
 

 

 االولى المحاضره

 كالتالً وهم تعارٌفاتهم احفظ ضروري وطبعا للمعرفة مجاالت اربع عندي

 

Psycholinguistics: is the study of how a listener recognize words and utterances, or how 

damage to our brains results in certain kind of language disorders. 

Applied Linguistics 

A branch of linguistics where we study how to learn and to teach different languages. 

Sociolinguistics 

The study of the relation between language and society and the different varieties of 

language people use 

Artificial intelligence: 

The study of how to make computers more sophisticated 

 

 .......السٌاسٌة والخطب الدراسٌة الفصول وفً والصحؾ التلفاز منها المجاالت كل فً اللؽة اهمٌة وذكر

 اللؽة؟ ماهً

  system=نظام

 create new meanings=جدٌده معانً لخلك الممدرة لها

  have multiple functions=متعدده وظائؾ لها

  diverse=متنوعه

 كلمه ٌعطونً ببعض ٌرتبطون لما ful و use مثل كلمه تجٌنً بمعنى اكبر وحدات فً صؽٌره وحدات عن عبارة اللؽة

  word =lexical item= كلمة اسمٌها وهنا useful= معنى لها

  syntax= لواعدٌا صحٌحه تكون انها ٌجب استسٌؽها عشان وطبعا جملة لً فتكون بعض مع تتصل والكلمات

 

 شلووووون؟ جدٌده معانً خلك على الممدرة لها اللؽة

 لها ضفت اذا important مثل مختلؾ ثانً بمعنى ثانٌه كلمة الى تتؽٌر حرفٌن او حرؾ لها ضفت واذا كلمة عندي مثال

un مهم ؼٌر الى مهم من واصبح معناها تؽٌر unimportant  

 منها طرق بعدة اللؽة استخدم وممكن

 المرجعٌه تستخدم اللً اللؽة

 :مثال امر فعل بشكل تكون لد هذي والتعلٌمات تعلٌمات او معلومات شؽلتٌن تعطٌكم وهذي



 

 

-put those papers on the table  

 put كلمة وهً امر عطتنً هنا

 تضعه ووٌن تضعه امرن اللً شنو معلومات الجملة وعطتنً

 

 اختاروها Oh اوWow كلمة ماتشوفون واول جمله االختبار فً لنا ٌحط وراح عاطفٌا المستخدمه وهً الثانٌه الطرٌمه

  مولؾ او مشاعر عن هالطرٌمه تعبر النها لٌٌٌش؟

 <مهم التعرٌؾ

 ٌبً الفراغ اكمل سؤال ٌجً وراح aesthetically واسمها الشعر فً وتجً جمالٌا المستخدمة وهً الثالثه الطرٌمة

  االجابات ضمن من وتختارهم potery بٌشٌل او ٌشٌلها

 <مهم التعرٌؾ

 هً ٌعنً شلووون؟ مفتوحه االتصال خطوط على تحافظ عشان تستخدم عاد هذي phatically اسمها الرابعه الطرٌمة

 فانت حار او بارد الجو او حلو الجو الٌوم وهللا لن الول شلونن؟او واسالن اجً لما مثل الناس بٌن محادثات عن عباره

 ان فتمول مثال حار الجو لن ٌمول الطرٌمة نفس باالختبار جملة ٌجً وراح بالحدٌث تواصلنا وبكذا علً ترد تضطر راح

  phatically هً هذي الطرٌمه

 <مهم التعرٌؾ

 ٌحط وممكن االنجلٌزٌه االمرٌكٌه ومنها االنجلٌزٌه الهندٌه منها االنجلٌزٌة اللؽة مثال متنوعه اللؽة ان لن ٌمول شً اخر

 وٌمول سؤال

Classical Arabic and Modern Arabic 

  varies او Diverse انهم تختار وهنا

 ***تمت****

 الثانية المحاضرة

 ومن لوٌة اللؽة شلون لنا ٌفسر عشان العام بالمفهوم التعرٌؾ هذا وطبعا power لكلمة بتعرٌؾ بدأ هذي المحاضره فً

 ناحٌة أي

 <مهم التعرٌؾ

 اللً هً االنجلٌزٌة اللؽة ان وشلون االنترنت فً الصفحات عدد مثال لنا وجاب لوتها تفرض اللؽة شلون لنا لال بعدٌن

  السلطه من تستبعد راح انن معناه فهذا فٌها تتواصل لؽة عندن ماكان اذا وبكذا االنترنت على المسٌطرة اصبحت

 الموه انواع من نوع اكتسب النه نكره انن لدامه وانت تحس والمعلومات اللؽة من متمكن شخص ٌجٌن لما الشً ونفس

 العادي واالنسان الخبٌر على مثال واعطى اللؽه وهً

 صورة بمخن عندن تتكون تلمائٌا كلمة لرٌت او سمعت اذا انن وهو النظرٌة مباديء نفهم بالبداٌة: للؽة سوسٌر نظرٌة

 ولونها السٌاره ببالن جا طول على خضراء سٌارة الول لو مثال هالكلمة توضح

  signifier=اسمها للتها انا اللً الكلمة او والصوت

  signified= الكلمة من فهمته انت اللً المعنى واما



 

 

  sing=عنهم الول هنا متطابك السٌاره صورة ببالن اللً والصورة سٌارة للت لما ٌعنً بٌنهم المتطابك والربط

 <مهمه التعارٌؾ

  محكم بٌنهم واالرتباط

 <مهم التعرٌؾ

  باالختبار تجً مهمه وهالمسمٌن لسمٌن الى نظرٌته سوسٌر ولسم

 طول على ٌمصد شنو هو تعرؾ ممكن ملخبط جملة لن وٌمول شخص ٌجً لو ٌعنً فطرٌه معرفة اللؽة ان ٌمول االول

 langue=واسمٌه مفٌده جملة وتطلع بمخن ترتبها راح

  parole=واسمٌه الكتابه او الكالم فً هو للؽه الفعلً استخدامً ان الثانً والمسم

 

 كلمة منها وٌشٌل الجمله ٌجٌب النه علٌها تمرون ضروري المحاضرات فً الجمله بعض فٌه ممكن بسٌط شرح هذا طبعا

 االختٌارات ضمن من وٌحطها

 ****تمت**** 

 الثالثة المحاضرة

 

  مهمه وهالجملة والحضاره اللؽة بٌن سببً رابط فٌه ان فٌها وٌمول ورؾ سابٌر فرضٌة عندي هنا

> 

 وهذا بدٌهً حاره المهوة ان بذهنن ماٌجً او لهوة كلمة وللت بعد والعربٌه االنجلٌزٌه للحضاره تجً لما ٌعنً< ؟ شلوون

  ثمافتن على ٌعتمد

 عندهم الن بارده واال حاره لهوة توضح الزم النن ؼموض فٌه ٌكون راح مثال الٌابان فً هالكلمة وللنا جٌنا لو بٌنما

 وصلت الفكره تكون اتمنى!!>>النوعٌن

 :لسمٌن وهً روؾ سابٌر حمت النظرٌه اللسام نجً

 = االول

 لوجٌت مثال متشابه اللؽات أي تكون انها شرط ومو اللؽات بالً عن ٌختلؾ ٌمثلها فٌها خاص نظام لها لؽة كل ان ومعناه

  وللت

 صدٌمتها زارت نادٌه بالعربً

  Nadia visited her friend=وباالنجلٌزي

  وباالسلوب باالفعال اللؽات تختلؾ ٌعنً

 =وهو الثانً للمسم نجً

  العالم ٌشوفون وشلون العالم فٌها ٌفسرون اللً الطرٌمة وتحدد المتكلمٌن افكار على تؤثر اللؽه ان ٌتضح هنا

 السٌاسه ال لتعرٌؾ نجً والحٌن



 

 

 <مهم التعرٌؾ

 تصنع انن فً الموة هً السٌاسه ببعض مرتبطٌن والثنتٌن سٌاسة ٌعنً شنو نفسر والحٌن لوه ٌعنً شنو البداٌه فً فسرنا

 ولٌمهم اشخاص بسلوكٌات تتحكم او بمصادر تتحكم او– لرار

 شركه لكذا نوع كذا لدامن تلمى راح هنا لهوة مثال ببالن سلعه أي تشتري وتبً ماركة للسوبر تروح لما نالحٌ انت مثال

 السٌاسه انواع من نوع وهذا هالشركة استمرارٌة فً بسٌطة مساهمه ساهمت انت هنا نسكافٌه مثال تاخذ انن وبمرارن

 ..وهكذا لرار اتخذت النن

  واالٌدلوجٌه للسٌاسة نجً

 :مثل سٌاسٌة معتمدات عندنا البداٌة فً

 بالدٌكتاتورٌه مرتبط وهذا الجسدي االكراه-1

 الدٌمولراطٌة باالنظمة مرتبطة وهً الشرعٌه الموانٌن-2

 تبٌها انت اللً بالطرٌمة طوعا بالعمل الناس الناع وهً والموافمة االلناع-3

 وطبٌعٌه منطمٌة لنا وتبدو الناس ٌحملها اللً المعتمدات أي اٌدولوجٌه اسمٌها هالمعتمدات وكل

 <مهم التعرٌؾ

 السٌاسً للخطاب نجً

 بشكل انمالت ما معلومات لوجود وافتراضٌات لمعلومات اتوصل الدر خاللها من الخطاب فً رئٌسٌتٌن اداتٌن عندي اوال

 طرٌك عن وذلن الخطاب فً صرٌح

 Presupposition= االفتراض

 Implicature= المضمون

 ؼٌر من زوجته لتل الزوج ان افترض طول على هنا زوجتن؟ لتلت لٌش شخص واسال اجً لو مثال هنا االفتراض

 كذا توضح صرٌحه جملة ماتجً

 أي او الحفل او االجتماع ٌحضر راح هل معٌن شخص عن اسأل لما مثال المعنى اكتشؾ الحدٌث سٌاق من المضمون

 بشكل لالها ما بالرؼم ٌحضر ماراح انه عرفت المحادثه سٌاق مضمون من هنا تعطلت سٌارته لال لدامً واللً شً

 صرٌح

 السٌاسً الخطاب فً طرٌمة كل تستخدم شلون لمعرفة نجً الحٌن

 Presupposition= االفتراض مثال

 :مثال طرٌمة بكذا لنا تجً

  الممارنه وبالذات الصفة طرٌك عن ممكن-1

We need a better teacher  

 بمفٌد مو الحالً المدرس ان افترضنا هنا

 :مثال السٌاسً الخطاب فً

The government will introduce a fairer funding for schools 



 

 

 عادل ؼٌر الحالً التموٌل ان نفترض راح ٌعنً

  possessive= الملكٌة-2

We will not talk a bout Sally s problems any more  

 مشاكل عندها سالً وان سالً مشاكل عن كذا لبل تكلمنا اننا الجملة من لنا اتضح هنا

 Questions instead of statemens= الجملة بدال السؤال-3

 هالسؤال واسال اجً لما ٌعنً

Is not now time to study hard؟ 

 عدل مادرس انه لً وضح السؤال هنا

  Implicature=  وهو الثانً للمسم نجً

 بٌن المشترن المضمون على ٌعتمد انه خصائصه ومن المتكلم به صرح ما شًء ٌفهم راح المستمع ان ماللنا مثل هنا

 بٌحضر واذا معٌن شخص عن تسال جٌت اذا للنا اللً السابك المثال ٌعنً الحدٌث سٌاق على وٌعتمد والمتكلم السامع

 الحدٌث سٌاق ومن الشخص حضور وهو بٌنكم مشترن المضمون هنا تعطلت سٌارته لن لال لدامن واللً االجتماع

  المباشر التصرٌح عدم بالرؼم حضوره عدم استنتجت

 

 ****تمت****

 الرابعه المحاضره

 

  البالؼة لوة– االلناع لؽة

 السٌاسٌن؟ لبل من لمستخدمها البالؼٌه االدوات ماهً

  بسرعه تنفهم عشان بسٌطه وجمل ببساطه نشرحها راح

 Metaphor=استعارة

  As – Like مثل كلمات معاه ٌجً التشبٌه ولكن بعض نفس( Simile)والتشبٌه هً هنا

 :مثال

Sally is an angel(ًمالن سال)- استعارة هنا 

Sally is like an angel(ًمالن كانها سال)-تشبٌه هنا  

  Personification= التشخٌص او التجسٌد

 جماد ماهو الى لبشر خصائص تعطً ٌعنً

  Germany is the captain of the ship:مثال

 Euphemism=الكناٌة



 

 

  الوالع فً علٌه مماهو اكثر اٌجابً بشكل ٌظهر شًء تجعل انن وهو

 

  The rule of three=  الثالثه االحكام

  The rule of three عنه الول هنا السام لثالث ممسم وٌكون وٌعدده بٌان لن ٌمول ٌجً لما مثل هنا

 ,Tony Blair claimed that three main commitments of the labour party were education:مثال

education,education  

 ثالثه عددها ضروري ٌكون بس مختلفه ءاشٌا ٌعدد فٌها جمل تجً راح وطبعا الثالثه االحكام من نعتبرها وراح كرر هنا

  Parallelism=التوازي

  والتذكٌر التأكٌد منها والهدؾ االٌماع فً ومتماثلة االهمٌة فً متساوٌة كفكرات لنا ٌكرر بس الثالثه االحكام فكرة نفس هنا

 : مثال

We shall fight on the beaches,we shall fight on the landing grounds,we shall fight in the 

fields and in the streets 

 Pronouns= الضمائر

 للتاكٌد او مسؤلٌة وحجب لالخفاء اما الضمائر استخدام وهنا

 :مثال

WE have no choice but to consider retreating combat units as threat 

Nearly six weeks ago , I said that our efforts are on course 

  واضح االمر ٌكن ولم خالؾ كان هنان الن جمع ضمٌر عندي هنا

 االٌجابٌه االشٌاء عن مسؤلٌته ٌعلن النه المفرد انا الضمٌر استخدم ولما

  المٌدٌا فً للؽة هنا نجً

  لكم ٌعددها ممكن ٌعنً سؤال علٌها جا iالن المٌدٌا السام احفظو شً اول

>> 

 الخبر نوع تحدد اللً وهً للمجتمع لوة مصدر تعتبر وهً المٌدٌا هو اللً االعالم طرٌك عن معلوماتنا ناخذ نحن طبعا

  Linguistic representation= اللؽوي التمثٌل تعرٌؾ تحفظون انكم وٌجب للناس نمله وطرٌمة

 الخبر ان نعرؾ الخبر سٌاق فً معٌنه كلمات تجٌنا لما موثوق مصدر من ٌكون الزم الخبر لنا ٌنمل االعالم ٌجً لما طبعا

  موثوق ؼٌر مصدر من

 :مثال

He reported,He told me 

 ؟ خطاب ٌعنً وشنو للخطاب نرجع

 خطاب واسمٌه متواصله جملة من اكثر عن عباره ٌكون انه اما هو



 

 

  خطاب اسمٌه واٌضا محادثة عن عباره او

  ممنعه بطرٌمة تمولها انن ٌجب جملة تمول تجً لما مثال ممنع الخطاب ٌكون ان ٌجب وطبعا

 I want to go to the forest and try to understand what the plants are saying:  مثال

 :مثل اخر باسلوب تنمال وممكن ممنعه وؼٌر منطمٌه ؼٌر الجملة هنا

I want to go to the forest to be inspired by nature 

  The power of change التؽٌر فً االعالم لموة نجً

  الجنسٌن بٌن التمٌز لؽة باستخدامه وذلن المجتمع فً تؽٌر الى ٌؤدي لد االعالم

 fireman-chairman مثل معٌن بنوع تخص الكلمات بعض عندي مثال

  he/she ٌنمال فمط heب ٌختص ما بدل ٌكون خبر او جملة جات لو فمثال

  ***تمت***

 الخامسة المحاضرة

 

  المٌدٌا االعالم فً المستخدمه اللهجه عن نتكلم راح

  انواع ثالث وعندي

 ( a dvanced RP) المتلمً النطك

) كلمتٌن من علٌه تتعرفون وراح التعرٌؾ احفظو<<واالثرٌاء المتعلمٌن بٌن المستخدمه accent اللكنة الى ٌشٌر وهذا

educated and wealthy )- المتكلم ببلد شؽل الهم هنا طبعا 

 ( BBC English)  االنجلٌزٌة اللؽة نطك

 انجلتر شرق بجنوب البلد وحدد العلٌا الطبمة خطاب على ٌستند هنا

 (Mainstream)  الرئٌسً التٌار

 Less formal كلمة من نعرفه وراح التعرٌؾ واحفظو برٌطانٌا فً الناس معظم وٌسمعه رسمٌة الل الخطاب ٌكون هنا

 - Register– للتسجٌل نجً

 :وهً التسجٌل من التباٌن منها احدد ثالثة عوامل عندي

 الخطاب لموضوع ٌشٌر(  field)  الحمل

 المتكلم فٌه ٌموم اللً الدور( Tenor) المؽزى

 الكتابة او الكالم مثل الوسٌلة(  Mode)االسلوب

 the weather forcast contains technical vocabulary relating to temperature,high and)  مثال

low pressure,cyclones )…, 



 

 

  Weather forcast – الحمل

 Weather report – الطرٌمة او -المؽزى

 technical vocabulary (temperature,high and low pressure)-االسلوب

 

  المٌدٌا فً العامة لمشاركة نجً

 وطرحها الهامة المضاٌا لبعض السٌاسٌه الصبؽة نزع– االعالم فً الدٌمولراطٌة لمنالشة فرصة تعطً المشاركة هذي

  وارائهم اصواتهم توصٌل المكانٌة الشعب لعامة مجال فتح-العامه للمنالشة

 

 (CMC) الحاسوبٌة االتصاالت

 االخبار مجموعة الى االٌمٌل من تتراوح التفاعالت من مختلفه اشكال تشمل

 فً تتحكم لواعد ٌوجد ان ٌمنع ما وهذا االفتراضً العالم فً مخفٌة تكون ان ٌمكن وعرله وجنسه عمره الشخص هوٌة

 تعرٌفها احفظو>> Netiquette= واسمها االفتراضً العالم هذا هذا فً االجتماعً التفاعل

 مهمه تعارٌفهم احفظو>> sex and Gender – الجنس ونوع الجنس

 

 احفظوهم>> unequally=  متكافئٌن ؼٌر بانهم والرجل المرأة تمثل sexist language=  المتحٌزه اللؽة

 ؟ متحٌزة اللؽة شلون

 :مثل المراة وضد الرجل لصالح وٌكون والرجل للمرأة النمطٌة الصور تعرض الجنسً للتحٌز لائمة هنان

 Talk a lot-كثٌرا تتحدث المرأة ان-1

 االشؽال كل وٌسون الوى الرجال-2

 المنزل فً ٌمكثن والنساء ٌعملون االزواج-3

 للرجال العلٌا الوظائؾ-4

 ......رجال العالم فً رؤساءالدول اؼلبٌة-5

  اللؽة فً الجنسً التحٌز على مثال

  انسه او بسٌده تمٌز ان ٌجب ال المرأة بٌنما متزوج او اعزب كان ان النظر بؽض mr عنه ٌمال الرجل

 

  ***تمت***

 السادسه المحاضرة

 Marked and unmarked terms عندي

  ال االخر والبعض تمٌٌز الى تحتاج المصطلحات بعض هنا



 

 

 : مثال ممٌز الؽٌر بعكس ٌمٌزه مصطلح له فنضٌؾ الماعده عن تنحرؾ اللً هذي للتمٌز تحتاج اللً

Nurse ممٌز ؼٌر فجاء للممرضه ٌرمز انه علٌه المتعارؾ  =unmarked الممرضه عن امٌزه عشان الممرض بعكس 

  male nurse=  لٌصبح male له اضٌؾ

 marked ممٌزه فتصبح لها السفكس نضٌؾ الزم للمرأة ننسبها جٌنا واذا للرجل ممٌزه ؼٌر مصطلحات ٌوجد انه كما

 :مثل

Host-hostess 

Actor-actress 

 

 Advertisements=االعالنات

 شلون؟ لالهانه كرمز الفتاة مصطلح استخدم شوكاالته منتج فٌه الن باالختبار وجا ججدا مهم هذا المثال هنا

 للفتٌات لٌس المنتج وسمى-احمر خط وعلٌها امرأة فٌها دائره حط– للذكر ٌرمز عشان زرلا رلالة استخدم شً اول

 الرجل؟ وحدٌث المرأة حدٌث بٌن فرق هنان هل المهم السؤال

 !!ماعلٌنا<<< للعكس ٌمٌلون ولكننهم المرأة من حدٌثا اكثر الرجل ان تمول االبحاث

 النساء من اكثر ٌثالحد ٌماطعون والرجال -عنها ٌتحدثون اللً االشٌاء وفً -النطك فً ٌختلفون

 عن more personal مواضٌعهم النساء نلمى فٌها ٌتنالشون اللً المواضٌع اختٌار فً ٌختلفون والنساء الرجال ان كما

 االجتماعٌه والعاللات والعواطؾ العائلة

 المنزل تطوٌر او السٌارات او المدم كرة فً وٌتكلمون والتمنٌه المعرفه مواضٌع فً ٌتكلمون الرجال بٌنما

  **تمت***

 

 السابعه المحاضرة

 

 والمرأة؟ الرجل بٌن الحدٌث شكل الختالؾ المحتمله التفسٌرات ماهً

 Dominance– السٌطرة نظرٌة عندي شً اول

 العمل فً الهرمً التسلسل وفً– مالٌا -جسدٌا له فٌمٌلون بٌنهما الموة لفرق نظرا السٌطرة الى الرجال ٌمٌل

  Difference-االختالؾ نظرٌة

 فً اختالؾ الى ٌؤدي وهذا الجنس نفس من صدالات ٌكونون الكبر وعند الجنس نفس مع للعب الصؽر فً جنس كل ٌمٌل

 الحدٌث وبالذات السلون

 Analysis of gender– االاجتماعً النوع تحلٌل

 المجوهرات استخدام-المالبس– الكالم اسلوب مثل االحتماعً النوع الى لالشارة معٌن اسلوب اعتماد هنان ٌوجد

 للنساء بالنسبة الشعر وتسرٌحات والمكٌاج



 

 

 عن وعباره مهٌمنه ثماافه لها االؼلبٌة بٌنهم الفرق واحفظوا العرلٌه واالؼلبٌة العرلٌة واالللٌات والعرق اللؽة لنا شرح

 افراد الى تشٌر االللٌة بٌنما لروب

 prejudice-التحٌز لؽة الى نجً

 البرٌطانً الجمهور ٌخاطب بالمحاضره الموجود الخطاب مثل عرلً تحٌز فٌه هنان طبعا– مهممممممه وهذي

 برٌطانً ٌكون وان االبٌض واللون والموالؾ المعتمدات نفس ٌشاطرهم الزم فمط البرٌطانٌه االؼلبٌه مو هنا والممصود

 المولد

 hate-fight-riot) والمتال والشؽب بالحمد ترتبط Black مثل سلبٌه باشارات ترتبط البرٌطانً االعالم فً كلمات فٌه

 مهمه احفظوها(>>

 مهمه( >>drugs) للمخدرات تشٌر -Jamaican– وكلمة

 السلبً بالمهنى توحً مازلت لكنها Niggers كلمة ٌضٌفون فحبوا المصطلحات وٌزٌلون الوضع ٌصلحون حاولو

  ***تمت***

 الثامنه المحاضره

 

 االنجليزيه الحركة

 مجموعات ثالث على وتموم امرٌكا توحد كلؽة االنجلٌزٌة اللؽة تشجع

 English first-االولى االنجلٌزٌه-1

  اللؽوٌة تضدالتعددٌه وهً

 US English-االمرٌكٌة المتحده الوالٌات انجلٌزٌة-2

 العرلٌة االللٌات لتموٌة ةاالنجلٌزٌ اللؽه فً الطالله وتعزز التعلٌم فً االنجلٌزٌة تشجع

 English plus-االنجلٌزٌة اضافة

 االخرى اللؽات حساب على مو ولكن االنجلٌزٌة اللؽة كفاءة الى تدعو

 

 والعمر اللؽة

 اللؽة فً جدٌد اتجاه ٌوجد انه ونالحظ واالمتٌازات والواجبات الحموق لتحدٌد وسٌلة فهً مهمه ثمافٌة فئة العمر ٌعتبر

 مثال العمر هو للتعرٌؾ صفة االكثر تضع انها االنجلٌزٌة

The intelligent old woman بالمرأة للتعرٌؾ وضع العمر هنا  

 مجموعات ثالث الى العمرٌة الفئات تصنؾ

  under five-سنوات الخمس تحت

  between twenty and sixty -والستٌن العشرٌن بٌن



 

 

 over sixty five-65 فوق

 

 الصفات بنفس ٌتمٌزون والمسنٌن االطفال واالخٌره االولى الفئه عندي

 

 مشاكل لدٌهم-1

 ضعؾ-2

 ( childhood-prdiatrician ) – ( old age-Geriatrician)  خاصٌن دكاترة-3

 للتبرعات ٌمٌلون -4

 لحماٌتهم تهدؾ مؤسسات لدٌهم-5

 تصفهم مهٌنه مصطلحات عدة هنان-6

 

  الستٌن وحتى العشرٌن من الفئة

 خاصٌن اطباء هنان لٌس-1

 التبرعات جمع الٌحبون-2

 مهٌنه مصطلحات لهم لٌس-3

 

  ****تمت****

 التاسعة المحاضرة

 

 فٌه هللا سبحان وشلون السن كبار عند النطك وخصائص االطفال عندد النطك خصائص عن نتكلم المحاضره هذي فً

 تشابه بٌنهم

 البالؽٌن عن مختلفه النطك وطرٌمة عالً عندهم الصوت ٌكون سنوات الخمس تحت من اللً الطفل

 وتسٌطر معمده جمله فٌه ٌنتجون اللً الولت وٌزٌد للٌل عندهم السمع ٌكون وستٌن الخمس فوق للً اللؽة وخصائص

 بطًء الكالم فٌصبح الصوتٌه االحبال على الشٌخوخه

 

 :كالتالً الطفل عند اللؽة خصائص

 ( pet)االلٌفه للحٌوانات تستخدم باسماء الطفل ٌستدعى-مباشره عنده اللؽه

  وٌكرر -لصٌره الجمل

 



 

 

 سماتها- للطفل CDL-المباشرة اللؽة

 

 الترنٌم فً مبالػ-وضوحا اكثر-التولؾ كثٌر-بطٌئه السرٌعه-درجة اعلى الصوت

 

 السن وكبار االطفال عند الكالم بٌن التشابه اوجه

 

 (content of the talh)المضمون فً-1

 االلٌفه اسماءالحٌوانات استخدام-التكرار-االسئلة من المزٌد-بسٌطه الجمل

 (sound of the talk)الكالم صوت فً التشابه-2

 الترنٌم فً مبالػ-سرعه ابطأ-درجه اعلى

 (The ways speakers interact)المنحدثٌن تفاعل طرق فً التشابه-3

 اللؽه توجٌه استخدام-التداخل-المماطعه

 

 للطفل؟ المباشرة اللؽة تخدمتس لماذا

 المتلمً نحو والحنو المودة ٌعكس استخدامها-اللؽه لتدرٌس ٌستخدمونها الوالدٌن

 

  ****تمت****

 العاشره المحاضره

 

 

 ؟ واللؽة الطبمة ٌن عالله هنان هل هالمحاضره فً ٌنالش هنا

 نوعهما حسب على تتحدد االجتماعٌة الطبمة وان واللهجه اللكنه بٌن الفرق وضح البداٌه فً

 الدنٌا الطبمات من وهم(  prose) نثر ٌتكلمون المبور حفارٌن ان ولال -هاملت لشكسبٌر لصة مثال لنا وجاب

 ( verse)  بالشعر ٌتكلمون فكانو العالٌة االجتماعٌة المكانه ذوي اما

 

 نعم االجابه واللؽة؟ الطبمة بٌن عالله ٌوجد هل هو السؤال

 صحٌح والعكس اللؽة على المكانه سمات اثر زاد ما كل االجتماعٌة المكانه علت ما كل ان اذ

  جملة على مثال وعطا



 

 

He is a man who likes his wife  

Or 

He is a man that likes his wife  

 مهمه(>> standard English)وتعتبر العالٌه المكانه من بها والمتكلم صحٌحه الجملتٌن هذي وطبعا

  الدنٌا الطبمه من بها المتكلم كبعا التالٌه والجمل

He is a man at likes his wife  

He is a man as likes his wife  

He is a man what likes his wife 

He is a man he likes his wife 

He is a man likes his wife اعتبرها جمل كلها وطبعا (unacceptable in standard English <)مهمه 

 

WC-Lavatory-toilet=standard English 

Bog-privy-Dunny-john=non-standard English 

 

 ثالث االجتماعٌة الطبمات عندي

 upper-العلٌا-1

 Middle-الوسطى-2

 lower-الدنٌا-3

 

  حسب على االجتماعٌه الطبمات ٌمسمون فكروا هنا

 education-التعلٌم-1

 occupation-الوظٌفة-2

 economic -المال حسب على ٌعنً التصادٌا-3

 

 متعلمٌن ٌكونون شرط مو او مال معاهم ٌكون شرط مو الوسطى فالطبمة والتعلٌم للمال بالنسبه مشكلة ٌؾالتعر واجه

  طبمات واصبحوا الوظٌفه حسب على االجتماعٌه الفئات ٌصنفون فالترحوا

 والمعلمٌن والمحامٌن االطباء ومنهم المدٌرٌن وكبار المهنٌن االولى

 االجتماعٌن واالخصائٌن الممرضات والمساعدون المتخصصون الثانٌه



 

 

  والسكرتارٌة المبٌعات مدٌري مثل الوسٌطه المهن الثالثة

 المهنٌن ؼٌر الخاص لحسابهم ٌعملون اللً الرابعه

 والبنائٌن والسباكٌن الحرؾ وظائؾ مشرفٌن الخامسه

  الشاحنات سائمً الروتٌنٌه الوظائؾ السادسة

 النظافه وعمال والنوادل العمال االبتدائٌة الوظائؾ السابعه

 العمل عن العاطلٌن الثامنه

 

 المكانه نزلت الوظائؾ رواتب نزلت ما كل ٌمول السابك التصنٌؾ من بمعنى جدٌد من تظهر المشكله رجعت لكن

 واللذي احٌانا المدرس من اعلى دخله ولكن اجتماعٌة مكانه الل السبان ان نالحظ لو هنا لكن صحٌح والعكس االجتماعٌه

 !!مكانه اعلى هو

 

 ثالثه وهم االجتماعٌه والطبمة اللؽه بٌن العالله ٌدرسون علماء ثالث لنا وطلع

 وكٌرسوٌل وبٌترووٌلٌمز وٌلٌم

 نٌوٌورن مدٌنة فً r حرؾ على دراسته كانت وٌلٌم

 االر حرؾ استخدام زاد االجتماعٌة المكانه علت كلما انه واكتشؾ

 ان واستنتج عادي ونمط رسمٌة الل ونمط رسمً نمط مختلفه حالت فخلك االجتماعٌه العوامل ٌدرس ان فمرر بٌتر اما

 االمتنوعه والمكانه للهٌبه الرب كالمهم ماكان كل لالشخاص االجتماعٌه الفئة علة ما كل

 حروؾ لبعض االصوات نطك فً االختالفات بعض ووجدوا مدن ثالث فً المراهمٌن لهجات فدرسوا وكٌرس وٌلٌامز اما

  العلة

  ***تمت***

 11 المحاضرة

 

 

 اللؽوٌة الهوٌة عن ٌتحدث هنا

 ..وهكذا الدكتور او فالن االستاذ الول لما الهوٌة وهنا الهوٌه تعرٌؾ احفظوا اوال

 اللؽوٌة لهوٌتهم ٌمٌلون المتكلمٌن تخلً اللً االسباب هً شنو نشوؾ نجً

  معٌنه اجتماعٌة مجموعه فً عضوٌتهم ٌخفون اما-1

  معٌنع مجموعه من انفسهم ٌبعدون عشان اما-2

 لها االنتماء بهدؾ اخرى لمجموعه االلتراب ٌرٌدون النهم او-3

 



 

 

 التسمٌة ممارسات أي واستخداماتها لالسماء نجً

  زامبٌا من سٌموندز الكاتب اسم مثل هوٌته معنى عن معبر الشخص اسم ٌجً ممكن

 مهم>>ٌحمٌه والثانً الموة ٌعطٌه واحد اسمٌن المولود ٌعطون الهنود مثل لالسماء الممارسات بعض وعندنا

 الٌهودٌه مثل مجتمعها فً عضوا لبلتن انها الى ٌشٌر معٌن اسم اعطتن اذا الثمافات وبعض

 الرومانٌه االثولٌكٌه العمٌدةه ٌأكد لدٌس اسم اعطاء كما

 ان ٌدل فهذا فالن الدكتور هذا وللت لبعض شخصٌن لدمت اذا مثال مهمه االسماء استخدام فٌها ٌتم اللً الطرٌمه

 باسمائهم لدمتهم لو بعكس المجموعه لنفس والٌنتمون مختلفه حالتهم الشخصٌن

 مهممممم:>>التالٌه االسماء من واحد تستخدم المضاة احد تكلم جٌت اذا برٌطانٌا فً

1-your honour 

2-m lord 

3-m lady  

 

 االمرٌكً الدكتور على نادى لما االبٌض االمرٌكً الشرطً مثل لالهانه تستخدم لد واالسماء المصطلحات بعض وممكن

 اجتماعٌا دنٌا بةمرت الى االطباء كبار مرتبة من تضعه الكلمه هذي boyب االسود

 

  ***تمت***

 11 المحاضره

 

 االخرٌن مع االجتماعٌه هوٌته وتحدٌد االجتماعٌة الشخص هوٌة احدد هنا

 in- group لها ٌنتسب اللً المجموعه داخل فنحدده

Out-group لها ٌنتمون وال المجموعه خارج االشخاص تضم  

-out االخرى للعصابات بالنسبه ٌعتبرون الولت نفس فً بٌنما in- group بانهم افرادها نمٌز العصابه على مثال وعطى

group 

  الهوٌة بناء من ٌمكن اللؽه واختٌار الكالم اسلوب اختالؾ

 

Standard English =االنجلٌزٌة مستوى 

 (multiple negation)متعدد نفً فٌها جمله تجٌنً لما

  I did not know nothing the use of aint=مثل

 non-standard English عنها الول الجمله هذي



 

 

 النطك البروانسٌشن ع تعتمد االكسنت ان وهً لها ننتبه الزم شؽله فٌه

  الستراكشر ع تعتمد داٌلكت اللهجه بٌنما

 

 مهمممم(>>dialect)  على عتمدٌ(  standard English) االنجلٌزٌه اللؽة ومعٌار

 

 مهم(>>difficult to isolate)عزله صعب االنجلٌزٌه اللؽه ومعٌار

 مهممم(>> middle and upper classes)الطبمه لهجة هو االنجلٌزٌة اللؽة معٌار

  ***تمت***

 11 المحاضرة

 

 

 استخداماتها فً تختلؾ النها المٌاسٌة لالنجلٌزٌه دلٌك تعرٌؾ نعطً ان الصعب من

  الموالؾ حسب على مختلفه انماط نستخدم بمعنى

 المدرسه المكتب البٌت مثل اللؽه نوع ٌحدد فٌه تكون انت اللً المكان مثال

 ناحٌة من صدٌمن او اخون مع كالمن نفس مو مدرسن او رئٌسن مع فكالمن معاه تتكلم انت اللً الشخص ناحٌة من

 ....وهكذا بعمرن ٌماثلن اللً او المسن او الكبٌر نفس مو الصؽٌر مع فكالمن العمر

 

 مهم(>> informal) رسمً ؼٌر ٌكون اخ او لن صدٌك وبٌن بٌنن تكون اللً المحادثة ان كما

 (formal) له تخطط راح فانن خطاب او محاضرة بتلمى كنت اذا بٌنما

 

 االجتماعٌة والمساواة االنجلٌزٌة معٌار

 

 ( economic survival and success)وبالنجاح االلتصادي بالماء االنجلٌزٌة المٌاسٌة راي جون ٌربط

 

 لبل من والعمل المدارس فً التمٌٌز من ٌعانون االفرٌمٌة العامٌة االنجلٌزٌة مثل لٌاسٌه ؼٌر بلؽة ٌتحدثون اللً واالفراد

  رؤسائهم

 

 وظٌفه على الحصول على لادر الٌكون الٌتمنها والذي العمل سوق فً مناسبة لهجه نجلٌزٌهاال المٌاسٌه أي فهً

 



 

 

 ( standard English)ب التحدث فعلٌهم كمواطنٌن حمولهم على الحفاظ االفراد اراد فاذا

 

 .الوطنٌة للوحدة تهدٌد انها اللؽات لبالً وٌنظر رسمً اعتراؾ لها االنجلٌزٌة اللؽة

 

 كانها االللٌات لؽات اللى ٌنظر وبالتالً االخرى اللؽات تهمٌش الى ٌؤدي وامرٌكا برٌطانٌا فً االنجلٌزٌة اللؽة تشجٌع

 .وااللتصادي واالجتماعً السٌاسً االستمرار تهدٌد الى تؤدي النظره وهذي خطٌره انها او انمسام

 

 والتفاعل الكلمات تجاه الموالؾ

 

 الطؾ وعبارات بكلمات استبدالها الممكن ومن مناسبة ؼٌر تعتبر التً الكلمات بعض ٌوجد

 

 (pass away) ب واستبدالها(  death-dying) مثل

 

 تمال التً الكلمات وبعض المتعلمه ؼٌر الدنٌا وللطبمة التاكد للعدم عالمه ٌصبح ان ممكن( you know)  التعبٌر ان كما

 (تافهه)-(والمال المٌل)-(بثرثارة) المرأة كالم وصؾ عند

 

 ***تمت***


