
    Stylistic analyses tend to highlight three related aspects of literary language

اساليب التحليل تميل الى ان تلقى الضوء على 3 جوانب متصله باللغه االدبيه   

ووااللي هھھھي  

 1 its frequent deviation from the norms of more everyday language use

 ; 2 its 2patterning of linguistic units to create rhythms, rhymes,

 3  parallel constructions; and the ways in which the form of the words chosen 
 seems to augment or intensify the meaning.

Critical Discourse Analysis (CDA) نقد تحليل الخطاب 

ااظظهھارر االحقائقق بططررقق مختلفة  

مثالل االكاسس االممتلئ ااحيیانا نقوولل نصهھ فاررغغ وو ااحيیانا نقوولل نصهھ ممتلئ  ووكلهھمم نفسس االمضموونن  

حتى يیصيیرر للكالمم االمكتووبب تاثيیرر على االقاررئئ وومووقفهھ  منن ذذلكك  مثلل نسبة االددهھھھوونن في ووصفف علبة مايیوونيیزز يیقوولل 
اانهھا 90 بالميیهھ خاليیة منن االددهھھھوونن  ووهھھھي اايیضا 10 بالميیة ددهھھھوونن  ووكالهھھھما صحيیح  

االووصفف االحررفي هھھھوو نفسهھ وولكنن تختلفف االنتيیجة فاذذاا حللنا هھھھذذيي االتفاصيیلل  ررااحح نساعدد االناسس على اانهھمم ما 
يیصيیرروونن  مووططنن لالستغاللل ااالخرريینن  ووهھھھذذاا يیسموونهھ ااالنتقادد االلغوويي ووااذذاا عططيیناهه صفة كبيیررةة تشملل  االمجتمع 

علشانن يیصيیرر عنددنا تغيیيیرر ااجتماعي يیسمى نقدد تحليیلل االخططابب  

ااما االتززيیيینن االلغوويي يیسمح للكاتبب ااوو االمتكلمم  يینووبب عنن االشخصص االمسئوولل  ااوو يیغططي عنهھ  عنددهھھھمم ااستررااتجيیتيینن  

 1

ططبعا االلي نشووفهھ في ااالخبارر منن قتلل في  االحررووبب  ما يیعططوونا ااسمم االفاعلل    

Five children were killed in the air attack هھھھنا ااخفوووو ااسمم منن تسببب في االقتلل   

 passivization هھھھذذيي تسمى

االحمايیة ووهھھھي ذذكرر ااالشيیاء االسلبيیة ااكثرر منن اااليیجابيیة  

 2

 nominalization, - ااما ااالستررااتيیجيیة االثانيیة هھھھي- ااالسميیة

Genetic modification is a powerful technique

التعديل الوراثي تقنية جديدة 

rather ’  بدل 

 ‘Researchers who modify genes have a great deal of power’.



االعلماء ااوواالباحثيینن االذذيي قاموو بتعدديیلل االجيیناتت00000 االخ  

هھھھنا في االمثالل ما ذذكرروووو ااسماء االعلماء بسس ااكتفوو بالعملل االلي صلحووهه ووهھھھوو االتعدديیلل االووررااثي فكأنهھ اانابب عنن 
ذذكررهھھھمم في االخبرر ---بمعنى اانن االعملل ااوو االفعلل يینووبب عنن ذذكرر  ااسمم صاحبهھ  

SLA research اايیشش شغلتهھمم 

 concerned itself with both explaining and describing the process of acquiring a
 .second language

مهھتمهھ بالشررحح وواالووصفف لعمليیة ااكتسابب االلغهھ االثانيیهھ 

هھھھنا يیووصفوونن االلغة االثانيیة على اانهھا لغة ثانيیة ااضافيیة تشملل االلغة ااالجنبيیة وو االلغة االثانيیة —- 

ظظهھرر لهھمم وو ووضح اانن ااكتسابب االلغة االثانيیة وواالططررقق االتي تاثرر عليیهھا قدد تكوونن خاررجيیهھ مثلل االتووجيیهھاتت االتعليیميیة 
 the ways in which it is affected by external factors such as وواالتفاعلل وواالحوواافزز

 instruction, interaction, and motivation

 It has looked at the route, the rate, and the end state of SLA, and the ways in
 which it is affected by external factors such as instruction, interaction, and

 motivation. Particular areas of interest have included the degree of transfer
 from the first language/s, the degree of systematicity in learners’ language,

 variation between learners or within one learner, and―most of all
 perhaps―why the process of acquiring a second language, as opposed to

 .’acquiring a first language, is so often regarded as ‘incomplete

وواايیضا ااهھھھتمامم االتنقلل منن االلغة ااالوولى —-االشخصص عنددهه عززمم اانهھ يیكتسبب لغة ثانيیة وومصرر ااصرراارر كبيیرر —-وو 
ددررجة ااالنتظظامم في تعلمم االلغة —يیعني االشخصص منتظظمم وويیتعلمم باستمرراارر— ووددررجة االتنووعع مثال مددررسس يیتعلمم لغة 
ثانيیة ااوو ططالبب يیتعلمم يیتعلمم لغة ثانيیة —- وواالسؤؤاالل االلي يیخططرر ببالنا مع ااننا عنددنا لغة ووهھھھي لغتنا ااالوولى ليیهھ نتعلمم 
لغة ثانيیة؟ النن االلغة ااالوولى غيیرر مكتملة— يیعني ما تسدد فررااغغ ووجوودد لغة ثانيیة عنددنا —لوو سافررنا االى سوويیسرراا 

 often regarded as ‘incomplete مثال ما ااحدد يیتكلمم عرربي في سوويیسرراا —نقوولل عنهھا
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