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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة الثامنة عشرة

2013نوفمبر  11

تنبيھات

لتعليم اللغة العربيةموقع الجزيرة •

• http://learning.aljazeera.net/Arabic
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االزدواجية اللغوية تقرير عن 

• http://www.youtube.com/watch?v=0AtZB91SS0g

:  أسئلة عن التقرير•

؟ما المقصود بمصطلح التعددية اللغوية، كما فھمتم من التقرير1.

للتقرير، ھل االزدواجية اللغوية ظاھرة جديدة في العالم وفقا 2.
 العربي؟ 

وفقا للتقرير، ھل االزدواجية اللغوية تدعم الثقافة في العالم العربي 3.
أو تضعفھا؟
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االزدواجية اللغوية

ھل االزدواجية اللغوية حالة خاصة أم ھي حالة شائعة في •
المجتمعات اإلنسانية بصفة عامة؟ 

رسمي : كل المجتمعات فيھا مستويات مختلفة للغة المستخدمة•
.  الخ... لغة خارجة –أدبي –شبابي –غير رسمي –

المجتمعات العربية على مر العصور كان بھا فصحى •
.  ومحكيات

المجتمعات ثنائية اللغة أيضا فيھا تقسيم أدوار للغتين •
.  المستخدمتين كما في االورجواي
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:  تقسيم األدوار في المجتمعات ثنائية اللغة
الجورانية واالسبانية في األورجواي

لطفي بوقربةالجدول من محاضرة لألستاذ 
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الفصحى والعامية

شاعر (دقائق من ھذا الحوار مع فاروق شوشة بضع شاھدوا •
).  وأديب مصري

www.youtube.com/watch?v=LoYZRteYrmM://http

:  الحوارعن أسئلة •

عن الفصحى والعامية؟ كالم األستاذ فاروق شوشة فھمتم من ماذا 1.

تمثل مشكلة من وجھة نظره؟ أي مستوى من العامية 2.

الحوار سواء ھي مالحظاتكم على الحوار واللغة المستخدمة في ما 3.
من األستاذ شوشة أو من المذيعة منى الشاذلي؟ 
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االزدواجية اللغوية مستقبل 

اعتقد البعض أن المجتمعات ذات االزدواجية اللغوية قد تتجه •
).  لھجة المدن الكبرى مثال(نحو توحيد لھجة معينة لالستخدام 

لكن ماذا حدث؟ ھل ھناك تقارب في اللھجات العربية؟ •

كما رأينا في النصف األول من –بشكل عام . إلى حد بسيط•
االختالفات بين اللھجات العربية كثيرة –الفصل الدراسي 

.  وعلى مستويات متنوعة

7

اللغوية في اإلعالم العربياالزدواجية 
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العربياالزدواجية اللغوية في اإلعالم 

ما ھي مالحظاتكم على اللغة العربية المستخدمة في اإلعالم •
العربي من خالل بعض ما شاھدناه في ھذا الفصل الدراسي 

وأيضا من مشاھداتكم الشخصية لبرامج اإلعالم العربي؟

لنشاھد بعض الفيديوھات ونحدد أي مستوى من مستويات •
.  بدوي يستخدم فيھا
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في لغة األخباراالزدواجية اللغوية 

نشرة أخبار من قناة النيل المصرية •
• http://www.youtube.com/watch?v=njrEeYXP2pk 

تقرير عن الثانوية العامة من الحياة•

•ic7http://www.youtube.com/watch?v=gbfLLyQr 

اون تي فيمن تقرير آخر عن الثانوية العامة•
• http://www.youtube.com/watch?v=eUBehXBqbMM

من اون تي فيمصر عن مستشفيات تقرير •
• http://www.youtube.com/watch?v=WqRUvxG2RBc
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الصحفاالزدواجية اللغوية في 

في نشاط في مجموعات صغيرة لتحليل نماذج من لغة الكتابة •
.  المصرية الجديدةبعض الصحف 
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!  تتوغل في الصحافة المصرية" العامية"

 2010 - 09 - 07يوم نشر في القاھرة»مي أبوسنه«مقال لـ •

• http://www.masress.com/alkahera/1341
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