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 السابعةمحاضرة ـال
 

Dominance Theory: takes the difference in power between women and men as the main 
cause of discoursal variation. 
 According to this theory: Men tend to have more power than women: 
 physically, financially and in workplace hierarchies. 

 .السبب الرئيسي الختالف اخلطاب هو واملرأة الرجل بني القوة يف الفرق: نظرية السيطرة 
 .املكانة العملية , ماليا , جسديا : الرجال ميلكون قوة اكرب من النساء : استنادا للنظرية 

Weak points of Dominance theory: 

1- women are represented as ‘powerless victims. 
2- shows men as undermining, excluding and demeaning women. 

 (.مسيئون للنساء, معادون)تظهر الرجال بصورة غري الئقة  -2. تظهر النساء باهنن ضحايا الضعف -1: نقاط ضعف النظرية 
 

Difference theory 
It suggests that women and men develop different styles of talking because they are 
segregated at important stages of their lives. 

تقترح ان الرجال والنساء يطورون اساليب مختلفة من الكالم بسبب انفصالهم عن بعضهم في : نظرية االختالف 

 .مراحل مهمه من الحياه
 

What is ethnicity?  
The attribution, or claim, to belong to a particular cultural group on the basis of 
genetics, language, or other cultural manifestations. 
Ethnic majority and Ethnic minority 

  العرقية األقلياتو األغلبية
Ethnic majority is a group which has a socially dominant culture. 

 اجتماعيا مهيمنة ثقافة لديها مجموعة هي العرقية األغلبية

Ethnic minority Refers to members of minority groups 
 تاألقليا أفراد إلى العرقية األقليات

The ethnic majority has been established for a longer period of time and the minority 
groups are the more recent products of migration. 

 .لهجرةبسبب ا حداثة أكثر نتاج هي األقلية والمجموعات الوقت من أطول لفترة العرقية األغلبية تأسست
 

The language of prejudice 

Prejudice refers to preconceived, usually unfavorable, judgments toward people 
because of gender, social class, age, disability, religion, sexuality, race/ethnicity, 
language, nationality or other personal characteristics. 

 أو اإلعاقة أو السن ، االجتماعية الطبقة النوع، بسبب الناس تجاه ألحكامG الحكم المسبق يشير
.األخرى الشخصية الخصائص أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الجنس أو الدين
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Negative labelling 
The word Black was often linked in the British media with negative signs such as 

hate, fight, riot. 
 .والقتال الشغب,  احلقد مثل سلبيةال إلشاراتبا الربيطانية اإلعالم يف black كلمة ترتبط ما كثريا

The word Jamaican indicates illegal drugs entering the country. 

 .البالد تدخل الىت املشروعة غريال لمخدراتل Jamaican  كلمة تشري
The word small islander (which refers to people who have migrated from poorer 
and smaller islands) is derogatory. 

 .الصغرية والفقرية اجلزر من هاجروا الذين األشخاصاىل  small islander كلمةتشري  
 

Reclamation 
is when members of ethnic minorities sometimes attempt to reduce, or remove, the 
power of derogatory ethnic labelling by using those terms among themselves, as 
positive markers of group identity. 

ة عليهم بواسطة جعل هيمنامل عرقيةال الماتالع إزالة أو لتقليلمبحاولة ا العرقية األقليات أفراد يقوم عندما األحيان بعض يف االستصالح
 .اجملموعة هلوية إجيابية كعالمات مبينه املصطلحات تلك ستخداما

 

 اسئلة المحاضرة السابعة
 

 ..تكرر  Dominateسؤال عن تعريف نظرية 
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..سؤال عن االغلبية تكرر   

 
 

 سؤال عن تعريف الحكم المسبق تكرر

 
 

 سؤال عن نظرية االختالف تكرر
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 Reclamationسؤال عن تعريف 

  

 blackما تشير اليه كلمة  سؤال عن 

 
 

 جاء في احد النماذج عن المدة الزمنية لالغلبية العرقية واالقليةسؤال 

 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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 الثامنةاحملاضرة  
 

Language and Ethnicity. اللغة والعرق 

Language use as a marker of ethnic identity 
Members of an ethnic minority have the desire to acculturate to what is 
considered mainstream. 

 سييرئ عتبري ما مع مالتأقل في ةالرغب هميلد ةيالعرق األقلية أعضاء
Ethnic minority members continue to participate in cultural, religious and 
linguistic practices which mark them as distinctive. 

تميزهم   والتي لغويةوال ةينيوالد الثقافة الممارسات فية مشاركال ةيالعرق األقليات أعضاء تواصل
 .تميز لهم  وفيهاعن غيرهم 

 

 Language policy in the United States  
 English only Movement فقط اإلنجليزية حركة 

Promotes English as the language which unifies America. 
 .نشر اللغة االجنليزية كون اللغة توحد االمريكان 

 
Language and age اللغة والعمر 

Introduction: what has age got to do with language?  
How can a language reflect the status of children and older people?  
Labeling age groups 

 

 (المحاضرة الثامنة من المحتوىالعودة لتفاصيل )
 تكرر يف ترمني, مل اجد سوى سؤال واحد عن حركة اللغة االجنليزية فقط : اسئلة عن احملاضرة الثامنة 
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 احملاضرة التاسعة

 

 
 

 Child Directed Language (CDL) للطفل المباشرة اللغة 

Child Directed Language is a special style used in speech to young children. 
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 (الرجوع للمحاضرة التاسعة لمزيد من المعلومات )
 

 االسئلة من االختبارات
 سنه 56سؤالين احدهما عن خصائص اللغة لالكبر من 

 وسؤال عن خصائص لغة الطفل المباشرة
 

 
 

 ..موفقين 

 
 

 ..للمحتوىملخص المحاضرات مختصر بشكل كبير وال يغني عن الرجوع : مالحظة 


