
المراجعةأسئلة مدخل إلى اللسانيات

1( من 3صفحة )

بدأ الهنود دراسة لغتهم في .  (1)

ما قبل الميالد  )أ( 

)ب(    القرن الثاني الميالدي  

 )ج(    العصور الوسطى  

ال شيء مما ذكر )د( 

(     ما هو المورفيم الذي يكون محذوفا أو مستترا أو مقدرا.2)

الحر  )أ( 

 )ب(    المقيد 

)ج(    الصفري 

جميع ما ذكر صحيح )د( 

انتشرت آراء دي سوسير في علم اللسانيات الوصفي من خالل  .  (3)

كتبه التي نشرها  )أ( 

)ب(    محاضراته التي ألقاها على طالبه  

 )ج(    أ و ب صحيحتان  

ال شيء مما ذكر صحيح )د( 

تالف عصيورها ما هي الدراسة اللسانية التي تهدف إلى الكشف عن القوانين التي تطّرد فيي اللغية عليى اخي  (4) 

 التاريخية؟

التطبيقية  )أ( 

)ب(    المقارنة  

)ج(    التاريخية  

التقابلية )د( 

العلم الذي يعد من فروع علم األصوات الفوناتيكي  .  (5) 

علم األصوات السمعي  )أ( 

 )ب(    علم األصوات النطقي 

)ج(    علم األصوات األكوستيكي 

جميع ما ذكر )د( 

ب تحديد الزمان والمكان في الدراسة الوصفية التزامنية يرجع إلى.سب  (6) 

تقليل االحتماالت  )أ( 

)ب(    تغير اللغة بتغير الزمان والمكان  

 )ج(    االختصار  

ال شيء مما ذكر  )د( 

في تعريف هومبولت للغة رّكز على العالقة بين.  (7) 

اللغة والكالم )أ( 

)ب(    اللغة والحياة 

 )ج(    اللغة والفكر 

ال شيء مما ذكر )د( 



المراجعةأسئلة مدخل إلى اللسانيات

1( من 2صفحة )

مصطلح الفون في علم األصوات يطلق على.  (8) 

الصوت اللغوي فقط )أ( 

 )ب(    الصوت غير اللغوي فقط 

)ج(    الصوت بصورته الخام لغويا أو غير لغوي  

ال شيء مما ذكر  )د( 

تقليدي هو.المورفيم في الصرف اللساني بديل لشيء في الصرف ال  (9)

الجملة  )أ( 

)ب(    التركيب  

)ج(    األسلوب  

الكلمة    )د( 

المدرسة اللغوية التي اعتمدت على األسس الفلسفية المرتكزة على المنطق الرياضي بشكل خاص هي. ( 11)

كوبنهاقن  )أ( 

)ب(    التحليل الشكلي  

 )ج(    التوليدية  

براغ )د( 

معية اللغوية في باريس البحث في موضوع نشأة اللغة بسبب.أوقفت الج (11)

أنه ال فائدة من البحث فيه )أ( 

 )ب(    األمر واضح وال يحتاج إلى البحث  

)ج(    األبحاث التي قُّدمت في هذا المجال كافية 

إحجام الباحثين عن دراسته )د( 

لى )اللغة( بمعناها المعروف في أيامنا هذه.ما الكلمة التي استُخدمها القرآن الكريم لتدّل ع (12) 

لهجة )أ( 

)ب(    لسان 

)ج(    طريقة 

كالم )د( 

كثير من المؤرخين اللغويين يؤِكد على أن الريادة في المناداة إلى دراسة اللغة دراسة وصفية تعود إلى. (13) 

دي سوسير  )أ( 

)ب(    فرانس بواس  

 )ج(    ماثيسيوس  

جميعا إليهم )د( 

المصطلح الذي يدل على الصوت بكل صور نطقه، بحيث إن تغيره يؤدي إلى تغيير معنى الكلمة هو. (14) 

صوت كامل  )أ( 

)ب(    صوت لغوي  

 )ج(    فونيم  

ألفون  )د( 



المراجعةأسئلة مدخل إلى اللسانيات

1( من 1صفحة )

مختص بدراسة.الداللي المستوى اللساني  (15) 

الصوت  )أ( 

)ب(    المعنى  

)ج(    التركيب  

ير ذلك غ )د( 

يشمل السياق والمناخ الذي يتم فيه الحدث حسب النظرية السياقية في تفسير المعنى على. (16) 

الزمان )أ( 

)ب(    المكان 

 )ج(    المتكلم 

جميع ما ذكر صحيح )د( 

من أشهر صور التحليل إلى المكونات المباشرة الذي اعتمده بلومفيلد. (17) 

التحليل األفقي )أ( 

التحليل الشجري    )ب( 

)ج(    التحليل التاريخي 

التحليل المقارن  )د( 

يهدف الدرس اللساني التاريخي إلى دراسة جانب من لغة ما هو. (18) 

تطورها عبر الزمن  )أ( 

 )ب(    فهم العادات والتقاليد  

)ج(    دراسة نصوص قديمة دراسة أدبية   

جميع ما ذكر صحيح  )د( 

رحلة التي يختص علم األصوات األكوستيكي بدراستها بالنسبة للصوت هي.الم (19) 

النطق  )أ( 

 )ب(    السمع  

)ج(    مرحلة الهواء بين النطق والسمع  

جميع ما ذكر )د( 

النظرية التي ترى أن الكلمات والجمل تشير إلى ما وراء أنفسها وذواتها هي. (21) 

نظرية التحقيق  )أ( 

ظرية شروط الصدق )ب(    ن 

 )ج(    نظرية اإلشارة  

جميع ما ذكر صحيح )د( 


