
 عمل تروك تجميع ناهد
 

 عليكم السالم

 االختبارات اسئلة مراجعة ثم المذاكرة االفضل,  مغامرة الماضية االعوام اسئلة مذاكرة

 االسئلة مراجعة ثم عالي بتركيز محاضرة كل قراءة او

 

 لالختبارات سابقة نماذج ثالثة من عنها وردت اللي االختبارات اسئلة ثم محاضرة كل عن جدا بسيطة نبذة اضع راح

  تكرر ما وبعضها بعضها في تغيير وفيه لالسئلة تكرار فيه

 عليه اقدر اللي بسوي لكن و المحاضرات كل اخلص بيمدي اعتقد ما

 

 االولى المحاضرة

 مجاالت اربع وهي للغة دراستنا عند المعرفة مجاالت عن البداية في تتكلم

When we study language we discover more about different fields of knowledge: 

 

1-Psycholinguistics النفسي اللغة علم 

is the study of how listeners recognize words and utterances, or how damage to our brains 

results in certain kind of language disorders. 

 

2- Applied linguistics التطبيقية اللغويات 

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

 

3-Sociolinguistics االجتماعي اللغة علم 

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

language people use 

 

4-Artificial intelligence الصناعي الذكاء  

The study of how to make computers more sophisticated. 

 

 : اللغة استخدامات ثم

 

Language can be used in different ways: 
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A. Language used referentially 

 مرجعي استخدام

 

B. Language used affectively. 

 مؤثر استخدام

 

C. Language used aesthetically. 

 جمالي استخدام

 

D. Language used phatically. 

 

 ^^^^^^ منها واحد لكل تعريف وفيه

 

 متكرر ومنها اختبارات نماذج من االولى المحاضرة عن وردت اللي االسئلة على نجي

 

 : الصيغة بنفس اختبارين في النفسي اللغة تعريف عن ورد سؤال
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 تطورا اكثر الكمبيوتر جعل وعملية الصناعي الذكاء عن ؤال

most sophisticated 

 

 

  الثانية المحاضرة
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Power and language. 

 

Definition of power تعريف 

· Power is the ability of its holders to force compliance or obedience of 

other people to their will. 

 

Saussure’s theory of language. 

 للغة سوسير نظرية

 

Saussure divided language into two parts .. 

 : قسمين إلى للغة سوسير تقسيم

 

1- Langue is ‘our [innate] knowledge of the systematic correspondences between sound and 

meaning which make up our language (including the knowledge of what utterances are 

possible . . . and what utterances are not.) 

 

Parole: is the actual use of language in both speech and writing 

 

 : والمدلول الدال عن كالم بعدين

 

Signifier: the sound sequence which makes up a label 

 

Signified: is the meaning or concept associated with the signified 

 

 arbitrary يسمى بينهما الرابط بعدين

The link between the signified and the signifier is arbitrary 

 

  الثانية في ورد ما اهم لملخص ملخص هذا

  متكررة شفتها اللي لالسئلة نجي
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 مختلفه بصيغتين power تعريف عن سؤال

 

 langue سوسير يةنظر من االول القسم عن مرتين ورد سؤال هنا

 التغيير بعض مع اختبارات ثالث في Parole الثاني القسم عن وسؤال
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 اختبارات نماذج 3 في بينهم والرابط والمدلول الدال عن سؤالين وهنا
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 الثالثة المحاضرة

 قسمين واقسامها وورف سباير نظرية

The Sapir-Whorf hypothesis. The hypothesis refers to two parts:A. Linguistic relativity 

B. Linguistic determinism 

 

 تعريف ثم

1- Language and Politics والسياسة اللغة 

Politics is concerned with power: the power to makedecisions, to control resources, 

 

to control other people’sbehavior and values. 

 

2- Ideology تعريف 

Ideology: : Any set of beliefs which, to people who hold them, appear to 

be logical and natural. 
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Political discourse .السياسي الخطاب 

 

· Presupposition المسبق االفتراض 

Presupposition is the background assumption embedded within 

a sentence or a phrase. 

 

· Implicatur تعريف 

Implicature leads the listener to infer something that was not explicitly 

asserted by the speaker. 

 

 

 بتركيز وتقرونها لها ترجعون ممكن كثيرة معلومات فيها المحاضرة

 

 ..  كثيرة المحاضرة عن االسئلة

 

  وورف سباير نظرية عن اختبارات 3 تكرر سؤال

 والثقافة اللغة بين سببي رابط فيه تقول اللي

 

  متساوية بالضرورة ليست لكن انظمة من يميزها ما لها المختلفة للثقافات اللغات عن سؤال

 واحدة مرة وورد
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 مختلفة بنماذج مرات 3 ورد Presupposition المسبق االفتراض عن سؤال

 

 

 

 

 

 :( بشقلبه مرتين السؤال عنه ورد,  االيدولوجي تعريف

 

 مرتين تكرر Politics السياسات تعريف عن سؤال
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 السياسية االعتقادات تطبق كيف عن بالمحاضرة فقرة فيه

How to achieve political beliefs. 

 طرق ثالث لها

1- Physical coercion الجسدي االجبار زي يعني 

 الديكتاتورية بالسياسات مرتبط وهو

 

2- Legal laws 

 االنظمه باستخدام

 الديموقراطية بالسياسات مرتبط وهو

 

 

3- Persuasion and consent. 

 باالقناع وهنا

 اختبارين في وتكرر االولى الطريقة عن سؤال جاء
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 اضره الرابعه كان فيه لخبطه بالكتابه فنقلت لكم األسئله فقطالمح

 البالغة تعريف عن تكرر سؤال
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 الكناية تعريف عن تكرر سؤال

 

 


