 أتخر يف استدعاء الكلمة= مقارنة املعاين = الكلمات املتجانسة 
 

Priming. p.190 التهيئة 
A stimulus you just experienced will affect how you respond to a later stimulus- and this associative 
response is true not just with linguistic stimuli, but with stimuli of any type (pictures, smells, non-
linguistic sounds, etc). 

 ياحملفز الذي واجهته مؤخراً �ثر يف كيفية استجابتك حملفز الحق، وهذه االستجابة املرتابطة ال تقتصر على احملفزات اللغوية فقط، بل أ
 وات غري لغوية ... اخل).نوع من التحفيز (صور ، روائح ، أص

 : (من الدكتور) ١مثال
طول العام املاضي ، وشفتين استخدمها كثرياً يف هذه احملاضرة ، فرمبا الحقاً تكلم زميلك  anyhowمثًال انت مل تستخدم كلمة 
 ، كان استخدامي هلا يف هذه احملاضرة حتفيز لك الستخدامها.anyhowابإلجنليزية وتستخدم كلمة 

 (مين):  ٢مثال
نفرض انه مت عرض مخس كلمات عليك ، من ضمنهم كلمة "قلم" ، وبعدين ُسئلت : جيب كلمة تبدأ حبرف الـ قاف "ق"، ستكون 

مة يستدعيها دماغك هي كلمة "قلم"، كانت كلمة "قلم" اليت عرضت عليك ُمهيئة لتحفيز كلمة "قلم" عندما فكرت بكلمة اسرع كل
 تبدأ حبرف "ق". 

 
Example of two prime–target pairs in a lexical decision experiment. The primes are in small letters, the 
targets in capital letters. The figure simulates the display sequence: the prime appears by itself and 
remains on the screen for a few hundred milliseconds; then the target appears. On the left, the prime and 
target are semantically related; on the right, they are unrelated. Notice that the primes, nurse and cabin, 
are matched in length (both are five characters long); primes are also usually matched by frequency and 
other variables. 
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 ):٣٧(صجتربة حتديد الكلمة  من ٣مثال
 ٢٠٠اخذت تقريبًا  Doctor، متت اإلجابة بسرعة على كلمة  Doctorوبعدها كلمة  Nurseعندما عرضت على املشرتكني كلمة  

نظرًا للرتابط  Doctorوكانت حمفزًا لسرعة استدعاء كلمة  Nurseجزء من الثانية حىت تعرف املشرتكون على الكلمة، فهيأت الكلمة 
 جزء من الثانية حىت ٤٠٠كان التعرف عليها ابطأ ، حيث اخذت تقريبًا   Cabinبعد كلمة  Doctorبينما ملا جاءات كلمة  بينهم.

 .Doctorاستدعاء كلمة  كمحفز لسرعة  Cabinتعرف عليها املشرتكني ابلتجربة، ألنه ال يوجد عالقة بني الكلمتني فلم تعمل 
Responses to the target will be faster when it is preceded by a related than by an unrelated prime. 
(priming activates associates) 

مدرس  –رض ممو طبيب (مثل هبا بعالقة ما  الرتباطهابكلمة مهيئة هلا االستجابة حنو الكلمة تكون اسرع عندما تكون مسبوقة 
 )العالقةالتهيئة تُفّعل ( هبا. مرتبطة)، عن اذا الكلمة مل تكون هلا هتيئة وطالب
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Lecture 11 
Language perception 

 إدراك اللغة
Priming  التهيئة 

 
 ؟ Primingماهو الـ 

عاله الكلمات اليت يف الصورة أمثل ن كلمة او ال، جمموعة حروف قد تكوّ اظهر� جملموعة من املشرتكني  )٣٧(ص جتربة حتديد الكلمةيف 
nurse, doctor, cabin  ّن كلمة مثل ، وفيه حروف أخرى ال تكوTlat , Zner , Mrock . يظهر الكمبيوتر الكلمة او جمموعة احلروف

كانت هذه كلمة   ذاإا املشرتك من الوقت حىت قرر )، مث حيسب الكمبيوتر كم استغرق هذنصف اثنيةجزء من الثانية (٥٠٠للمشرتك ملدة 
 جزء من الثانية، وحيسب الكمبيوتر الوقت املستغرق الختاذ املشرتك قراره.٥٠٠او حروف عشوائية، مث يظهر له كلمة أخرى ملدة 

 اهلدف. Targetوهي هتيئة او حتضري للكلمة اليت بعدها واليت تسمى  Primeالكلمة األوىل اليت تظهر ُتسمى 
 nurse. فمرة نسبقها بكلمة Targetوهي الكلمة اهلدف  Doctorمثالً نيب حنسب كم الوقت يستغرق املشرتكني حىت يتعرفوا على كلمة 

 واليت ال يوجد بينهما رابط. cabinومرة أخرى نسبقها بكلمة  Doctorنوع من االرتباط بـ  هلا وهي كلمة
جزء من الثانية  ٤٠٠استغرق من املشرتكني قرابة الـ  Doctorاملهيئة اىل  primeهي الـ  cabinمتت مالحظة انه عندما كانت الكلمة 

املهيئة استغرق من  primeهي الـ  nurseكلمة وليست حروف عشوائية. ولكن عندما كانت كلمة   Doctorحىت قرروا ان كلمة 
 صحيحة.جزء من الثانية حىت قرروا ان هذه كلمة ٢٠٠املشرتكني قرابة الـ 
اسرع ام  teacher) فهل سوف يكون اجلواب على كلمة target( teacher) مث ظهرت كلمة student )primeاذا ظهرت كلمة 

 يوجد بينهم ترابط. targetو الـ  primeالن الـ  اسرعال؟ طبعاً 
عليها بشكل اسرع لعدم وجود ترابط ، سوف لن يكون اجلواب  duckكان كلمة   targetوالـ  carكان كلمة   primeبينما يف حالة الـ 

عند مساع او رؤيته  teacher. بينما يستحضر كلمة carضمن األشياء املتعلقة ابلـ  duckني. فالعقل مل يستحضر كلمة بني الكلمت
 فيستدعيها اسرع. studentلكلمة 

 :، وهو على أنواعPrimingهذا هو التهيئة او التحضري للكلمة القادمة 
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Types of priming أنواع التهيئة 
- Semantic priming (associative priming)  التهيئة املعنوية. 
- Form priming    التهيئة الشكلية. 
Semantic priming   التهيئة املعنوية 
When there is a meaning relationship between the prime (the first word) and the target word. 

 ُيسمى (هتيئة معنوية).  target(الكلمة األوىل) و الكلمة اهلدف  primeهناك عالقة معنوية بني الـ  عندما يكون
 سريعة. driveالكلمات هلا ترابط معنوي، مما جيعل االستجابة اجتاه الكلمة  driveوتيجي بعدها  carمثل 

 امثله على التهيئة املعنوية :

 
 

Form priming  التهيئة الشكلية 
Form = word, morpheme…etc. 

 الشكل = كلمة او جزء من كلمة..اخل
Here, the prime and the target are not related semantically (in meaning), but are related in their 
phonological form. 

 (الكلمة املستهدفة)، لكنهم مرتابطني بشكل الصوت. target(الكلمة املهيئة) و الـ  primeيف هذه احلالة ال يوجد ترابط معنوي بني الـ 
 بشكل اسرع. target: ال يوجد ترابط يف املعىن، لكن التقارب الصويت للكلمتني يستدعي الـ Lakeو  Cakeمثل كلمة 

بسرعة اكرب  Lake، تعرف املشرتكون على  Lakeعلى املشرتكني ، وبعدها كلمة  Cake، عندما ُعرضت كلمة جتربة حتديد الكلمة يف 
 .Lakeمث كلمة  Gapمن ملا عرضت عليهم كلمة 

 دل على ان التهيئة لشكل الكلمة الصويت يستحضر الكلمات القريبة منها بسرعه اكرب.يمما 
 :  على التهيئة الشكليةامثلة 
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A new priming method: masked priming method   طريقة هتيئة جديدة: التهيئة املقنعة 
The prime word may be presented so briefly that it is not consciously processed, but will still result in 
the priming effect. In this technique, the prime is “sandwiched” between a mask (“#####”, for example) 
and the target. 

 رة. اً حبيث ميكن متريرها للدماغ بدون وعي املشرتك، لكن تبقى نتيجة التهيئة مؤثالكلمة املهيئة ميكن ان تُعرض بشكل قصري جد
 .target) و الـ '#####'" بني قناع (مثًال ُحتصر" primeيف هذه التقنية، الـ 

 
جزء من الثانية، بعدها يُعرض الـ ٥٠٠ملدة " #####" maskمثال على التهيئة املقنعة، يُعرض يف الشاشة على املشرتكني الـ  ابلصورة،
prime "table جزء من الثانية، حبيث يصعب الوعي ابستيعاهبا، مث يعرض الـ ٥٠" ملدةtarget "fable جزء من الثانية. ٥٠٠" ملدية 

 ، ومل يروا كلمة.targetوالـ  primeواملشرتكون ابلغوا عن رؤيتهم لـ ومضه بني الـ  يف املثال الذي ابلصورة. formعلماً انه توجد عالقة 
 .primeعقوهلم استوعبت الـ  وكأن ،targetعلى الـ  أسرعيف هذه التجربة متت مالحظة ان املشرتكني جاوبوا بشكل 

Will non-words give a priming effect?  هل الكلمات اليت ال حتمل معىن يكون هلا أثر التهيئة؟ 
Yes, (toctor or Zoctor) = replacement for (doctor) - gave a priming effect for the word (nurse) in an 
experiment. 

، "zoctor"ذو معىن. مثالً كلمة  targetلـ  primeان الكلمات اليت ال حتمل معىن ومشاهبة لكلمة ذات معىن، ممكن ان تلعب كـ ، نعم
نظرا لوجود عالقة  doctorل حمل الكلمة حت zoctor، فإن nurseكان   targetيف حالة ا�ا ظهرت يف الشاشة للمشرتكني، وبعدها الـ 

form،  فيمكن التعرف علىnurse  أسرعبشكل. 
Lexical items are organised by their sound and meaning. 

 معاً.املعىن والصوت على أساس  مرتبوهذا يثبت لنا ان القاموس الداخلي يف الدماغ 
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Lecture 12 
Second language acquisition and psycholinguistics 

 اكتساب اللغة الثانية وعلم اللغة النفسي
Second language acquisition      تعلم اللغة األوىل)(نقصد هبا هنا تعلم اللغة الثانية بعد اكتمال  
What makes some people better language learners?   مالذي جيعل بعض الناس متعلمي افضل للغة؟ 

 :الثانية تعلم اللغة )تسهيل او تصعيب(لدينا جمموعة من احلقائق املؤثرة يف 
- Age 
-Personality 
- Motivation 
- Cognition 
- Native language 
 
Age 
Research suggests that those who learned the second language earlier were more successful in language 
acquisition. 

 جناحاً يف اكتساب اللغة. أكثريكونوا الباحثون يروا ان الذين يتعلموا اللغة الثانية يف سن مبكر، 
دما قدم منهم (كم كان عمره عن وسالوا كل واحد سابقاً،أمريكا دموا اىل قالذين  املهاجرينقام الباحثون بعمل دراسة على  أمريكا،يف 

، وهناك من كان عمره اكرب ) ٨،  ٦،  ٤(اىل أمريكا؟) ، وصنفوهم اىل صنفني، هناك من كان عمره أقل من عشر سنوات عند وصوله 
 وعندها قاموا بعمل اختبارات لغوية متعددة (مثل يف القراءة والنحو واحملادثة وغريها) وجدوا ان: .)٢٠،  ١٥،  ١٢( من عشر سنوات

 الذين وصلوا اىل أمريكا يف عمر اقل من عشر سنوات، يتكلم مثل املواطن األمريكي وكان اإلجنليزية لغته االم.
 لق عليه من لكنته ان اإلجنليزية لغته االم.بينما من وصل اىل أمريكا بعمر أكثر من عشر سنوات، ال ميكن ان يُط

Personality 
Extroverted vs. introverted people. 

 االنطوائيون .vs االنفتاحيونالناس 
Extroverted learners are more successful in language acquisition (They don’t worry about mistakes! - and 
they interact more with people). 

 االنفتاحيون (االجتماعيون) يتعلموا اللغة بنجاح اكرب (فال يقلقهم اخطائهم اللغوية، ويتواصلوا مع الناس اكثر).
Motivation 
The internal desire to do or achieve something. 

 هي الرغبة الداخلية لتحقيق هدف ما.
motivated learners are successful. 

 جناحاً يف تعلم اللغة الثانية. أكثرالناس الذين ميلكون دافع او رغبة داخلية يكونوا 
Cognition  االستيعاب 
Students with good cognitive abilities outperform (do better than) those with less cognitive abilities. 
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 هلم قدرة استيعاب أقل. الطالب األكثر قدرة على االستيعاب يتفوقوا على الذين
Native language  اللغة األم 
Generally speaking, if the first and second languages are similar, language acquisition is facilitated.  

 الثانية متشاهبتان فإن اكتساب اللغة الثانية سهل.واللغة كانت اللغة االم   إذابشكل عام، 
(( This could be a transfer effect )) 

 )أتثري النقل(وهذا ميكن ان ُيسمى 
ة يكانت اللغتني متشاهبتني يف الكلمات والقواعد النحوية والصرفية وغريها، فإن فيه أشياء تنتقل من اللغة األوىل اىل الثانية ومن الثان  إذا

   .أتثري النقلعلى بعض. وهذا هو  أي ان كل من اللغتني يؤثروا األوىل،اىل 
 ملاذا النقل مؤثر؟

Transfer  
Applying knowledge (grammar, vocabulary, phonology..etc) of one language in another language. 

 تطبيق معرفة الـ (القواعد ، والكلمات ، واالصوات) للغة على لغة أخرى، فهو يسبب نوعني من النقل : 
This results in two types of transfer: 

1- positive transfer إجايب 
2- negative transfer       سليب 
Positive transfer النقل االجيايب 
When the two languages (first - second) share the same linguistic feature (e.g. word, pronunciation, 
grammatical rule….etc.). 

 الثانية) يتشاركوا نفس اخلصائص اللغوية (مثل الكلمات ، النطق ، القواعد ..اخل) –دما تكون كلتا اللغتني (األوىل وهو عن
For example: In Spanish, -s is added to nouns to make plurals like English (cars, books…etc.).  

 .( … ,cars, books)على األمساء من اجل اجلمع مثل اإلجنليزية  sمثال على ذلك : يف االسبانية ميكن ان تضيف 
Sometimes the two languages share the same word which also can result in positive transfer. For example, 

consider the following Spanish words (Aceite = oil or الزيت  - Azucar = sugar or السكر - limon= lemon or 

 (الليمون
 احيا�ً كلتا اللغتني يتشاركون نفس الكلمة، والذي بدوره يؤدي اىل نقل إجيايب. لنأخذ مثًال الكلمات االسبانية التالية: 

(Aceite = oil or الزيت  - Azucar = sugar or السكر - limon= lemon or الليمون) 
Negative transfer النقل السليب 
Is the incorrect use of knowledge of one language in the other (when the two languages work differently). 

 االستخدام الغري صحيح للمعرفة بلغة يف لغة أخرى (عندما كلتا اللغتان تعمالن بشكل خمتلف).
For example:    مثل 

1- Negative grammatical transfer = an Arab saying ‘’ I like car red ‘’ — ‘ you good teacher’ —  
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" حيث الصفة يف العربية أتيت بعد املوصوف، لكن يف اإلجنليزية I like car red: ميكن لعريب ان يقول "السليب للقواعد النقل -١
 الن وجودها غري ضروري يف اجلملة العربية. aو  areاجلملة تفتقد اىل " وهنا you good teacher، "ابلعكس

2- Negative phonological transfer= an Arab saying ‘ sitreet’ instead of ‘street’  - ‘sipring instead of ‘spring’.  
Arabic doesn’t allow CCC at syllable codas. Consider also p and b replacement.  

". فالعربية ال spring" بدًال من "sipring" و "street"" بدًال من sitreet: ميكن لعريب ان يقول "السليب للصوتيات النقل -٢
 ، هلذا سيقوم العريب إبدخال حرف علة يف وسط احلروف الساكنة يفيف بداية الكلمة متواصلةتسمح بثالث مقاطع ساكنه 

 .bو  p. وخذ ابالعتبار ايضاً التبديل بني spr , strبني  iالبداية، مثل اداخل 
Knowledge types   املعرفة أنواع  

 وهو ايضاً مرتبط ابكتساب اللغة ، والسن :
- Declarative knowledge = Knowledge that something is X (e.g. rules, information.etc.) … It is knowing 
WHAT. It is often Explicit and conscious. 

). ماذاالر�ض. (مثل القواعد واملعلومات العامة ..اخل). وهي معرفة ( : مثل معرفة عاصمة اململكة العربية السعودية هياملعرفة التقريرية
 وهي عادة شيء ظاهر ومعرفتها بوعي.

وهي املعارف اليت ميكن احلصول عليها من الكتب واالعالم وغريها مثل قواعد اللغة، جدول الضرب، العواصم...اخل. وهي تناسب 
 القواعد والقوانني واملبادئ.املعارف النظرية املعرتف هبا وقد تتضمن 

- Procedural knowledge = knowledge of HOW something is done. Often it is unconscious and implicit. 
 عمل الشيء. عادة بطريقة غري واعية وضمنية. )كيف(معرفة : املعرفة اإلجرائية

طق كالم برتكيب ، رغم انه ال اراد�ً ينفمايعر  أعرهبالكن لو نقول له  صحيحة،ابللغة العربية فهو ينطق اجلملة  أحدمثل عندما يتكلم 
كن دماغه لديه هذه ومايدري وين ل تلخبطيوين املفعول به ب تسألهحنوي صحيح وال يعكس بني الفاعل واملفعول به مثًال، لكن لو 

 املعرفة ضمنياً.
والقدرة على أداء أمر أو عمل ما، والذي يتطلب فهم نظر�ت كامنه يف صميم العمل، فصاحب املهارة  ما،املعرفة إبجراءات مهارة  فهي

 دون ان يكون واعي هبذه املعرفة.، هبذا العمليكون ملم جبميع النظر�ت واألفكار اخلاصة 
While learning any skill (e.g. language), we learn declarative knowledge first then with practice we start 
to form procedural knowledge.  

 .رائيةاملعرفة اإلجاوًال، لكن مع املمارسة، نبدأ بتشكيل املعرفة التقريرية عند تعلم أي مهارة (اللغة مثًال)، فنحن نتعلم 
After enough practice, the knowledge becomes automatic (like driving a car, we start with rules but then 
we drive automatically without thinking about the rules). 

بح شيء تقوم به لكن الحقًا تص السواقة،) ال شعورً� (مثل السواقة، نبدأ بتعلم قوانني اوتوماتيكومع املمارسة الكافية يصبح االمر (
 بدون ان تفكر هبذه القوانني).

As we get older, we rely more on declarative knowledge (which is not as efficient as procedural knowledge 
for skill learning). This explains age effects partly. 
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يفسر ملاذا يكون رات). وهذا يف تعلم املهااملعرفة اإلجرائية (واليت ليست فّعالة مثل املعرفة التقريرية على  أكثركل ما كرب� كل ما اعتمد� 
 السن مؤثراً يف التعلم.
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Lecture 13 
Language impairment 

 اضطراابت اللغة
Language vs. speech disorders اللغة ضد اضطراب الكالم اضطراب  

أخطاء يف اخراج أصوات حروف الكالم علينا ان نفرق بني اضطراب اللغة واضطراب الكالم، حيث ان اضطراب الكالم هو 
 بينما اضطراابت اللغة تؤثر على اللغة فقط. من خمارجها، ولكن تبقى اللغة صحيحة ال ميسها شيء.

Forms of language impairment   اشكال اضطراابت اللغة 
 اضطراابت اللغة تؤثر على اشكال اللغة التالية:

Forms of language  اشكال اللغة 
- Phonology  الصوت 
- Morphology الصرف 
- Syntax النحو 

 على:وايضاً ممكن ان تؤثر 
Content of language  حمتوى اللغة 

- Semantics  املعىن 
 على:وكذلك تؤثر 

Use of language   استخدام اللغة 
- Pragmatics (الداللة)   براغماتيك  

Definitions of some Language Disorders 
Aphasia: an acquired loss or impairment of language function caused by brain disease or dysfunction. 

Aphasia : (ًالدكتور قال ال هتتم هبذا التعريف عليك ابلتعريف الذي شرحه سابقا)  الدكتور شطب ٩، ص٣ُشرحت يف احملاضرة .
 عليها يف هذه احملاضرة.

Alexia: loss or impairment of the ability to comprehend language in written or printed form caused by 
brain disease or dysfunction. 

Alexia فيخلل وظياللغة بشكلها املكتوب او املطبوع، بسبب مرض يف الدماغ او فهم : تلف او اضطراب يف القدرة على. 
Agraphia: loss or impairment of the ability to express language in written or printed form caused by brain 
disease or dysfunction. 

Argaphia ظيفيخلل و اللغوي ابلكتابة او الطباعة، بسبب مرض يف الدماغ او التعبري : تلف او اضطراب يف القدرة على. 
 عضو.حالة من عدم اكتمال، أو تعطيل، أو تغيري وظيفة : هو اخللل الوظيفي
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Possible causes of Language Impairments بعض مسببات االضطراابت اللغوية 
Brain injury 

 إصابة او أذى يف الدماغ نتيجة حادث مثًال.
Ear infections 

 ة.ىل الدماغ مما يسبب اضطراب يف اللغالتهاب األذن، وال ُيستهان ابلتهاب االذن حيث انه اذا مل يُعاجل فإن االلتهاب يصل ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كالمها مرتبط ابضطراابت الكالم                                                                                  
- COGNITIVE FACTORS (language delay): 

 :عوامل االستيعاب (أتخر اللغة)
Deprived children (left alone) - language delay 

 )عندهم عزل األطفال (يؤدي اىل أتخر اللغة
Punishing children for talking- language delay 

 )عندهم معاقبة األطفال بسبب الكالم (يؤدي اىل أتخر اللغة
فيقرر ان  الضربو يتحدث، فريبط الطفل بني التحدث  ال لكيامام الضيوف يتم معاقبته ابلضرب  يتدخل الطفل ابلكالممثًال عندما 

 ، فُيصاب بتأخر يف اللغة.ال يتحدث وال يتدخل
Ignoring them when they try to communicate- language delay 

 جتاهل األطفال عندما حياولوا التواصل معنا (يؤدي اىل أتخر اللغة عندهم)
Forms of speech impairments   اضطراب الكالمأشكال  

 هنا ثالث مناطق حمتملة للتأثر ابضطراابت الكالم:
Articulation: the abnormal production of speech sounds. 

 (مثًال ال ينطق بعض احلروف بشكل صحيح مثل: س د ث ل). : تكون اصوات الكلمات غري طبيعية.التلفظ
Voice: abnormal spoken language production, characterized by unusual pitch, loudness, or quality of 
sounds. 

 عالية او غري واضحه. حادة ، أو يكون الكالم سليم  لكن املشكلة يف نربة الصوت ، تكون: الصوت
Fluency: hesitations or repetitions of sounds or words that interrupt a person’s flow of speech. 
(stuttering or stammering) 

malfunction of the respiratory or speech mechanisms 

 تنفسه ، حبيث اثناء الكالم ووسطة الكلمة يوقف �خذقصور يف آلية التنفس. (مثًال يكون الشخص غري قادر على مسك 
 نفس ويكمل بعدها)

malformation of the articulators (e.g. cleft lips)  

 قصور يف التحدث الواضح (مثًال بسبب فلح الشفة، للمعلومات انظر:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%

A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%83 ( 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%83
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 ).َلَجةأَتأَتة ؛ فَأَفأة ؛ جلَْ تـََلْعثُم ؛ الرتدد (التأأتة) والتكرار لصوت او كلمات اليت تقاطع تدفق كالم الشخص. (: الطالقة

 
 (انظر الصورة) خمتلف عن الطبيعي، خيرج الصوت بشكل غري طبيعي. soft palateمثًال لو كان حجم او شكل الـ 

Characteristics of speech disorders   اضطراب الكالم خصائص  
Age-inappropriate articulation errors. 

 أخطاء يف التحدث غري مالئمة للسن. 
مثال: عندما نرى طفل ينطق بعض الكلمات خطأ ، ال نعترب هذا اضطراب يف الكالم ألنه طفل، لكن عندما نرى شخص كبري وابلغ 

 لمات، نعرف ان عنده اضطراب يف الكالم.يغلط نفس غلط األطفال يف نطق الك
Dysfluencies. 

 عدم الفصاحة (مثًال يتلعثم ، يرتدد ، يتأأت).
poor voice quality 

 جودة الصوت سيئة.
excessively loud or soft 

 لصوت عايل بشدة ، �عم بشدة (أو حاد بشدة).ا
Examples of Language Disorders  امثلة على اضطراب اللغة 
Specific language impairment    ضعف لغوي خاص 

 .٣ص  ١مت ذكره يف احملاضرة 
Is diagnosed when a child’s language does not develop normally and the difficulties cannot be 
accounted for by generally slow development, physical abnormality of the speech apparatus, autistic 
disorder, acquired brain damage or hearing loss. 

بطء للصعوابت، ذه اُتعزى هوال ميكن ان ييتم تشخيص الطفل هبذا النوع من االضطراب اللغوي، عندما لغته ال تتطور بشكل طبيعي 
 الدماغ أو فقدان السمع.ضرر يف وال التلفظ، يف اضطراب وال يوجد  الكالم،لل يف جهاز ال خلو  عام،التطور بشكل 

 .SLI ضعف لغوي خاصحيث ال يوجد سبب معروف لعدم تطور اللغة عند هذا الطفل. هلذا تسمى مثل هذه احلالة بـ 
Characteristics of SLI   الضعف اللغوي اخلاص خصائص  
Good non-verbal skills (music- arts- problem solving- playing…etc) 

 اللعب). –حل املسائل الر�ضية  –الرسم  –جيد يف التعامل مع املهارات الغري لغوية (مثل املوسيقى 
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Receptive/productive language problems 

 يواجه مشكلة يف استقبال اللغة / وانتاجها.
Word-finding problems (lexical retrieval)  

 لداخلي.يواجه مشكلة يف احياد الكلمات يف قاموسه ا
 (يعين اذا بعرب عن شيء، تضيع منه الكلمات حسب تعبري�)

Morpheme production problems (play - played) 

 ).play – playedاملاضي:  edعدم نطق عنده مشكلة يف تصريف الكلمات (مثل 
Immature or difficult to understand sentences 

 يلقى صعوبة يف فهم اجلُمل
Responding to orders problems. 

 .لألوامر (لعدم فهمها)صعوبة يف االستجابة 
Aphasia   (العجز اللغوي) 
Language impairment that is linked to a brain lesion. 

 ضرر لغوي مرتبط مبرض او اذى يف الدماغ.
Causes :   

 : Aphasiaاألسباب احملتملة للـ 
1- Injury   يف الدماغ إصابة  
2- Stroke      دماغيه جلطه  
Progressive aphasia:   افيجا تدرجيي 
1- Brain tumours    ورم ابلدماغ 
2- Infections   التهاابت 
Transient aphasia:  فيجا مؤقته   
1-Epilepsy    الصرع 
Classification  أنواعها 
Expressive aphasia (Broca’s aphasia) 

 افيجا)عجز عن التعبري (بروكا 
Disrupts the ability to speak (non-fluent aphasia) 

 عرقلة القدرة على الكالم (افيجا عدم الطالقة)
right sided weakness in the leg and arm. 

 (الذراع والقدم). من اجلسمضعف يف اجلانب األمين 
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Receptive aphasia (Wernick’s aphasia) 

 يك افيجا)عجز يف استقبال اللغة (ويرن
Fluent aphasia (meaningless speech) 

 افيجا الطالقة (كالم ماله معىن)
difficulties with understanding language 

 صعوبة يف فهم اللغة.
 
        Broca                                   Wernick 

                          
 

 بعض الفيديوهات اليت عرضها الدكتور يف احملاضرة : 
، يورونه صورة بيت ، فما يقدر يقول بيت ، فيقوم بوصفه  Broca's Aphasiaالفيديو األول ما وجدته ، وهو عن شخص مصاب بـ 

 فقط.
  https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM     :الفيديو الثاين 

، ؤال، واذا سالته سيتكلم بطالقة لكن كالمه غري مفهوم وحياول يقنعك به Wernick's Aphasiaمصاب بـ  عن شخصالفيديو الثالث 
 :جياوب بشيء خمتلف

  ube.com/watch?v=aVhYN7NTIKUhttps://www.yout  
 

Dysarthria عسر التلفظ 
Speech production deficit that results from impairment of the neuromuscular and/or motor control 
system. 

 يف نظام احلركة ابلدماغ. مشكلةهو عسر يف انتاج الكالم نتيجة اضطراب عصيب و/أو 
https://www.youtube.com/watch?v=EHNSBo3SsmY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2IiMEbMnPM
https://www.youtube.com/watch?v=aVhYN7NTIKU
https://www.youtube.com/watch?v=EHNSBo3SsmY
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Lecture 14 
Recap 

 موجز
 

 يف هذه احملاضرة مر الدكتور على احملاضرات العشر األوائل
 من امللخص الذي أدرجه يف البالك بورد

 كمراجعة سريعة للمحاضرات
----------- 

 مت حبمد هللا وتوفيقه
 وبركة دعاء املؤمنني

The End 
 
 
 

 


