ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА
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Природну людську мову загалом та мови світу як її представників вивчає яка наука?
Окремі мови, наприклад, українську, польську англійську, досліджує яке мовознавство?
Застосування мовознавчої теорії у практиці є предметом вивчення якої науки?
Метод дослідження мови, згідно з яким на основі загальних положень можна робити висновки
про окремі факти.
Виявлення спільних (однакових) і відмінних (специфічних) рис мов передбачає яка
класифікація?
Компонентний аналіз мови.
Мова, на думку більшості вчених, є явищем яким?
Мова як знакова система вирізняється з-поміж інших систем якими особливостями?
До вербальних знаків спілкування як форм мови не належать…
Вкажіть напрям лінгвістики, який досліджує споріднені мови.
Вільгельм фон Гумбольдт, Якоб Грімм, Расмус Раск, Олександр Востоков є засновниками
якого напряму?
Функціональна лінгвістика як напрям мовознавства вивчає…
Індивідуальні особливості мовної свідомості мовців – це..
Головне поняття когнітивної лінгвістики.
Розділ мовознавства, що вивчає невербальні засоби спілкування.
Унормована, відшліфована вища форма загальнонародної мови – це…
Основою формування сучасної української літературної мови став…
Формою загальнонародної мови, яка є засобом спілкування людей на певній території, є…
До соціальних діалектів належить…
До експресивного стилю відносять…
Мовна ситуація – це…
Мовні явища, що не є діалектними й літературними, не мають територіального чи соціального
обмеження, – це…
Суржик – це…
Процес взаємозв’язку мови і мислення.
Вкажіть функцію мови, яка служить для спілкування людей у суспільстві…
Мова як засіб пізнання світу є сутністю якої функції…
Імпресивна функція мови полягає у…
Основними типами мовних одиниць є…
Одиницями мови, які не виражають змісту, є…
Мінімальними виразниками значення є…
Основною функцією морфем як одиниць мови є…
Функції яких мовних одиниць збігаються із функціями мови…
Зв’язки між мовними елементами, що входять до складу однієї парадигми, називаються..
Теорія моногенезу полягає в тому, що…
Теорія полігенезу – це походження мов світу…
Стан мови в певний історичний період чи конкретний момент її розвитку – це…
Розвиток мови в часі, історична послідовність мовних змін – це…
До зовнішніх причин мовних змін не належить…
Мовні контакти належать до яких причин мовних змін…
Вільне володіння та практичне користування двома мовами – це…
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Процеси інтерференції полягають у…
Взаємодія української та румунської мов на території Чернівецької області – це явище…
Мова есперанто є…
До внутрішніх причин мовних змін належить..
Явища асиміляції, дисиміляції, полісемії, синонімії, омонімії є причинами яких мовних змін…
Виокремлення мовних сімей з однієї прамови є основою класифікації…
Найбільшою мовною сім’єю за кількістю носіїв є…
Германська мовна група належить до мовної сім’ї…
Українська мова належить до мовної групи…
Типологічна класифікація мов – це групування мов за…
Типологічна класифікації мов охоплює рівні мови…
Звуковий склад мови та членування мовленнєвого потоку вивчає…
Матеріальним засобом реалізації мовлення є…
До фізичного аспекту вивчення звуків не належить…
Екскурсія, експозиція та рекурсія – це…
Консонантна система звуків української мови налічує…
У результаті мовленнєвого потоку утворюються сегментні одиниці…
Взаємопереставлення звуків у межах слова (напр., медведь – ведмідь) – це…
Фонема виконує функцію…

