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Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ Νοαµ Χηοµσκψ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 10 φορµατ
Ψεαη, ρεϖιεωινγ α βοοκσ σψνταχτιχ στρυχτυρεσ νοαµ χηοµσκψ χουλδ αχχυµυλατε ψουρ νεαρ χονταχτσ λιστινγσ. Τηισ ισ ϕυστ ονε οφ τηε σολυτιονσ φορ ψου το βε συχχεσσφυλ.
Ασ υνδερστοοδ, αβιλιτψ δοεσ νοτ ρεχοµµενδ τηατ ψου ηαϖε φαβυλουσ ποιντσ.
Χοµπρεηενδινγ ασ χοµπετεντλψ ασ ηαρµονψ εϖεν µορε τηαν οτηερ ωιλλ αλλοω εαχη συχχεσσ. βορδερινγ το, τηε προνουνχεµεντ ασ χαπαβλψ ασ περχεπτιον οφ τηισ σψνταχτιχ
στρυχτυρεσ νοαµ χηοµσκψ χαν βε τακεν ασ χαπαβλψ ασ πιχκεδ το αχτ.
Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ Νοαµ Χηοµσκψ
Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ ισ αν ινφλυεντιαλ ωορκ ιν λινγυιστιχσ βψ Αµεριχαν λινγυιστ Νοαµ Χηοµσκψ, οριγιναλλψ πυβλισηεδ ιν 1957.Ιτ ισ αν ελαβορατιον οφ ηισ τεαχηερ∋σ,
Ζελλιγ Ηαρρισ∋σ, µοδελ οφ τρανσφορµατιοναλ γενερατιϖε γραµµαρ. Α σηορτ µονογραπη οφ αβουτ α ηυνδρεδ παγεσ, Χηοµσκψ∋σ πρεσεντατιον ισ ρεχογνιζεδ ασ ονε οφ τηε
µοστ σιγνιφιχαντ στυδιεσ οφ τηε 20τη χεντυρψ.
Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ | ωορκ βψ Χηοµσκψ | Βριταννιχα
Αϖραµ Νοαµ Χηοµσκψ (βορν ∆εχεµβερ 7, 1928) ισ αν Αµεριχαν λινγυιστ, πηιλοσοπηερ, χογνιτιϖε σχιεντιστ, ηιστοριαν, σοχιαλ χριτιχ, ανδ πολιτιχαλ αχτιϖιστ.Σοµετιµεσ χαλλεδ
∀τηε φατηερ οφ µοδερν λινγυιστιχσ∀, Χηοµσκψ ισ αλσο α µαϕορ φιγυρε ιν αναλψτιχ πηιλοσοπηψ ανδ ονε οφ τηε φουνδερσ οφ τηε φιελδ οφ χογνιτιϖε σχιενχε. Ηε ισ Λαυρεατε
Προφεσσορ οφ Λινγυιστιχσ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Αριζονα ανδ ...
Νοαµ Χηοµσκψ | Τηε ∆επαρτµεντ οφ Λινγυιστιχσ
Ιµπρεσσεδ ωιτη ηισ βοοκ Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ (1957), α ρεϖισεδ ϖερσιον οφ α σεριεσ οφ λεχτυρεσ ηε γαϖε το ΜΙΤ υνδεργραδυατεσ, τηε υνιϖερσιτψ ασκεδ Χηοµσκψ ανδ ηισ
χολλεαγυε Μορρισ Ηαλλε το εσταβλιση α νεω γραδυατε προγραµ ιν λινγυιστιχσ, ωηιχη σοον αττραχτεδ σεϖεραλ ουτστανδινγ σχηολαρσ, ινχλυδινγ Ροβερτ Λεεσ, ϑερρψ Φοδορ,
ϑερολδ Κατζ, ανδ Παυλ ...
Νοαµ Χηοµσκψ, Ωριτερ ανδ Φατηερ οφ Μοδερν Λινγυιστιχσ
Φαµεδ σχηολαρ Νοαµ Χηοµσκψ ισ κνοων φορ βοτη ηισ γρουνδβρεακινγ χοντριβυτιονσ το λινγυιστιχσ ανδ ηισ πενετρατινγ χριτιθυεσ οφ πολιτιχαλ σψστεµσ. ... Σψνταχτιχ
Στρυχτυρεσ (1957).
Νοαµ Χηοµσκψ : Φρεε Τεξτσ : Φρεε ∆οωνλοαδ, Βορροω ανδ ...
Χηοµσκψαν λινγυιστιχσ ισ α βροαδ τερµ φορ τηε πρινχιπλεσ οφ λανγυαγε ανδ τηε µετηοδσ οφ λανγυαγε στυδψ ιντροδυχεδ ανδ/ορ ποπυλαριζεδ βψ Αµεριχαν λινγυιστ Νοαµ
Χηοµσκψ ιν συχη γρουνδβρεακινγ ωορκσ ασ Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ (1957) ανδ Ασπεχτσ οφ τηε Τηεορψ οφ Σψνταξ (1965).
Ωηο Ισ Νοαµ Χηοµσκψ, ανδ Ωηατ Ισ Ηισ Χοντριβυτιον το ...
Τηε φουρ ψεαρσ ατ Ηαρϖαρδ ηελπεδ Χηοµσκψ λατερ πυβλιση ηισ µοστ ρενοωνεδ βοοκ, Σψνταχτιχ Στρυχτυρεσ ιν 1957. Χηοµσκψ λατερ λεφτ Ηαρϖαρδ το ϕοιν τηε
Μασσαχηυσεττσ Ινστιτυτε οφ Τεχηνολογψ (ΜΙΤ) ιν 1955. Ηε ωορκεδ ασ α προφεσσορ ιν τηε ∆επαρτµεντ οφ Λινγυιστιχσ ανδ Πηιλοσοπηψ φορ αλµοστ φιφτψ ψεαρσ βεφορε
ρετιρινγ ιν 2005. ... Νοαµ Χηοµσκψ: Μαϕορ ...
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χηοµσκψ.ινφο : Βοοκσ & Βοοκ Εξχερπτσ
Χηοµσκψ, δοπο θυαλχηε αρτιχολο, πυββλιχα νελ 1957 ιλ ϖολυµε Σψνταχτιχ στρυχτυρεσ (Λε στρυττυρε δελλα σιντασσι), χηε χοντιενε ιν νυχε λα συα τεορια ριϖολυζιοναρια
συλλα γραµµατιχα γενερατιϖο−τρασφορµαζιοναλε. Νελ 1959 πυββλιχα υνα λυνγα ε ορµαι χλασσιχα ρεχενσιονε δελ ϖολυµε δι Βυρρηυσ Σκιννερ, αλλορα ιλ πι νοτο εσπονεντε
δελ χοµπορταµεντισµο, ςερβαλ βεηαϖιορ: λο σχριττο χοντιενε υνα χριτιχα ...
Ιννατενεσσ ανδ Λανγυαγε (Στανφορδ Ενχψχλοπεδια οφ Πηιλοσοπηψ)
Τηε υνδερλψινγ στρυχτυρεσ αρε ποσιτεδ ιν ορδερ το βεττερ ιδεντιφψ σψνταχτιχ γενεραλιζατιονσ. Τηεψ αρε ρελατεδ το συρφαχε στρυχτυρεσ βψ α σεριεσ οφ οπερατιονσ χαλλεδ
τρανσφορµατιονσ (ωηιχη γενερατιϖε Εσσεντιαλιστσ τψπιχαλλψ ρεγαρδ ασ µενταλλψ ρεαλ οπερατιονσ οφ τηε ηυµαν λανγυαγε φαχυλτψ).
Αρε Ωε Βορν Ρεαδψ το Λεαρν Λανγυαγε? Χηοµσκψ Τηεορψ Σαψσ Ψεσ
Φορ Χηοµσκψ, αχθυιρινγ λανγυαγε χαννοτ βε ρεδυχεδ το σιµπλψ δεϖελοπινγ αν ινϖεντορψ οφ ρεσπονσεσ το στιµυλι, βεχαυσε εϖερψ σεντενχε τηατ ανψονε προδυχεσ χαν βε α
τοταλλψ νεω χοµβινατιον οφ ωορδσ. Ωηεν ωε σπεακ, ωε χοµβινε α φινιτε νυµβερ οφ ελεµεντσ τηε ωορδσ οφ ουρ λανγυαγε το χρεατε αν ινφινιτε νυµβερ οφ λαργερ
στρυχτυρεσ σεντενχεσ.
Βιογραφα δε Νοαµ Χηοµσκψ (Συ ϖιδα, ηιστορια, βιο ρεσυµιδα)
Α σεχονδ εξαµπλε φροµ Ενγλιση ισ τηε ωελλ−κνοων παιρ, ∋ϑοην ισ εαγερ το πλεασε∋ ανδ ∋ϑοην ισ εασψ το πλεασε∋, τακεν φροµ τηε εαρλιερ ∋Ασπεχτσ∋ µοδελ (Χηοµσκψ
1965);−ον τηε συρφαχε τηε τωο σεντενχεσ σεεµ το ηαϖε τηε σαµε στρυχτυρε βυτ, λοοκεδ ατ µορε χλοσελψ, τηειρ υνδερλψινγ στρυχτυρεσ διφφερ ιν τηατ ιν τηε φιρστ ϑοην ισ
χλαιµεδ το πλεασε οτηερ ...
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