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2 Εξπλιχιτ Γραµµαρ Ανδ Ιµπλιχιτ
Γραµµαρ Τεαχηινγ Φορ
Εϖεντυαλλψ, ψου ωιλλ δεφινιτελψ δισχοϖερ α
συππλεµενταρψ εξπεριενχε ανδ συχχεσσ βψ σπενδινγ µορε
χαση. στιλλ ωηεν? δο ψου αδµιτ τηατ ψου ρεθυιρε το γετ
τηοσε εϖερψ νεεδσ νεξτ ηαϖινγ σιγνιφιχαντλψ χαση? Ωηψ
δον∋τ ψου τρψ το αχθυιρε σοµετηινγ βασιχ ιν τηε βεγιννινγ?
Τηατ∋σ σοµετηινγ τηατ ωιλλ γυιδε ψου το υνδερστανδ εϖεν
µορε ιν τηισ αρεα τηε γλοβε, εξπεριενχε, σοµε πλαχεσ, ιν
ιµιτατιον οφ ηιστορψ, αµυσεµεντ, ανδ α λοτ µορε?
Ιτ ισ ψουρ ενορµουσλψ οων περιοδ το δοινγ ρεϖιεωινγ ηαβιτ.
ιν τηε µιδδλε οφ γυιδεσ ψου χουλδ ενϕοψ νοω ισ 2 εξπλιχιτ
γραµµαρ ανδ ιµπλιχιτ γραµµαρ τεαχηινγ φορ βελοω.
2 Εξπλιχιτ Γραµµαρ Ανδ Ιµπλιχιτ
558 ΕΞΠΛΙΧΙΤ ΓΡΑΜΜΑΡ ΑΝ∆ ΙΜΠΛΙΧΙΤ ΓΡΑΜΜΑΡ
ΤΕΑΧΗΙΝΓ Ρεσεαρχη ον τηε Γραµµαρ Τεαχηινγ Στυδψ
σηοωσ τηατ τηε υνδερστανδινγ οφ γραµµαρ κνοωλεδγε χαν
προµοτε τηε προχεσσ οφ λανγυαγε αχθυισιτιον, ανδ τηε βεστ
ωαψ οφ τεαχηινγ ισ τηε χοµβινατιον οφ τηε δοµιναντ ανδ
ρεχεσσιϖε τεαχηινγ. Ιτ ισ νοτ ηαρδ το σεε φροµ
2.Εξπλιχιτ Γραµµαρ ανδ Ιµπλιχιτ Γραµµαρ Τεαχηινγ φορ ...
Ωηατ ισ τηε διφφερενχε βετωεεν εξπλιχιτ ανδ ιµπλιχιτ?. Τηε
ωορδσ εξπλιχιτ ανδ ιµπλιχιτ µαψ αππεαρ σιµιλαρ, βυτ τηεψ
αχτυαλλψ ηαϖε οπποσιτε µεανινγσ. Ασ πηρασεδ βψ
Μερριαµ−Ωεβστερ, τηε γενεραλ δεφινιτιον οφ ιµπλιχιτ ισ το
υνδερστανδ ωιτηουτ ωορδσ ορ το ποσσεσσ νο δουβτ
ρεγαρδινγ ινηερεντ τρυτησ.. Ιν χοντραστ, τηε ωορδ εξπλιχιτ
ισ αν αδϕεχτιϖε τηατ δεσχριβεσ σοµετηινγ ασ σο χλεαρ ...
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Εξπλιχιτ ϖσ ιµπλιχιτ: Ωηατσ τηε διφφερενχε?
Εξπλιχιτ µεµορψ (ορ δεχλαρατιϖε µεµορψ) ισ ονε οφ τηε τωο
µαιν τψπεσ οφ λονγ−τερµ ηυµαν µεµορψ, τηε οτηερ οφ ωηιχη
ισ ιµπλιχιτ µεµορψ.Εξπλιχιτ µεµορψ ισ τηε χονσχιουσ,
ιντεντιοναλ ρεχολλεχτιον οφ φαχτυαλ ινφορµατιον,
πρεϖιουσ εξπεριενχεσ, ανδ χονχεπτσ. Τηισ τψπε οφ µεµορψ
ισ δεπενδεντ υπον τηρεε προχεσσεσ: αχθυισιτιον,
χονσολιδατιον, ανδ ρετριεϖαλ. ...
Εξπλιχιτ µεµορψ − Ωικιπεδια
Ιµπλιχιτ & Εξπλιχιτ Ρυλεσ οφ Χοµµυνιχατιον: Θυεστιονσ φορ
Ρεφλεχτιον ∆εφινε ανδ γιϖε τωο εξαµπλεσ οφ ιµπλιχιτ
χοµµυνιχατιον ρυλεσ. Ιν δεφινινγ τηεσε ρυλεσ, δισχυσσ ηοω
τηισ τψπε οφ χοµµυνιχατιον ...
Ιµπλιχιτ ανδ Εξπλιχιτ Ρυλεσ οφ Χοµµυνιχατιον: ∆εφινιτιονσ
...
Σινχε ιµπλιχιτ κνοωλεδγε φαστ ανδ αυτοµατιχ, ιτ ισ υσεφυλ
ιν αλλ κινδσ οφ τασκσ: σπεακινγ, ωριτινγ, ανδ εϖεν ωηεν
τακινγ αν γραµµαρ τεστ. Ωηεν γραµµαρ στυδεντσ τακεσ α
γραµµαρ τεστ, τηεψ τενδ το υσε εξπλιχιτ κνοωλεδγε; τηεψ
χονσταντλψ τηινκ αβουτ γραµµαρ ρυλεσ δυρινγ τηε τεστ.
Ηοω το Λεαρν Ενγλιση Γραµµαρ (Στεπ βψ Στεπ) − ΕνγΦλυεντ
Ιµπλιχιτ δεφινιτιον, ιµπλιεδ, ρατηερ τηαν εξπρεσσλψ στατεδ:
ιµπλιχιτ αγρεεµεντ. Σεε µορε.
Ιµπλιχιτ | ∆εφινιτιον οφ Ιµπλιχιτ ατ ∆ιχτιοναρψ.χοµ
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Ιντροδυχτιον ♣. Ζιγ ισ α γενεραλ−πυρποσε προγραµµινγ
λανγυαγε ανδ τοολχηαιν φορ µαινταινινγ ροβυστ, οπτιµαλ,
ανδ ρευσαβλε σοφτωαρε. Ροβυστ − βεηαϖιορ ισ χορρεχτ
εϖεν φορ εδγε χασεσ συχη ασ ουτ οφ µεµορψ.; Οπτιµαλ −
ωριτε προγραµσ τηε βεστ ωαψ τηεψ χαν βεηαϖε ανδ
περφορµ.; Ρευσαβλε − τηε σαµε χοδε ωορκσ ιν µανψ
ενϖιρονµεντσ ωηιχη ηαϖε διφφερεντ χονστραιντσ.
∆οχυµεντατιον − Τηε Ζιγ Προγραµµινγ Λανγυαγε
Εξπλιχιτ µεανινγ ισ τηε εασιεστ το πιχκ ουτ φροµ α τεξτ.
Σοµετιµεσ α ωριτερ ωαντσ ιτ το βε οβϖιουσ τηατ τηε
ατµοσπηερε οφ α τεξτ ισ γοοδ, βαδ, δανγερουσ, ηαππψ, σαδ,
ανδ σο ον. Ιµπλιχιτ µεανινγ
Εξπλιχιτ ανδ ιµπλιχιτ µεανινγ − Ατµοσπηερε ανδ σεττινγ ...
Α 2⋅2 γριδ ωιτη ονε εξπλιχιτ 20πξ⋅20πξ γριδ χελλ ιν τηε φιρστ
ροω+χολυµν ανδ τηρεε αδδιτιοναλ χελλσ ρεσυλτινγ φροµ τηε
ιµπλιχιτ 40πξ χολυµν ανδ ροω γενερατεδ το ηολδ τηε
αδδιτιοναλ γριδ ιτεµσ. 7.7. Αυτοµατιχ Πλαχεµεντ : τηε γριδ−
αυτο−φλοω προπερτψ
ΧΣΣ Γριδ Λαψουτ Μοδυλε Λεϖελ 1 − Ω3
Αναλψτιχ πηονιχσ (σοµετιµεσ ρεφερρεδ το ασ Αναλψτιχαλ
πηονιχσ ορ Ιµπλιχιτ πηονιχσ ) ρεφερσ το α ϖερψ χοµµον
αππροαχη το τηε τεαχηινγ οφ ρεαδινγ τηατ σταρτσ ατ τηε
ωορδ λεϖελ, νοτ ατ τηε σουνδ λεϖελ.Ιτ δοεσ νοτ τεαχη τηε
βλενδινγ οφ σουνδσ τογετηερ ασ ισ δονε ιν Σψντηετιχ
πηονιχσ.Ονε µετηοδ ισ το ηαϖε στυδεντσ ιδεντιφψ α χοµµον
σουνδ ιν α σετ οφ ωορδσ τηατ εαχη χονταιν τηατ σαµε
σουνδ.
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Αναλψτιχ πηονιχσ − Ωικιπεδια
Τηισ δεχλινινγ γραµµαρ υσαγε ον αλλ φροντσπερσοναλ,
εδυχατιοναλ, ανδ προφεσσιοναληασ βεεν αττριβυτεδ το τηε
χονϖενιενχε οφ νοτ υσινγ προπερ σψνταξ. Τηερεφορε, ιτ ισ α
φαιρ ασσυµπτιον τηατ δισρεγαρδινγ γραµµαρ ισ ωηατ µακεσ
τεξτινγ λανγυαγε σο χονϖενιεντ. Εξπλιχιτ ανδ Ιµπλιχιτ
Φυνχτιονσ
Τηε Προφεσσιοναλ Ιµπορτανχε οφ Γραµµαρ ανδ Ηοω ιτ
Σηουλδ ...
Ιµπλιχιτ ανδ εξπλιχιτ λεαρνινγ οφ λανγυαγεσ. Λονδον:
Αχαδεµιχ Πρεσσ (ππ. 45−77). Κρασηεν, Σ. (2004). Τηε ποωερ
οφ ρεαδινγ. Λιβραριεσ Υνλιµιτεδ. Σεχονδ εδιτιον. Κρασηεν, Σ.
(2013). Τηε χοµπρεηενσιον ηψποτηεσισ ανδ ανιµαλ
λανγυαγε.. ϑ⌠ζσεφ Ηορϖ〈τη, ανδ Πτερ Μεδγψεσ (Εδσ.).
Στυδιεσ ιν ηονορ οφ Μαριαννε Νικολοϖ. Πχσ: Λινγυα
Φρανχα Χσοπορτ (ππ ...
Χοπψριγητ χοδε : φ5α303χ0ββ472757α7685ε553250251δ
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