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Dik en Kooij: Wat is algemene taalwetenschap?
Wat betekent het dat de taal een algemeen-menselijk verschijnsel is?
  Alle mensen kunnen een talen leren
  Alle mensen hebben een begrip van een taal
  Alle mensen doorgaan exact dezelfde taalontwikkeling
  Alle mensen hebben eenzelfde taal in de hersenen
Waarom blijft het antwoord op de vraag hoeveel talen er bestaan altijd een gissing?
  Omdat de huidige gegevens verouderd zijn
  Omdat het onderscheid tussen taal en dialect op afspraak berust
  Omdat over sommige gebieden nog geen onderzoek is gedaan
  Meerdere redenen zijn van toepassing
Hoeveel van de moderne talen zijn al exhaustief beschreven?
  Alle talen waarvoor een woordenboek beschikbaar is
  De klassieke talen (Griek, Hebreeuws, Latijn)
  De klassieke en moderne talen
  Geen enkele
Hoe leren kinderen taal?
  Door naar school te gaan
  Door grammatica te bestuderen
  Het gaat vanzelf
  Door goed naar de ouders te luisteren
Waarom kun je moeilijk volhouden dat sommige talen 'meer ontwikkeld' zijn en
andere 'primitief'?
  Na onderzoek blijkt dat ze even ingewikkeld zijn
  Alle talen hebben ongeveer evenveel woorden
  In alle talen kan alles wat moet gezegd worden, gezegd worden
  Omdat geen enkele taal al volledig onderzocht is
Wat maakt het verschil in moeilijkheidsgraad bij het leren van een vreemde taal?
  Verwantschap met de moedertaal
  Aantal klanken in die vreemde taal
  Hoeveel je met moedertaalsprekers in contact komt
  Hoe je over de taal denkt
Als het waar is dat Japanse kinderen er de hele lagere school over doen om 800
lettertekens te leren (van de 2000), dan kun je stellen dat...
  de Europese talen meer ontwikkeld zijn dan het Japans
  het Japans meer ontwikkeld is dan de Europese talen
  de Europese talen en het Japans even ontwikkeld zijn
  geen van bovenstaande antwoorden van toepassing is
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De manieren waarop dieren communiceren...
  worden niet als taal beschouwd
  worden soms als taal beschouwd
  worden als taal beschouwd
  worden bij zoogdieren als taal beschouwd
Welke taal kan in de ATW bestudeerd worden?
  programeertaal C++
  chemische naamgeving
  dialect van Lier
  Esperanto
Wat illustreert het beste de dynamiek van een 'natuurlijk taal'?
  Dat iedereen het kan spreken
  Dat die zich constant aanpast aan nieuwigheden
  Dat er altijd meer sprekers zijn
  Dat dialect terrein verliest
“Taal





is een sociaal fenomeen” impliceert een taal uitsterft...
als de voorlaatste spreker van die taal sterft
als de laatste spreker van die taal sterft
als de mensen die de taal spreken nog andere talen leren
als de mensen niets van de taal hebben opgeschreven

Door de normen en conventies van een bepaalde taal altijd te respecteren...
  kom je poëtisch over
  toon je dat je goed bent opgevoed
  word je beter begrepen door de anderen
  spreek je altijd heeft deftig
Wat is de verhouding tussen sociale relaties en taalgebruik?
  relaties bestaan door middel van taal, maar worden er niet in weerspiegeld
  relaties worden in taal weerspiegeld, maar bestaan er niet door
  relaties worden niet in taal weerspiegeld en bestaan er niet door
  relaties bestaan door middel van taal en worden erin weerspiegeld
Wat betekent het dat je cognitief vermogen zich samen met je talig vermogen
ontwikkelt?
  Wie slim is, is goed in taal en omgekeerd.
  Wie goed met mensen kan omgaan, is sterk in taal.
  Wie goed is in wiskunde, is goed in taal.
  Wie goed is in taal, heeft grotere hersenen
Waar komen de meeste ideeën of theorieën binnen de ATW vandaan?
  Het resultaat van onafhankelijk onderzoek
  Dat zijn nog niet onderzochte hypotheses
  Die komen uit de studie van specifieke talen
  Meerdere antwoorden zijn van toepassing
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Als wetenschap, is de taalwetenschap van dezelfde orde als de
  biologie
  psychologie
  natuurkunde
  scheikunde
Als je de volgende Franse woorden bekijkt en vergelijkt met hun anderstalige
equivalenten, welke conclusie over het 'accent circonflex' kun je dan maken?
château zie kasteel (Nl.)
tête zie testa (Ital.)
hôtel zie youth hostel (Eng.)

plûtot zie plus (Fr.)
arrêt zie arresteren (Nl.)

Waar nu een fransozendakje gebruikt wordt, stond vroeger:
  een klinker
  een medeklinker
  een tweeklank
  een verdubbeling
Hoe oud is de algemene taalwetenschap?
  2000 jaar
  1000 jaar
  200 jaar
  100 jaar
Welk aspect van de taal werd in de 19de eeuw vooral benadrukt in onderzoek?
  Het sociale
  Het psychologische
  Het historische
  Het structurele
Het boek Cours de linguistique générale werd geschreven door...
  F. de Saussure
  De leerlingen van F. De Saussure
  De Saussure samen met leerlingen
  De vrouw van de Saussure
De Saussure is vooral van belang voor de taalkunde omdat...
  hij naast historische aspecten van taal ook oog had voor de taalsystematiek
  hij naast de taalsystematiek ook oog had voor de historische studie van de taal
  hij enkel aandacht had voor de systematiek van de taal
  hij enkel aandacht had voor de historische kant van taalonderzoek
Het boek Het taalgebruik in Zeeuwse doopakten van rond 1740 is een...
  diachroon onderzoek
  synchroon onderzoek
  combinatie van dia- en synchroon onderzoek
  dia- noch synchroon onderzoek

© 2010 taalanderwijs.org – Dik & Kooij, Algemene Taalwetenschap

3

“De huidige kennis van standaardtaal bij jongeren” is een
  diachroon onderzoek
  synchroon onderzoek
  combinatie van dia- en synchroon onderzoek
  dia- noch synchroon onderzoek
“De situatie betreffende de verfransing in 1850 en de evolutie tot 1914” is een
  diachroon onderzoek
  synchroon onderzoek
  combinatie van dia- en synchroon onderzoek
  dia- noch synchroon onderzoek
Alle talen worden in de taalwetenschap beschouwd als...
  gelijk
  gelijkwaardig
  min of meer ontwikkeld
  minder complex dan Latijn
Dat mensen sommige talen mooier vinden dan anderen...
  komt omdat sommige talen rijker zijn aan klanken
  komt door een aangeboren voorkeur
  komt door onze ervaringen met de taal en het land in kwestie
  komt door toeval
Welke van onderstaande vormen van taalkunde bestaat niet?
  Sociolinguïstiek
  Psycholinguïstiek
  Agoralinguïstiek
  historische taalkunde
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