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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة السادسة

2013سبتمبر  26

مجموعات اللھجات

الحسينية –المغربية –الجزائرية –التونسية : اللھجات المغاربية•
)في موريتانيا(

اللھجة العراقية•
السورية–اللبنانية –األردنية –الفلسطينية : اللھجة الشامية•
اللھجات –لھجة نجد –لھجة الحجاز : لھجات الجزيرة العربية•

اليمنية  
–االماراتية –القطرية –البحرينية –الكويتية : اللھجات الخليجية•

العمانية
العربية في تشاد وبعض البالد أيضا اللھجات (اللھجة السودانية •

)األفريقية األخرى
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الجمل والعبارات االعتراضية: تعليقات على الواجب

ما ھي الجمل والعبارات االعتراضية؟ •

:  مثال من مقالة الجزيرة•

سياق متصل، قال مصرفيون أمس الثالثاء إن التمويل وفي •
وھو جزء بسيط للغاية من النشاط [االسالمي للتجارة، 
، بدأ يجتذب اھتمام بنوك غربية كبرى ]المصرفي العالمي

نظرا للنمو السريع في التجارة التي تتضمن اقتصادات الدول 
.الخليجية الغنية

3

الجمل والعبارات االعتراضية: تعليقات على الواجب

ھنا؟  االعتراضيأين التركيب •

مسؤولون من االتحاد األوروبي أن ھناك مباحثات أعلن •
مكثفة بين المغرب واالتحاد، من أجل التوصل إلى التوقيع 

واعتبر ھؤالء، . على اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة
اللقاء الذي جمعھم مع ممثلين عن الصحافة الوطنية خالل 

ببروكسيل، يوم أمس االثنين، في سياق الزيارة التي تنظمھا 
أن االتفاقية ، وزارة االتصال لفائدة عدة منابر إعالمية مغربية
تنخرط في مسار تعزيز اندماج أمثل بين الطرفين
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الجمل والعبارات االعتراضية: تعليقات على الواجب

مسؤولون من االتحاد األوروبي أن ھناك مباحثات أعلن •
مكثفة بين المغرب واالتحاد، من أجل التوصل إلى التوقيع 

واعتبر ھؤالء، . على اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة
اللقاء الذي جمعھم مع ممثلين عن الصحافة الوطنية خالل [

ببروكسيل، يوم أمس االثنين، في سياق الزيارة التي تنظمھا 
أن ] وزارة االتصال لفائدة عدة منابر إعالمية مغربية،

االتفاقية تنخرط في مسار تعزيز اندماج أمثل بين الطرفين
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تعليمات بخصوص الواجب

.  أحد أھداف ھذا الصف ھو مساعدتكم على الكتابة بالفصحى•
على الواجب في شكل جمل كاملة يجب أن تكون اإلجابة لذلك 

.  سواء في تحليل النصوص أو في غير ذلك من األسئلة

ابتداء من الواجب القادم سأكتب عدد الكلمات المطلوبة في •
.  اإلجابة على الواجب

  الكريديتإذا قدمتم الواجبات الثالثة األولى فقد حصلتم على •
).  فصحى معاصرة(

جيد –ممتاز : الواجب ستكونابتداء من الواجب القادم تقديرات •
.  اللغة) 2(الفھم، و) 1(التقدير سيحدد بناء على . جيد–جدا 
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تعليمات بخصوص الواجب

:  ھو اختبار شيئينأسئلة الواجبات الھدف من •

فھمكم للقراءة، ) 1(   

.  قدرتكم على الكتابة بالعربية للتعبير عن ھذا الفھم) 2(   

.  بأسلوبكم وكالمكم الشخصيلذلك، أجيبوا عن ھذه األسئلة •
.  أجزاء من القراءة في اإلجابة ال تنقلوا

واجب يوم مثال المطلوب في . اقرأوا تعليمات األسئلة جيدا•
 300(كلمة على األقل في اإلجابة  300أن تكتبوا  الثالثاء

).  لكل األسئلة
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»البطيخ«التنوع اللغوي لـ 

• http://www.youtube.com/watch?v=EhVbH0ibwWM
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أجندة اليوم

.  لتمرين الترجمة في مجموعاتمناقشة •

مناقشة لمقالة عبد الحفيظ جباري فوضى تعريب •
. المصطلحات في العالم العربي

ما ھي أسباب فوضى المصطلحات في رأي الكاتب؟ ) 1(   
ماذا يجب على المجامع اللغوية أن تفعل لحل المشكلة؟ ) 2(   

ھل ھناك تنوع لغوي في الفصحى المنطوقة؟•
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أخبار بالفصحى

• http://www.youtube.com/watch?v=Vv4of6TaT2g

• http://www.youtube.com/watch?v=O12FZp__Mwo

• http://www.youtube.com/watch?v=CQoLlSVxlLs

• http://www.youtube.com/watch?v=nHLiaKrfADk

• http://www.youtube.com/watch?v=DOEoxaOwa2s
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