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1. one of the goals of psycholinguistic is to 

A. understand how the language is structured in society 

B. l understand how people acquire language 

C. l understand how sociolinguistic change 

D. Understand how hearing work 

 ًاحد اهداف علم اللغة النفس 

المجتمع فً اللؽة هٌكلة كٌفٌة فهمل أ.  

 ب. لفهم كٌفٌة اكتساب الناس للؽة 

 ج. لفهم كٌفٌة التؽٌٌر اللؽوي االجتماعً

فهم كٌفٌة عمل السمع لد.   

 

 

2. one example of the creatively of the human language is that: 

A. There are many language speakers 

B. People can produce and understand new sentence 

C. People can repeat anything they can hear 

D. There are several components of language 

 احد االمثلة على االبداع فً لغة االنسان 

باللؽة المتحدثٌن من العدٌد هناكأ.   

 ب. ٌمكن للناس إنتاج وفهم الجملة الجدٌدة

سماعه ٌمكنهم شًء أي تكرار الناس ٌستطٌعج.   

للؽة مكونات عدة هناكد.   

 

3- We can use……our thoughts. Fill in the gap by choosing the 

correct answer: 

A. language to verbalize  

B. Syntax to verbalize 

C. Grammar 

D. Mental lexicon 

  امال الفراغ باختٌار االجابة الصحٌحة ٌمكننا استخدام ....... عن افكارنا , 

 أ.اللؽة للتعبٌر

بناء الجملة للتعبٌر  -ب  

القواعد -ج  

العقلًالمعجم  -د  

 

   

 المحاضرة االولى 
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1. The type of language knowledge that is in a person's mind is called  

A. linguistic variation 

B. linguistic performance 

C. linguistic mapping 

D. linguistic competence 

  أحد انواع المعرفة اللغوٌة , ٌكون فً ذهن الشخص ٌسمى 

اللؽوي التباٌنأ.  

اللؽوي األداءب.  

لؽويال رسمج.ال  

 د.الكفاءة اللؽوٌة

 

 

2. Language is species specific .That means :  

A. language is likely to be part of the genetic makeup of members of 

the species 

B. language not part of the genetic makeup of members of the species 

C. language is not specific 

D. language is universal 

  ًاللغة هً محدد نوعً , ماذا ٌعن 

 أ.من المحتمل أن تكون اللؽة جزًءا من التركٌب الجٌنً ألعضاء هذا النوع

األنواع ألعضاء الجٌنً التركٌب من اجزءً  لٌست ب.اللؽة    

محددة لٌست ج.اللؽة    

عالمٌة د.اللؽة    

 

3. Can animals be taught ( learn) human language ? choose the 

correct sentence  

A. yes they can learn human language 

B. they can learn some languages 

C. they learn some languages with difficulty 

D. no, they can't learn human language  
 

 هل ٌمكن تعلٌم الحٌوانات لؽة البشر ؟ اختر االجابة الصحٌحة 

البشرٌة اللؽة تعلم ٌمكنهم نعمأ.  

اللؽات بعض ٌتعلموا أن ٌمكنب.  

بصعوبة اللؽات بعض تعلمواج.  

 د.ال , ال ٌمكنها تعلم لؽة البشر

 

 الثانٌةالمحاضرة 
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4. Language is universal in humans. That means : 

A. All humans are born knowing language 

B. All humans are born not knowing language 

C. All humans are born with brains that are prepared to organize 

linguistic information 

D. All humans are born with a ability to change the brain of information 

  ًاللغة عالمٌة عند البشر , ماذا ٌعن 

اللؽة ٌعرفون وهم ٌولدون البشر جمٌعأ.  

اللؽة ٌعرفون ال جمٌع البشر ٌولدون وهم. ب  

 ج. جمٌع البشر ٌولدون بأدمؽة مهٌئة لتنظٌم المعلومات اللؽوٌة

! المعلومات دماغ تؽٌٌر على القدرة مع ٌولدون البشر جمٌع د.  

 

 

5. According to critical period for language acquisition :  

A. It's the best period for language acquisition 

B. no person can learn a language after the critical period if he not 

learned a language before it 

C. only a second language can be learned after the critical period if 

he hadn't learned language before it 

D. only one language can be learned after the critical period 

  : وفقا للمرحلة الحرجة الكتساب اللؽة 

اللؽة الكتساب فترة أفضل إنهاأ.  

 ب.ال ٌمكن ألي شخص تعلم لؽة بعد الفترة الحرجة إذا لم ٌتعلم لؽة قبل ذلك

قبلها اللؽة ٌتعلم لم إذا الحرجة الفترة بعد فقط ثانٌة لؽة تعلم ٌمكنج.  

الحرجة الفترة بعد فقط واحدة لؽة تعلم ٌمكند.  

 

 

6. The form of language that is accepted in academic and business circles to:  

A. Prescriptive lexicon 

B. Prescriptive 

C. prescriptive grammar  

D. descriptive grammar 

 نوع اللغة المقبول فً الدوائر االكادٌمٌة و التجارٌة 

التطبٌقً أ.المعجم  

 ب. الزامٌة

 ج.قواعد الزامٌة

وصفٌة د.قواعد  
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7. "The set of rules that govern the creation of sentence in 

language The definition of:  

A. Lexicon 

B. Universal grammar 

C. Grammar 

D. Mental lexicon 

 مجموعة القواعد التً تتحكم بإنشاء الجملة فً اللغة. تعرٌف 

 أ.المعجم

عالمٌةال قواعدب.ال  

 ج.القواعد

العقلً المعجمد.  

 

 

8. If someone tells a native speaker that he shouldn't say "me and 

Mary went to cinema ", but should say "Mary and I went to the 

cinema ". This will be an example of: 

A. English grammar 

B. Italian grammar 

C. prescriptive grammar 

D. Descriptive grammar 

  شخصاً ما أخبر متحدثاً محلٌاً بؤنه ال ٌجب أن ٌقول "أنا وماري ذهبنا للسٌنما", لكن أذا

 هذا مثال على ٌجب أن نقول " ماري وأنا ذهبنا إلى السٌنما"

اإلنجلٌزٌة اللؽة أ.قواعد  

اإلٌطالٌة اللؽة ب.قواعد  

 ج.القواعد اإللزامٌة

 د.القواعد الوصفٌة

 

9.Linguistic performance is:  

A. Linguistic variation 

B. Language learning 

C. Babbling 

D. The actual use of language by speaking or listening  

 : االداء اللؽوي هو 

اللؽوي أ.التباٌن   

اللؽة تعلم. ب  

البأبأةج.  

 د.االستخدام الفعلً للؽة عن طرٌق التحدث أو االستماع
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10. According to the critical period hypothesis .…………(Choose the 

correct option to fill in the gap). 

 

A. human can learn their first language after the age of 15 

B. The optimal period for language acquisition is before the early ten years 

C. Human can learn syntax after the early teen years 

D. The worst period for language acquisition is before the early ten years 

 ) وفقا للمرحلة الحرجة الكتساب اللغة ) اختر الخٌار الصحٌح 

15 سن بعد األولى لؽته تعلم لإلنسان مكنأ.ٌ  

 ب. الفترة المثلى الكتساب اللؽة هً قبل العشر السنوات األولى

المبكرة المراهقة سنوات بعد الجملة بناء اإلنسان ٌتعلم أن مكنج.ٌ  

األولى سنواتال عشرال قبل هً اللؽة الكتساب األسوأ الفترةد.  
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1. Neurolinguistics is : 

A. the study of the representation of language in the brain 

B. the study of the processing of language in the brain 

C. the study of psycholinguistics 

D. the study of grammatical knowledge 

 ًعلم اللغة العصبٌة ٌعن 

 أ. دراسة تمثٌل اللؽة فً الدماغ

الدماغ فً اللؽة معالجة دراسة ب.  

النفسً اللؽة علم راسةج. د   

النحوٌة المعرفة دراسة -د  

 

 

2. Aphasia is :  

A. a language impairment that is caused by the language. 

B. a language impairment that has no clear reaction. 

C. a language impairment that is linked to a brain lesion. 

D. a language impairment that is not linked to a brain lesion. 

 ًفقدان القدرة على الكالم ٌعن 

اللؽة تسببهاختالل لؽوي  أ.  

واضح فعل رد لدٌه ٌوجد الاختالل لؽوي  ب.  

 ج. اختالل لؽوي مرتبط بضرر فً الدماغ

الدماغ ضرر فًب مرتبط ؼٌر لؽوي اختالل د.  

 

 

3. Broca‟s aphasia is : 

A. a fluent aphasia, 

B. non-fluent aphasia,  

C. not caused by a brain lesion 

D. a result of the lack of communication 

  ًحبسة بروكا ه 

  بطالقة احتباس الكالمأ.

 ب. احتباس الكالم بدون طالقة

ضرر دماؼً سببهاٌ ج.ال  

التواصل لعدم نتٌجةً تحدث د.  

 

 

 الثالثةالمحاضرة 
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4. Patients with Wernicke‟s aphasia speak : 

A. fluently but their speech is meaningless  

B. non-fluently but their speech is meaningless 

C. they didn't speak at all 

D. fluently and their speech is meaningful 

 المرضى المصابون بحبسة فٌرنٌك ٌتحدثون 

 أ. بطالقة ولكن كالمهم ال معنى له

له معنى ال كالمهم ولكن طالقة بدونب.    

اإلطالق على ٌتحدثوا ج.ال  

عنىم ذو كالمهمو بطالقة د.  

 

 

5. To say that language is lateralized means that the : 

A. language function is not in any of the two hemispheres 

B. language function is not in the right hemispheres 

C. language function is not in the left hemispheres 

D. language function is located in one of the two hemispheres 

  ٌعنً جانبًالقول بؤن اللغة لها وضع 

ٌّة نصفً من أي فً لٌست اللؽة وظٌفة أ. الكرة الدماؼ  

ٌّة الكرة نصؾ فً لٌست اللؽة وظٌفةب. األٌمن الدماؼ  

ٌّة األٌسرال الكرة نصؾ فً لٌست اللؽة وظٌفة .ج دماؼ  

ٌّة  د. تقع وظٌفة اللؽة فً أحد نصفً الكرة الدماؼ

 

 

6. Control of the body is contra. lateral which : 

A. the right side of the body controls the left side of the brain 

B. the right side of the brain controls the right side of the body 

C. the left side of the brain controls the left side of the body 

D. the left side of the brain controls the right side of the body 

  جانبً متعاكس:التحكم فً الجسم هو تحكم  

الدماغ من األٌسر الجانب على ٌسٌطر الجسم من األٌمن الجانبأ.  

الجسم من األٌمن الجانب فً ٌتحكم الدماغ من األٌمن الجانبب.  

الجسم من األٌسر الجانب فً ٌتحكم الدماغ من األٌسر لجانبج.ا  

 د.الجانب األٌسر من الدماغ ٌتحكم فً الجانب األٌمن من الجسم
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7. ……… is the study of the representation of language in the brain: 

 

A. Neurolinguistics  

B. Psycholinguistic  

C. Aphasia  

D. Localization 

 ًالدماغ دراسة تمثٌل اللغة ف 

 أ. علم اللؽة العصبً

النفسً علم اللؽة. ب  

الكالم على القدرة فقدانج.  

 د. التعٌٌن

 

 

8. The speech of patients with Broca‟s aphasia is characterized:  

A. fluent 

B. Non-fluent  

C.Wcrneck's aphasia  

D. Meaningless 

 ٌتمٌز كالم المصابون بحبسة بروكا 

طالقة أ.  

 ب. بدون طالقة

 ج. حبسة فٌرنٌك

 د. بدون معنى

 

 

9. "Language function is located is one of the two hemisphere of 

the brain " . This is the meaning of: 

A. Psychoanalysis  

B. Location  

C. Hemispheres  

D. Lateralization  

 "وظٌفة اللغة تقع فً أحد نصفً الدماغ". هذا هو معنى: 

 أ.التحلٌل النفسً

 ب. الموقع               

ٌّة الكرة نصؾ ج. الدماؼ  

 د. التخصٌص الجانبً       
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10. choose the correct statement: 

A. The left hemisphere controls the left side of the body  

B. The left hemisphere is controlled by the right side of the body  

C. The left hemisphere controls the right side of the body  

D. The left hemisphere controls the right hemisphere  

 اختر العبارة الصحٌحة

ٌتحكم نصؾ الكرة الدماؼٌة األٌسر بالجانب األٌسر من الجسم  -أ  

ٌَة بالجانب االٌمن -ب من الجسم ٌتم التحكم فً النصؾ االٌسر من الكرة الدماؼ  

ٌتحكم نصؾ الكرة الدماؼٌة االٌسر فً الجانب االٌمن من الجسم-ج  

ًٌة بالنصؾ المخً االٌمن    ٌتحكم نصؾ الكرة الدماؼ
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1. Choose the correct option from the following statements :  

A. we should teach children language to help them learn faster 

B. we should only correct children's mistakes 

C. we shouldn't teach children language because they will acquire it 

D. we should only correct ungrammatical language 

  التالٌةاختر العبارة الصحٌحة من الجمل 

أسرع بشكل التعلم على لمساعدتهم لألطفال تعلٌم اللؽة علٌنا أ.ٌجب  

فقط األطفال أخطاء تصحٌح علٌنا ب.ٌجب  

 ج.ال ٌنبؽً أن نعلّم اللؽة لألطفال ألنهم سٌكتسبونها

ٌّة ؽٌرال اللؽة بتصحٌح فقط نقوم أن د.ٌجب قواعد  

 

 

2. In dichotic listening tasks, there is a  

A. left-ear advantage for language 

B. right-ear advantage for language  

C. no language advantage 

D. both left and right ear advantage for language 

 األذن الواحدة , هناك : ً تجربة استماعف 

للؽة الٌسرى األذن مٌزة. أ  

 ب. مٌزة األذن الٌمنى للؽة

ٌّةج. ال توجد مٌزة  لؽو  

للؽة والٌمنى الٌسرى األذن مٌزة من د. كل  

 

 

3. Language acquisition is not be possible without two crucial 

ingredients one of them is: 

A. a biologically based predisposition to acquire language  

B. a biologically language 

C. being taught language at an early age 

D. None of the above 

 :ال ٌمكن اكتساب اللغة بدون عنصرٌٌن أساسٌٌن, أحدهما 

 أ. استعداد حٌوي الكتساب اللؽة

بٌولوجٌة لؽة ب.  

مبكرة سن فً اللؽة ج.تعلّم  

سبق ما من شًء د.ال  

 

 الرابعةالمحاضرة 
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4. The Language Acquisition Device contains : 

A. universal grammar and acquisition strategies 

B. universal grammar and lexicon 

C. grammar and lexicon 

D. universal grammar and input 

 على جهاز اكتساب اللغة ٌحتوي 

ٌّة واستراتٌجٌات االكتساب  أ. قواعد عالم

ٌّة ومعجم  ب. قواعد عالم

ومعجم ج.قواعد  

ومدخالت عالمٌة د.قواعد  

 

 

5. What do we call the input the child receives? 

A. negative evidence 

B. universal grammar 

C. positive evidence  

D. positive output 

 ماذا نسمً المدخالت التً ٌتلقاها الطفل 

سلبً دلٌلأ.  

عالمٌة قواعدب.  

 ج.دلٌل إٌجابً

ٌّة  د.ُمخرجات إٌجاب

 

 

6. Who are the providers of positive evidence to a child acquiring 

language ? 

A. teachers at school 

B. people who don't interact with the child 

C. people who linguistically interact with the child  

D. teachers of native language 

  لغةمن هم مقدمو األدلة اإلٌجابٌة لطفل ٌكتسب 

المدرسة فً أ.المعلّمون  

الطفل مع ٌتفاعلون ال الذٌن ب.األشخاص  

 ج.األشخاص الذٌن ٌتفاعلون مع الطفل لؽوٌاً 

األم اللؽة معلمً د.  
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7. What is the negative evidence in the child's input ?  

A. insulating language 

B. encouraging language 

C. correct language 

D. ungrammatical language 

 ما هو الدلٌل السلبً فً مدخالت الطفل 

العازلة اللؽة أ.  

اللؽة تشجٌع. ب  

صحٌحةال لؽةج.ال  

ٌّة     د.اللؽة الؽٌر قواعد

 

 

8. Choose the correct statement from the following : 

A. Children's caregivers must encourage them to imitate the 

language around them to guarantee language acquisition 

B. Children's caregivers should correct their mistakes to guarantee 

language acquisition 

C. Children's caregivers should provide opportunities for interaction 

D. Children's caregivers should reward them imitation 

 

 : اختر العبارة الصحٌحة من الجمل التالٌة 
اللؽة اكتساب لضمان حولهم من اللؽة تقلٌد على تشجٌعهم لألطفال الرعاٌة مقدمً على ٌجبأ.  

اللؽة اكتساب لضمان أخطائهم تصحٌح ألطفالل رعاٌةال مقدمً على ٌجبب.  

 ج.ٌجب على مقدمً الرعاٌة لألطفال توفٌر فرص للتفاعل

التقلٌد على ٌكافئوهم أن ألطفالل رعاٌةال ًمقدمٌجب على . د  

 

 

9. Universal Grammar and acquisition strategies are components of 

A. Psycholinguistics 

B. Chomsky 

C. Language acquisition device     

D. Grammar and lexicon 

 :القواعد العالمٌة, واستراتٌجٌات االكتساب من مكونات 

النفسً اللؽة علم. أ  

تشومسكً. ب  

 ج.جهاز اكتساب اللؽة

والمعجم القواعد -د  
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10. when is the incorrect input the child receives, Choose the right 

option.  

A. Negative evidence  

B. Universal grammar 

C. Positive evidence 

D. Positive output 

 

 عندما ٌكون اإلدخال غٌر صحٌح ٌتلقى الطفل ............... اختر االجابة الصحٌحة 

 أ. دلٌل سلبً   

عالمٌة ب.قواعد  

    دلٌل إٌجابًج.

اإلٌجابً د.اإلخراج   

 

 

11. A possible provider of positive evidence for children is :  

A. The mother     

B. High school teacher 

C. The brain 

D. The heart 

 موفر الدلٌل اإلٌجابً للطفل هو 

  أ.األم

الثانوٌة المدرسة فً مب.معلّ   

 ج.الدماغ

القلب د.  

 

 

12. choose the correct statement from the following:  

A. Children's caregivers must change the way they speak to children 

B. Children's caregivers should reward children for imitation 

C. Children's caregivers should interact with the child using language 

D. Children's caregivers should correct the children's mistakes 

 

 اختر العبارة الصحٌحة من الجمل التالٌة

ٌجب على مقدمً الرعاٌة لألطفال تؽٌٌر طرٌقة تحدثهم مع األطفال -أ  

ٌجب على مقدمً رعاٌة األطفال مكافأة األطفال على التقلٌد -ب  

 ت- ٌجب أن ٌتفاعل مقدمو رعاٌة األطفال مع الطفل باستخدام اللؽة

ٌجب على مقدمً رعاٌة األطفال تصحٌح أخطاء األطفال -ث  
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13. To ensure that children acquire language…………..Choose 

incorrect opinion from the following statements: 

A. We must use language interactively with them 

B. We don't have to reward them imitation 

C. We must alter the way we speak to make is easier 

D. We should use language with them 

 للتؤكد من اكتساب األطفال اللغة ................ اختر االجابة غٌر الصحٌحة 

معهم تفاعلً بشكل اللؽة استخدام علٌنا أ.ٌجب  

التقلٌد على نكافئهم أن علٌنا ب.لٌس  

 ج. ٌجب علٌنا تؽٌٌر الطرٌقة التً نتحدث بها لجعلها أسهل

معهم اللؽة نستخدم أن د.ٌجب  

 

 

14. Our brains provide us with: 

A. Positive evidence 

B.The biological predisposition to acquire language  

C. Negative evidence  

D.the output . 

 تزودنا بـ أدمغتنا 

 أ.الدلٌل اإلٌجابً

اللؽة الكتساب البٌولوجً االستعدادب.  

سلبًال دلٌلج.ال  

 د.المخرجات

 

 

15. ….…..is the linguistic input the child receives from people 

around him. Choose the correct option  

A. Negative evidence  

B. Output 

C. Positive evidence  

D. Preverbal message 

 

 ةالمدخالت اللغوٌة التً ٌتلقاها الطفل من الناس الذٌن حوله. اختر االجابة الصحٌح 

الدلٌل السلبً. أ  

 ب. المخرجات

 ج. الدلٌل اإلٌجابً

 د. رسالة سابقة
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16. Example of possible providers of positive evidence for children are:  

A. University professors 

B. People with no linguistic contact with the child  

C. Parents, siblings .and care-takers  

D. School employees 

 أمثلة محتملة على مقدمً األدلة اإلٌجابٌة لألطفال 

اساتذة الجامعة -أ  

االشخاص الذٌن لٌس لدٌهم اتصال لؽوي مع الطفل -ب  

 ت- الوالدان و االشقاء و مقدمً الرعاٌة 

موظفً المدرسة -ث  
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1. Which of the following utterances ( words ) is a possible example 

of babbling?  

A. Ministry 

B. Street 

C. /b bb  /  

D. / baba/ 

 أي من العبارات التالٌة )كلمات( مثال على البؤبؤة 

 أ.الوزارة

 ب.الشارع

/b bb /ج.  

/ baba/.د  

 

 

2. children's start ........ 6-12 months after birth. Choose the correct option  

A. Cooing 

B. Babbling  

C. Simple syntactic structures 

D. Complex syntactic structures 

  شهر بعد الوالدة. اختر االجابة الصحٌحة 21-6تبدأ ......... عند االطفال من 

 أ.الهدٌل

 ب.البأبأة

البسٌطة النحوٌة ج.الهٌاكل  

المعقدة النحوٌة الهٌاكل د.  

 

 

3. The utterance ( word) /mama/ is a possible example of:  

A. Babbling 

B. Mental lexicon 

C. Cooing 

D. Crying 

  كلمةmama  مثال محتمل على 

 أ.البأبأة

العقلً ب.المعجم  

 ج.الهدٌل

 د.البكاء

 

 

 الخامسةالمحاضرة 
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4. Which of the following stages is called a holophrastic period: 

A. Cooing 

B. The one word stage   

C. Preschool years 

D. Phonological 

  وحدةأي من المراحل التالٌة تسمى مرحلة التعبٌر بكلمة 

هدٌلأ.ال  

 ب.مرحلة الكلمة الواحدة

المدرسة قبل ما سنوات .ج  

الصوتٌةد.  

 

 

5. A baby knows the word " flower " in connection with roses , but 

when we ask the child to name " tulips" or any other types of 

flowers he says he doesn't know. This is an example of:  

A. Over learning 

B. Over generalization 

C. Over extension 

D. Under extension  

 

  " ًٌعرف الطفل كلمة "زهرة" فٌما ٌتعلق بالورود , ولكن عندما نطلب من الطفل أن ٌسم

 . هذا مثال على:التولٌب" أو أي نوع آخر من الزهور ٌقول إنه ال ٌعرف

مالتعلّ  أ.  

التعمٌم. ب  

التمدٌد ج.  

 د.التقلٌص

 

6. What happens when the child's vocabulary reaches 50 words ?  

A. He starts learning vocabulary items very quickly (vocabulary spurt) 

B. He stop leaning more vocabulary items for a while 

C. He starts producing his first word 

D. He doesn't know their meaning 

  كلمة 05ماذا ٌحدث عندما تصل مفردات الطفل إلى 

 أ.ٌبدأ بتعلُّ م المفردات بسرعة كبٌرة )تدفُّق المفردات(

الوقت لبعض المفردات تعلُّم المزٌد من عن توقؾب.ٌ  

األولى كلمته بإنتاج ٌبدأج.  

معناها ٌعرؾ الد.  
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7. we use ........ to measure the length of learner's utterances  

A. Language 

B. Mean length of utterance (MLU) 

C. Verbs 

D. Nouns 

 نستخدم ............ لقٌاس طول كالم المتعلم 

لؽةالأ.  

MLU ب.متوسط طول الكالم  

 ج.األفعال

 د.األسماء

 

 

8. Which of the following is a possible sentence produced by a 23 

months old child :  

A. I am planning to pursue a phD 

B. Mommy talk phone 

C. /ba da/ 

D. My mother is talking on the phone 

  شهراً  12أي من الجمل التالٌة ممكن إنتاجها بواسطة طفل عمره 

 انا اخطط لمتابعة الدكتوراة -أ

Mommy talk phone.ب 

/ba da /ج.   

 د. والدتً تتحّدث على الهاتؾ

9. Babbling starts :  

A. in the first half of the first year 

B. in the second half of the first year  

C. in the first half of the second year 

D. in the second half of the second year 

 تبدأ البابؤة 

األولى السنة من األول النصؾ أ.فً  

 ب. فً النصؾ الثانً من السنة األولى

الثانٌة السنة من األول النصؾ فً ج.  

الثانٌة السنة من الثانً النصؾ د.فً  
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10. The sound / badabada / are possible examples of :  

A. cooing 

B. gargling 

C. babbling  

D. crying 

 األصوات )بابا دادا ( مثال على 

الهدٌل أ.  

الؽرؼرة. ب  

 ج. البأبأة

 د.البكاء

 

 

11. The one-word stage is also called : 

A. a holo stage 

B. holophrastic period    

C. a critical period for language acquisition 

D. under extension 

 مرحلة الكلمة الواحدة تسمى 

شاملةال مرحلةالأ.   

 ب.مرحلة التعبٌر بكلمة واحدة

اللؽة على الكتساب الحرجة الفترة ج.  

 د. التقلٌص

 

 

12. A baby knows the word 'dog' for the animal ;however , horse, he 

calls it 'dog'. This is an example of : 

A. overlearning 

B. under learning 

C. over extension  

D. under extension 

  ٌعرف الطفل كلمة "كلب" كحٌوان, ومع ذلك ٌطلق على الحصان "كلب" هذا مثال على 

لمالتعُّ فوق  أ.  

مالتعلُّ  أدنى من .ب  

 ج. التمدٌد

 د.التقلٌص
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13. What happens when child's vocabulary reaches 50 words : 

A. he starts putting words together 

B. he starts to create complex sentences 

C. overextension starts 

D. under extension starts 

  كلمة 05ماذا ٌحدث عندما تصل مفردات الطفل إلى 

 أ.ٌبدأ بوضع الكلمات مًعا

معقدة جمل إنشاء فً ب.ٌبدأ  

التمدٌدب ج.ٌبدأ  

التقلٌصب د.ٌبدأ  

 

 

14. What do we use the „ mean length of utterance „ for ? 

A. to measure the length of small words 

B. to measure the length of learners' utterance      

C. to count the number of words produced by parents 

D. to count the number of words produced by children 

 "فً ماذا نستخدم "متوسط طول الكالم 

الصؽٌرة الكلمات طول لقٌاس. أ  

 ب. لقٌاس طول كالم المتعلمٌن

الوالدان ٌنتجها التً الكلمات عدد لحساب ج.  

األطفال ٌنتجها التً الكلمات عدد د.لحساب  

 

 

15. Who is more likely to produce the following sentence ' Mom talk 

phone ' : 

A. a 12-month-old child 

B. a 23-month-old child  

C. a 5-year-old child 

D. an adult 

 من المرجح أكثر إلنتاج الجملة التالٌة Mom talk phone  

شهًرا  12 عمره طفل أ.  

 ب.طفل عمره 23 شهرا

سنوات 5 عمره طفل ج.  

بالػ شخص د.  
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16. Choose the correct statement from the following :  

A. once a child starts using a morpheme , they continue using it 

B. children will use morphemes variably first then they used later on  

C. children will start using morphemes at the age of 7 years 

D. children will not use morphemes correctly even at the age of 7 . 

 اختر العبارة الصحٌحة من الجمل التالٌة 

استخدام المورفٌم , فإّنه ٌستمّر فً استخدامه بأ. بمجّرد بدء الطفل   

 ب. ٌستخدم األطفال المورفٌمات بنسب متفاوتة فً البداٌة ثم ٌستخدمونها الحًقا

سنوات 7ج. ٌبدأ الطفل باستخدام المورفٌمات فً سن   

السابعة سن فً حتى صحٌح بشكل المورفٌمات ٌستخدموا لن األطفال. د . 

 

 

17. Children will start using derivational morphemes  

A. after 24 months of birth 

B. after 30 months of birth 

C. 4 years after birth 

D. after 7, 8, and 9 years of birth  

 

 ٌبدأ األطفال بإنتاج المورفٌمات االشتقاقٌة 

شهرا من الوالدة  24بعد  -أ  

شهرا من الوالدة  30بعد  -ب  

سنوات بعد الوالدة 4 -ج  

 د- بعد 7 و 8 و 9 سنوات من الوالدة 

 

18. One of the characteristics of the one-word stage is ..  ( Choose 

the correct option) 

A. A child may use incorrect sentence 

B. A child may use a word instead of sentence  

C. A child may produce correct sentences 

D. A child may produce sentences instead of words 

 إحدى خصائص مرحلة الكلمة الواحدة 

 أ. ٌستخدم الطفل ُجمل ؼٌر صحٌحة 

 ب. ٌستخدم الطفل الكلمات بداًل من الُجمل

صحٌحة ملجُ  الطفل ٌُنتج. ج  

الكلمات من بداًل  ملالجُ  الطفل ٌنتج د.  
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19. How do we use the mean length of utterance?  

A. The total number of words divided by 50  

B. Add the number of free and bound morphemes and divide by the 

number of utterance in a language sample  

C. The number of free morphemes multiplied by the number of utterance  

D. Add the number of words and then divide by the number of utterance 

 

 متوسط طول الكالم كٌف نستخدم

50 على مقسوًما الكلمات عدد مجموعأ.  

ٌّنة لؽوٌة ٌّدة وتقسٌمها على عدد الكلمات فً ع  ب. جمع عدد المورفٌمات الُحّرة والُمق

 ج. ضرب عدد المورفٌمات الُحّرة بعدد الكلمات

مالالك عدد على القسمة ثم الكلمات عدد د.جمع  

 

 

20. Who is more likely to understand pragmatic references in 

discourse  : 

A. A one year old a boy 

B. A 17 years old boy 

C. A five year old girl 

D. A 23 month old child 

 فً الخطاب تداولٌةال شاراتمن هم األكثر احتماال أن ٌفهموا اإل: 

 طفل عمره سنة واحدة -أ

 عاما 17صبً ٌبلػ من العمر  -ب

 فتاة تبلػ من العمر خمس سنوات  -ج

 شهرا 23طفل عمره  -د
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1. In speech production, the idea of a person's minds to 

communicate is called 

A. preverbal communication 

B. preverbal message  

C. syntactic representation 

D. phonological representation 

 :فً إنتاج الكالم, تسمى الفكرة التً تكون فً ذهن الشخص للتواصل 

 أ.التواصل السابق

 ب.رسالة ماقبل اللفظ

النحوي التمثٌل ج.  

الصوتً التمثٌل د.  

 

 

2. In speech production, which of the following is operation 

performed first :  

A. syntactic representation 

B. phonological representation 

C. lexical selection  

D. morphological representation 

 فً إنتاج الكالم, أي مما ٌلً ٌتم إجراإه أوال 

النحوي أ.التمثٌل  

الصوتً التمثٌل. ب  

 ج.االختٌار المعجمً

صرفًال د.التمثٌل  

 

 

3. When a bilingual is speaking in a unilingual mode is :  

A. access to both grammars must be possible 

B. access to one grammar is possible  

C. no access to either grammar 

D. only one access to lexicon is possible 

 

  االحادٌةعندما ٌتحدث ثنائًٌ اللغة فً وضع اللغة 

ممكًنا النحوٌة القواعد لكال الوصول ٌكون أن أ.ٌجب  

ٌّة واحدة  ب.ٌمكن الوصول لقاعدة نحو

القواعد من أي إلى الوصول ٌمكن ج.ال  

 د.ٌمكن الوصول إلى معجم واحد فقط 

 السادسةالمحاضرة 
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4. knowledge of two languages has at least two important 

consequences for language production. One of them is :  

A. unintentional slips into a language not active in the conversation 

B. unintentional use of the words not active in the conversation 

C. unintentional use of grammar active in the conversation 

D. intentional use of morphemes 

 

  هو امعرفة لغتٌن لها على األقل اثنٌن من النتائج الهامة لإلنتاج اللغوي. واحد منهان :  

 أ.الزاّلت الؽٌر مقصودة فً اللؽة الؽٌر نشطة فً المحادثة

للكلمات الؽٌر نشطة فً المحادثة. االستخدام الؽٌر مقصود ب  

المحادثة فً ةالنشط للقواعد مقصود ؽٌرال ستخداماالج.  

للمورفٌمات المقصود االستخدام. د  

 

5. People can retrieve words , in lexical access , using two different 

kinds of information:  

A. syntax or morphology 

B. meaning or form 

C. sound or meaning  

D. sound or form 

  ٌمكن لألشخاص استرداد الكلمات , فً الوصول المعجمً , باستخدام نوعٌن مختلفٌن من

 المعلومات

صرؾال أو النحو أ.  

الشكل أو المعنى. ب  

 ج. الصوت أو المعنى

الشكل أو الصوت د.  

 

6. In speech production, the phonological representation stage 

follows ( comes after ) : 

A. Semantic representation 

B. Phonological representation 

C. The syntactic representation stage  

D. Lexical access 

 فً إنتاج الكالم , تتبع مرحلة التمثٌل الصوتً )تؤتً بعد( 

الداللً تمثٌلالأ.   

الصوتً التمثٌل. ب  

 ج.مرحلة التمثٌل النحوي

المعجمً الوصول د.  
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7. When a bilingual speaker is speaking in a bilingual mode: 

A. Access to both grammars and lexicons must be possible 

B. Access to one grammar is possible 

C. Access to neither grammars is possible 

D. Access to the lexicon only is possible 

 عندما ٌتحدث ثنائًٌ اللغة فً وضع ثنائً اللغة 

 أ.ٌجب أن ٌكون الوصول إلى كل من القواعد والمعاجم ممكًنا

ٌمكن الوصول إلى قاعدة واحدة ب.  

النحوٌة القواعد أي من إلى الوصول ٌمكن ج.ال  

ٌمكن الوصول إلى المعجم فقطد.  

 

 

8. Knowledge of two languages has two consequences for 

Language education.One of them is :  

A. Intentional switching from a language to another 

B. Speaking one language only 

C. Unintentional use of grammar active in the conversation 

D. Unintentional use of phonology 

 معرفة لغتٌن لهما تبعات على تعلٌم اللغة. واحد منهم هو 

 أ.التبدٌل المتعمد من لؽة إلى أخرى

فقط واحدة بلؽة التحدث. ب  

المحادثة فً ةالنشط للقواعد مقصود ؽٌرال ستخداماالج.  

األصوات لعلم دقصوالم ؽٌرال االستخدام د.  

 

 

9. Lexical access ( lexical retrieval) , we use two kinds of 

Information are they?  

A. Phonological and allomorphs 

B. Lexical decision tasks 

C. Allophones 

D. Meaning and sound  

 الوصول المعجمً )االسترجاع المعجمً( , نستخدم نوعٌن من المعلومات 

واأللومورؾأ.الصوتً   

ةالمعجمٌ القرار مهام .ب   

         تباٌنات النطقج. 

  د.المعنى والصوت               
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10. In speech production, which of the following operations takes 

place after the phonological representation:  

A. Syntactic representation  

B. Lexical access  

C. Articulation  

D. Morphological representation 

 ًفً إنتاج الكالم , أي من العملٌات التالٌة ٌحدث بعد التمثٌل الصوت 

النحوي أ.التمثٌل  

مًالمعج الوصول. ب  

 ج. النطق

الصرفً د.التمثٌل  

 

 

11. Lexical retrieval in Lexical access means:  

A. Processing the word after remembering it  

B. Forgetting word  

C. Making a word ready for processing ( recalling it)  

D. Producing a word's phonemes  

ء المعجمً فً الوصول للمعجم ٌعنًاالستدعا  

معالجة الكلمة بعد تذكرها -أ  

نسٌان الكلمة -ب  

للمعالجة )استدعائها(جعل الكلمة جاهزة  -ج  

 د- انتاج صوتٌات كلمة 
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1.  one wants to say " ... to break up monotony ......." but says " to break 

up the mahogany " instead. That lexical items are organized by either: 

A. Sounds  

B. Meaning 

C. Syllables 

D. Morphemes 

 

  شخص ٌرٌد ان ٌقولto break up monotony   فقال بدال عنهto break up 

the mahogany  ٌتم تنظٌم هذه العناصر المعجمٌة بواسطة . 

 أ.األصوات

 ب.المعنى

   ج.المقاطع اللفظٌة

 د.المورفٌمات

 

 

2.  one wants to say " paddle tennis " but says " talddle tennish " 

that is a ….  

A. Error at the lexical access stage 

B. Error at the syntactic representation stage 

C. Error at the phonological representation stage  

D. Error at the morphological stage 

 

  شخص ٌرٌد أن ٌقولpaddle tennis  فقال بدال عنهاtalddletennish  

المعجمً الوصول مرحلة فً أ.خطأ  

النحوي التمثٌل مرحلة فً ب.خطأ  

 ج.خطأ فً مرحلة التمثٌل الصوتً

الصرفٌة المرحلة فً د.خطأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعةالمحاضرة 

) المعنى ان هذه من األخطاء الشائعة المتعلقة بالصوت لقرب 

 المعجمً(ن أخطاء بسبب االسترجاع المخرج الصوتً فً الكلمتٌ
 

هذه من األخطاء المتعلقة أٌضا بالصوت لكنها بسبب ) 

 التمثٌل الصوتً المرحلة الخامسة (
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3.  What kind of phonological error is the following  saying "I can't 

cook  worth a cam  "  instead of " I can't cook worth a damn"  

A. Exchange error 

B. Perseveration error  

C. Anticipation error 

D. Exchange error 

  أي نوع من األخطاء الصوتٌة حٌن ٌقولI can't cook  worth a cam  بدال عنI 

can't cook worth a damn 

االستبدال خطأ. أ  

 ب. خطأ التردٌد 

التوقع خطأج.  

! االستبدال خطأد.  

 

 

4. If someone wants to say "if you can find a garlic ….." but he said 

“ gargle ” instead of garlic . that gives evidence that lexical items 

are organized by their : 

A. sound  

B. meaning 

C. labels 

D. morphemes 

 

  أذا أراد أحدهم أن ٌقول if you can find a garlic لكنه قالgargle  بدال عن

garlic:هذا ٌعطً دلٌل أنه ٌمكن تنظٌم العناصر المعجمٌة بواسطة . 

 أ.الصوت

 ب. المعنى

 ج.التسمٌات

 د.المورفٌمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ٌقصد المرحلة الخامسة مرحلة التمثٌل الصوتً (
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5. If you wants to say 'hash' or ' grass' and says 'hass' or ' grash' . 

This is an :  

A. error at the lexical access stage 

B. error at the syntactic representation 

C. error at the phonological representation   

D. error at the syntactic representation 

 

  إذا أردت ان تقولhash  أوgrass  وقلت بدال عنهاhass  أوgrash هذا من . 

المعجمً الوصول مرحلة فً أ.خطأ  

النحوي التمثٌل فً ب.خطأ  

 ج.خطأ فً التمثٌل الصوتً

! النحوي التمثٌل فً د.خطأ  

 

 

6. What kind of phonological errors is the following ' saying 

hassgrash instead of hash or grass '  

A. segment exchange error    

B. perseveration error 

C. anticipation error 

D. word exchange error 

 

  حٌن ٌقول  أي نوع من األخطاء الصوتٌةhassgrash  بدال عنhash or grass 

 أ.خطأ التبدٌل الجزئً

التكرار الالإرادي خطأ. ب  

خطأ التوقع ج.  

الكلمات تبدٌل د.خطأ  
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7. if someone wants to say ' please give me the hose „But says 

'nose' instead of' hose'. That gives evidence that lexical items ( 

words) are organized by their:  

A. Sound 

B. Meaning  

C. Syllables  

D. Morphemes 

 

  إذا أراد شخص أن ٌقولplease give me the hose  فقال ,nose  بدال من

hose' تنظٌم العناصر المعجمٌة بواسطة. هذا ٌعطً دلٌل أنه ٌمكن 

 أ.الصوت

 ب. المعنى

 ج.المقاطع اللفظٌة

 د. المورفٌمات

 

 

8. if someone wants to say " speak " but says' sneak” instead. That 

is:  

A. An error at the phonological representation stage  

B. An error at the syntactic representation stage  

C. An error at the lexical access stage  

D. An error the morphological stage 

 

  إذا أراد شخص أن ٌقولspeak  لكنه قال بدال عنهاsneak . 

 أ.خطأ فً مرحلة التمثٌل الصوتً

النحوي التمثٌل مرحلة فً ب.خطأ  

المعجمً الوصول مرحلة فً ج.خطأ  

الصرفٌة المرحلة فً د.خطأ  
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9. What kind of phonological error is the following saying Steak and 

sake" instead of" steak and shake " 

A. Perseveration error  

B. Segment exchange error  

C. Anticipation error  

D. Word exchange error 

 

  ًأي نوع من األخطاء الصوتٌة فً القول التالSteak and sake  بدال منsteak 

and shake 

 أ.خطأ التردٌد

 ب.خطأ التبدٌل الجزئً

 ج.خطأ التوّقع

  د. خطأ تبدٌل الكلمات
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1. In speech Perception(hearing), which of the following operations 

take place first:  

A. lexical access 

B. syntactic representation 

C. phonological representation  

D. morphological representation 

 

 فً إدراك  الكالم )السمع( , أي مرحلة تؤتً أوال 

المعجمً الوصولأ.  

النحوي التمثٌل ب.  

 ج. التمثٌل الصوتً

الصرفً تمثٌلد.ال  

 

 

2. ( Choose the correct statement ) In constructive speech perception:  

A. the speech perception system takes information anywhere it can find 

B. the speech perception system mishears the input 

C. the speech perception system focuses only on the visual input 

D. the speech perception system focuses only on the verbal input 

 

 )اختر العبارة الصحٌحة( فً إدراك الكالم البّناء 

 أ. نظام إدراك الكالم ٌأخذ المعلومات من أي مكان ٌمكنه العثور علٌها

المدخالت الحظٌ الكالم إدراك ب.نظام  

فقط البصرٌة المدخالت على الكالم إدراك نظام ٌركز ج.  

ة فقطاللفظٌّ  لمدخالتا على الكالم إدراك نظام د.ٌركز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامنةالمحاضرة 
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3. If someone watches a video of a person mouthing ( gaga) With 

the audio track of a person saying ( baba) , he will perceive it as ( 

dada). This is called:   

A. Dichotic listening 

B. Lexical decision 

C. McGurk effect 

D. Semantic ambiguity 

 

 شخاص مقطع فٌدٌو لشخص ما ٌتداخل المقطع الصوتًإذا شاهد أحد األ [gaga]  مع

  هذا ٌسمً da daلشخص آخر, سٌعتبرها انه ٌسمع المقطع  [baba] المقطع الصوتً 

  ثنائًال االستماعأ.

المعجمى القرار .ب  

 ج.تأثٌر ماكجورك

اللًالد الؽموضد.  

 

 

4. IN speech perception ( hearing) , the syntactic representation 

stage comes after:  

A. Lexical access  

B. Syntactic representation 

C. Phonological representation 

D. Morphological representation 

 

 فً إدراك  الكالم )السمع( , تؤتً مرحلة التمثٌل النحوي بعد 

 أ. الوصول المعجمً

النحوي التمثٌل ب.  

الصوتً التمثٌل ج.  

الصرفً د.التمثٌل  
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5. In speech perception ( hearing), which of the following operations 

takes place after the lexical access a stage:  

A. Phonological representation  

B. Articulation stage  

C. Syntactic representation  

D. Morphological representation 

 ًفً إدراك الكالم, أي العملٌات التالٌة تؤتً بعد مرحلة االختٌار المعجم 

الصوتً التمثٌل. أ  

التعبٌر ب.مرحلة  

 ج. التمثٌل النحوي

الصرفً د.التمثٌل  

 

6. Which of the following options of related to constructive speech 

perception:  

A. McGurk effect  

B. Chomsky's effect  

C. Phonological anticipation  

D. Phoneme analysis 

 أي من الخٌارات التالٌة ذات الصلة بإدراك الكالم البّناء: 

 أ.تأثٌر ماكجورك

تشومسكً ب.تأثٌر  

الصوتً ج.التوقع  

صوت اللؽويد. تحلٌل ال  

 

7. McGurk effect is :  

A. Only experienced when people are tried  

B. Is a result of inattentiveness  

C. Truly illusory (true illusion)  

D. Semantically ambiguous 

 رك هووكجاتؤثٌر م

 للمحاكمةٌتم استخدامه من قبل ذوي الخبرة  -أ

 ٌحدث نتٌجة لعدم االنتباه  -ب

 توهم حقٌقً  -ج

  ؼموض داللً -د
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1. Choose the right sentence. In top-down information processing: 

A. We use context to help us get the meaning 

B. We don't use context 

C. We don't use the processing knowledge 

D. There's no information processing 

 اختر اإلجابة  الصحٌحة. فً معالجة المعلومات من أعلى ألسفل 

 أ.نستخدم السٌاق لمساعدتنا فً الحصول على المعنى

السٌاق نستخدم ب.ال  

معالجة المعرفة نستخدم ج.ال  

للمعلومات معالجة هناك د.لٌس  

 

 

2. IN bottom-up information processing....... (Choose the right 

option) 

A. We don't use the acoustic signal to get the meaning 

B. We use the acoustic signal ( speech ) to get the meaning 

C. No information processing 

D. We use top-down information processing 

 

 اختر الجملة الصحٌحة ( فً معالجة المعلومات من أسفل ألعلى( 

المعنى على للحصول الصوتٌة اإلشارة نستخدم ال أ.  

 ب.نستخدم اإلشارة الصوتٌة )الكالم( للحصول على المعنى

لمعلوماتل معالجة توجد ج.ال  

ألسفل أعلى من المعلومات معالجة د.نستخدم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعةالمحاضرة 



 مجرد عآبراشراف و تنسٌق : 
38 

3. If you use context to guess the meaning of a sentence your 

friends said you will be using …………. to understand that sentence 

(e.g. you saw your mate says cats food as you were leaving to 

supermarket ). Fill the blank using the right option . 

A. top-down processing    

B. bottom-up processing 

C. no information processing 

D. top-top processing 

 

  إذا كنت تستخدم السٌاق لتخمٌن معنى الجملة, قال أصدقائك أنك سوف تستخدم

.............. لفهم تلك الجملة )على سبٌل المثال , رأٌت زمٌلك ٌقول طعام القطط أثناء 

 ماركت(. امأل الفراغ باستخدام الخٌار الصحٌح.مغادرتك إلى السوبر 

 أ.معالجة من أعلى إلى أسفل

أعلى إلى أسفل من معالجة. ب  

للمعلومات معالجة ال توجد ج.  

أعلى إلى أعلى د.معالجة من  

 

 

4. If you use the acoustic signal ( i.e. what the other person 

understand a sentence) , you will be using : ……………. .(Complete 

the right option )  

A. top-down processing 

B. bottom-up processing   

C. no information processing 

D. top-top processing 

 فستستخدم: إذا كنت تستخدم اإلشارة الصوتٌة )أي ما ٌفهمه الشخص اآلخر من الجملة( , 

 معالجة من اعلى الى اسفل  -أ

 معالجة من اسفل الى اعلى  -ب

 ال توجد معالجة للمعلومات -ج

 اعلىى لامعالجة من اعلى  -د
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1.We use lexical decision tasks to ........ (Choose the right option)  

A. Examine dichotic listening tasks 

B. Examine listening 

C. Examine lexical access in perception 

D. Language production tasks 

 

 ) نستخدم مهمة القرار المعجمٌة لـ ............ ) اختر االجابة الصحٌحة 

اللؽة ثنائٌة االستماع مهام فحص. أ  

االستماع فحص. ب  

 ج. فحص الوصول المعجمً فً اإلدراك

اللؽة إنتاج د.مهام  

 

 

2. Which of the following are used to study lexical access in 

language perception:  

A. Dichotic listening 

B. Lexical ambiguity tasks 

C. Lexical decision tasks  

D. Lexical production 

 أي مما ٌلً تستخدم لدراسة الوصول المعجمً فً إدراك اللغة: 

  ثنائًال أ.االستماع

المعجمً الؽموض مهام ب.  

 ج.مهام القرار المعجمً

المعجمً د.اإلنتاج  

 

3.which of the following will be retrieved (remembered) slower in 

lexical decision tasks: 

A. Infrequent words 

B. Frequent words  

C. Clear words  

D. Frequency lists 

  تذكره ( بشكل أبطؤ فً مهمة القرار المعجمًأي مما ٌلً ٌمكن استدعاإه( 

 أ. الكلمات الؽٌر متكّررة

رةالمتكرّ  الكلمات ب.  

واضحة كلماتالج.  

كرارالت د.قوائم  

 

 العاشرةالمحاضرة 
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4. In lexical decision tasks, there is A.. 

A. Segment exchange error  

B. McGurk effect  

C. Priming effect  

D. Right-ear advantage 

  ًمهمة القرار المعجمً ٌوجدف 

 خطا التبدٌل الجزئً -أ

 تأثٌر ماكجورك  -ب

 تأثٌر التهٌئة  -ج

 مٌزة االذن الٌمنى -د
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1. In which task do we show participants a prime , a mask, And a 

target word:  

A. Dichotic listening tasks 

B. Masked priming tasks   

C. McGurk effect 

D. Phoneme restoration 

 فً أي مهمة نعرض للمشاركٌن اإلعداد األولً , والقناع , والهدف 

ثنائٌةال ستماعاال مهام. أ  

 ب.المهام األولٌة المقنّ عة

ماكجورك تأثٌرج.  

الصوت استعادةد.  

  

 الحادٌة عشرةالمحاضرة 
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1. Which of the following factors effect language acquisition:  

A. Hair colour 

B. The number of languages learned by brothers 

C. The location of the school 

D. Personality  

 

 أي من العوامل اآلتٌة تإثر على اكتساب اللغة 

الشعر أ.لون  

األخوةمن قِبل  هامتعلّ  التً اللؽات ب.عدد  

المدرسة ج.موقع  

 د. الشخصٌة

 

 

2.  Choose the correct statement: (Second language acquisition 

representation stage becomes Easier if ) :  

A. The two languages are similar  

B. The first language is English 

C. The two languages are different 

D. The two languages come from different roots 

 ) اختر اإلجابة الصحٌحة: ) ٌصبح اكتساب اللغة الثانٌة اسهل إذا 

 أ.كانت اللؽتان متشابهتان

اإلنجلٌزٌة اللؽة هً األولى اللؽةكانت ب.  

مختلفتان اللؽتانكانت . ج  

مختلفة جذور من اللؽتان كانتد.   

 الثانٌة عشرةالمحاضرة 
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1.  Which of the following is a possible cause of aphasia:  

A. A stroke in the brain  

B. Speaking two languages 

C. Speaking one language only 

D. Cold and flu 

 أي مما ٌلً هو سبب محتمل لفقدان القدرة على الكالم 

 السكتة الدماؼٌة -أ

 التحدث بلؽتٌن  -ب

 التحدث بلؽة واحدة فقط  -ج

 البرد و االنفلونزا -د

 

 

 

 تم بفضل هللا ..

 

 الثالثة عشرالمحاضرة 


