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  جامعة ميدلبري -اللغة العربية  قسم

  م ٢٠١٣لعام  يالدراس الخريففصل 

  

 ARBC0421صف 

  "التنوع اللغوي في العالم العربي" سيمينار عن

 من كل أسبوع الثالثاء والخميسموعد الصف: 

   ظھرا والربع الثانية عشرةحتى  الحادية عشرة صباحامن 

  بناية روسفي  B11مكان الصف: الغرفة رقم 

  
  السيمينار ضوعمو

، خاصة في العصر بالتنوع اللغوي في العالم العربيدراسة أھم القضايا المتعلقة في ھذه السيمينار سنركز على 

 الحديثة االختالفات اللغوية بين اللھجات العربية دراسة . تحديدا سنركز علىعلم اللغة الحديث، في إطار الحديث

في البلدان  الفصحى والعامية االزدواجية اللغوية بين نناقش أيضا قضيةوالعوامل المؤثرة في ھذه االختالفات. س

سنقوم بذلك من خالل قراءة ودراسة . كما في لغة اإلعالم واألدب والسياسة وغيرھا في السياقات المختلفة العربية

نتطرق اد سوف وكالمعتمجموعة من النصوص العربية المقروءة والمسموعة والمرئية المأخوذة من مصادر مختلفة. 

أية جوانب ثقافية وحضارية للنصوص المدروسة، بالشكل الذي يساعد على فھم وإدراك الخلفيات الثقافية لھذه  إلى

  .اللغوية النصوص

 

  لسيمينارل العامة والخاصة ھدافاأل

 . ، خاصة في المناطق الجغرافية المختلفةتنمية المعرفة بمظاھر التنوع اللغوي في العالم العربي -١

 راسة القضايا الرئيسية عن العالقة بين اللغة والمجتمع في البالد العربية. د -٢

 قراءة نصوص عربية أصلية عن التنوع اللغوي في العالم العربي.  -٣

 عن التنوع اللغوي في العالم العربي.  عربية برامجمشاھدة  -٤

 تحليل النصوص اللغوية وفقا ألساسيات علم اللغة الحديث.  -٥

 نوع اللغوي واآلراء المختلفة حولھا. مناقشة قضايا الت -٦

 قراءة نقدية لمقاالت حول قضايا التنوع اللغوي في العالم العربي.  -٧

 تحسين القدرات اللغوية في القراءة والكتابة واالستماع والكالم باللغة العربية.  -٨

 تنمية القدرة على التقديم الشفوي باللغة العربية.  -٩

 عربية، ثم تقديم المعلومات للزمالء واألستاذ في الصف.  المشاركة مع زمالء في دراسة لھجة -١٠

 كتابة بحث حول موضوع متعلق بالتنوع اللغوي في العالم العربي، وتقديمه للزمالء واألستاذ في الصف.  -١١
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  مصادر المادة الدراسية

 .نترنتيميل أو وضعھا على موقع الصف على االمن كتب مختلفة سيتم ارسالھا باإل باللغة العربية فصول .١

 من مصادر مختلفة. باللغة العربية وأبحاث مقاالت .٢

  من االنترنت.فيديو مقاطع  .٣

 قاموس ھانز فير .٤

 على االنترنت. الصفموقع  .٥

  

 Course requirementsمتطلبات الصف 

%). من الضروري الحضور للصف في الموعد ٢٠في أنشطة الصف المختلفة (الحضور الدائم والمشاركة  .١

. والمناقشة الفعالة داخل الصف في البيت قبل المجيء إلى الصف القراءةمن  لمطلوبةوتحضير األجزاء ا

 التي سنناقشھا في الصف مختلفةالموضوعات الحول  تقديمات المشاركة فيطلب من كل طالب وسيُ 

 . بالتنوع اللغوي في العالم العربيمتعلقة وال

لى كل طالب الذھاب إلى الطاولة العربية %). يجب ع٥مرة واحدة كل أسبوع ( الطاولة العربيةحضور  .٢

 : ھناك طاولتان للعامية يوم الخميس من كل أسبوع. مالحظة. في الفصل الدراسيمرات  عشر

 الجوانب اللغوية مالحظاتكم عن عن كلمة ٥٠٠من  باللغة العربية وكتابة تقرير فيلمين عربيينمشاھدة  .٣

 ). %١٠لكل تقرير =  %٥كل فيلم ( في المميزة

. لنصوص المكتوبة والمسموعةلالطالب  فھم لتقييم قصيرة : سوف تكون ھناك واجبات%)٢٠( واجباتال .٤

ً للطالب طوال الفصل الدراسي. برجاء تسليم الواجبات في  ً رئيسيا وسوف تكون ھذه الواجبات نشاطا

 . لن أقبل الواجبات المتأخرة بدون عذر أكاديمي موعدھا.

 بتقديممع قيام الطالب  ،عربية (أو مجموعة لھجية) لھجةعن  طالب) ٣أو  طالبينمن ( مشروع جماعي .٥

% للتقرير المكتوب ١٥شفوي للمشروع داخل الصف بعد عطلة الخريف في االسبوع األخير من اكتوبر (

 نوفمبر.  ٥موعد تسليم التقرير المكتوب  % للتقديم الشفوي).٥عن المشروع و

بالتنوع اللغوي في  حول موضوع يتعلق على الكمبيوتر لعربيةمكتوب باللغة ا كلمة ١٥٠٠من  فردي بحث .٦

شفوي للبحث داخل الصف في  بتقديم، يختاره الطالب باستشارة األستاذ، مع قيام الطالب العالم العربي

% للتقديم الشفوي). يجب إبالغ األستاذ ٥% للبحث المكتوب و٢٠األسبوع األخير من الفصل الدراسي (

 . ديسمبر ١٠لبحث يوم اتسليم  موعد. نوفمبر ١٢بموضوع البحث يوم 
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 سوف أقوم باستخدام النظام التالي لتحديد التقديرات النھائية:

95%+ is A 

from 90%+ to 95% is A- 

from 87%+ to 90% is B+

from 83%+ to 87% is B 

from 80%+ to 83% is B- 

from 77%+ to 80% is C+

from 73%+ to 77% is C 

from 70%+ to 73% is C- 

from 65%+ to 70% is D 

from 60%+ to 65% is D- 

60% and under is F 

  

 Honor Code Pledgeميثاق الشرف 

بع في تقييم أداء الطالب سياسة جامعة ميدلبري الخاصة بميثاق الشرف التعليمي كما ھو منصوص عليھا ھنا: سوف أتَّ 

http://www.middlebury.edu/academics/acadinfo/honorcode/statement.htm 

  .ةالمكتوب الواجباتيجب على كل طالب كتابة ميثاق الشرف على 

  

  : المدرس

  ٢٠٦، غرفة رقم Farrell Houseمبنى فاريل أسامة سلطان، 

  usoltan@middlebury.edu، عنوان البريد االلكتروني: ٥٨٦٩المكتب: رقم تلفون   

من الساعة الحادية عشرة والربع صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والربع  االثنين يوم الساعات المكتبية:

، أو بتحديد صباحا إلى الساعة الواحدة والربع ظھراظھرا، ويوم األربعاء من الساعة الحادية عشرة والربع 

  موعد مسبق مع األستاذ.

  

  للجميع.  قوُموفَّ  ومفيد مع أطيب التمنيات بفصل دراسي ممتع
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  (خطوط عريضة) للسيمينار مقترحمنهج 
  )المنهج سيتم تحديثه باستمرار على موقع الصف على االنترنت.: مالحظة هامة(

  
  الثالثو  األسبوع األول والثاني

  مقدمة في علم اللغة (اللسانيات)
  تاريخ اللغة العربية

  الفصحى المعاصرة ومميزاتهانشوء 
  

 والسادس والخامس األسبوع الرابع
  الجغرافية التنوع اللغوي في البلدان العربية: اللهجات

  نحوي  -صرفي  - صوتي  - انواع التنوع اللغوي: معجمي 
  اللغة وعوامل اجتماعية أخرى

  
  بوع السابعاألس

  تقديمات عن اللهجات العربية
  

  والتاسع والعاشرالثامن األسبوع 
  قضية الفصحى والعامية

  االزدواجية اللغوية في الحديث اليومي
  االزدواجية اللغوية في االعالم

  دباالزدواجية اللغوية في األ
  

 األسبوع الحادي عشر
  السياسات التعليمية للغة العربية في العالم العربي

  
  ألسبوع األخيرا

  لألبحاث تقديمات
 


