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  جامعة ميدلبري -اللغة العربية  قسم

  م ٢٠١٤لعام  يالدراس الخريففصل 

  

 ARBC0435صف 

  في العالم العربي" االزدواجية اللغوية" سيمينار عن

 من كل أسبوع االثنين واألربعاءموعد الصف: 

   بعد الظھر الرابعة وخمس دقائقحتى  الثانية وخمسين دقيقة الساعة من

  آت ووتربناية  فيA100 مكان الصف: الغرفة رقم 

  
  السيمينار موضوع

في و، ، خاصة في العصر الحديثفي العالم العربي االزدواجية اللغوية قضيةدراسة في ھذه السيمينار سنركز على 

كما  ،في السياقات المختلفة في البلدان العربية الفصحى والعامية استخدام سنركز على ،. تحديداعلم اللغة الحديثإطار 

وسنقوم بدراسة . ، وآراء علماء اللغة المحدثين في ھذا الموضوعوغيرھا والدين اإلعالم واألدب والسياسةفي لغة 

من خالل مجموعة من النصوص العربية المقروءة والمسموعة والمرئية المأخوذة من مصادر  االزدواجية اللغوية

ص المدروسة، بالشكل الذي يساعد على فھم أية جوانب ثقافية وحضارية للنصو نتطرق إلىوكالمعتاد سوف مختلفة. 

  .اللغوية وإدراك الخلفيات الثقافية لھذه النصوص

 

  لسيمينارل العامة والخاصة ھدافاأل

 في العالم العربي.  قضية االزدواجية اللغوية دراسة -١

 حديث.وفقا ألساسيات علم اللغة ال دراسة االختالفات اللغوية بين الفصحى والعاميات العربية المختلفة -٢

 دراسة االختالفات بين الفصحى العربية الكالسيكية والفصحى العربية المعاصرة.   -٣

 قراءة نقدية لدراسات لغوية حديثة عن موضوع االزدواجية اللغوية.  -٤

 . االزدواجية اللغوية فيھا وتحليل جوانبقراءة نصوص عربية أصلية  -٥

 . فيھاوتحليل جوانب االزدواجية اللغوية  عربية برامجمشاھدة  -٦

 واآلراء المختلفة حولھا.  في العالم العربي الصراع بين الفصحى والعامية مناقشة قضية -٧

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

 تنمية القدرة على التقديم الشفوي باللغة العربية.  -٩

في العالم العربي، وتقديمه للزمالء واألستاذ في غوية باالزدواجية اللحول موضوع متعلق  ورقةكتابة  -١٠

 الصف. 
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  مصادر المادة الدراسية

 .يميل أو وضعھا على موقع الصف على االنترنتمن كتب مختلفة سيتم ارسالھا باإل باللغة العربية فصول .١

 من مصادر مختلفة. باللغة العربية وأبحاث مقاالت .٢

  من االنترنت.فيديو مقاطع  .٣

 فير قاموس ھانز .٤

لبدوي وكارتر وجالي في  Modern Written Arabic: A Comprehensive Grammarكتاب  .٥

 مكتبة أسرة ديفيز بالجامعة. يمكنكم أيضا قراءة الكتاب الكترونيا ھنا: 

http://middlebury.eblib.com.ezproxy.middlebury.edu/patron/FullRecord.aspx?p=1222679&echo=1&us

erid=An7ipXHX4iEFC8dU2A8kfg%3d%3d&tstamp=1409530834&id=AA5BCFD7C465C757E176B

02F49AAD01C52FA9AA6  

  /http://sites.middlebury.edu/diglossia2014       على االنترنت: الصفموقع  .٦

 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  األجزاء المطلوبة وتحضير

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

 . في العالم العربي ةاللغوي موضوع االزدواجيةبمتعلقة وال

%). يجب على كل طالب الذھاب إلى الطاولة العربية ٥كل أسبوع ( مرة واحدة الطاولة العربيةحضور  .٢

 يوم الخميس من كل أسبوع.  للعامية ةطاول: ھناك مالحظة. في الفصل الدراسي على األقل مرات ثماني

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

  . نوفمبر ١٢، وموعد التقرير الثاني ھو أكتوبر ٢٠موعد تسليم التقرير األول ھو فيلم.  كل في المميزة

 %)١٠% لكل تقرير = ٥(

 والمسموعة المقروءةلنصوص لالطالب  فھم لتقييم مستمرة : سوف تكون ھناك واجبات%)٣٠( الواجبات .٤

ً للطالب طوال الفصل ولقدرتھم على الكتابة بالعربية الفصحى ً رئيسيا . وسوف تكون ھذه الواجبات نشاطا

 . لن أقبل الواجبات المتأخرة بدون عذر أكاديمي الدراسي. برجاء تسليم الواجبات في موعدھا.

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

 %). ١٠بعد عطلة الخريف في االسبوع األول من اكتوبر (شفوي للمشروع داخل الصف 

في العالم  بالواقع اللغوي حول موضوع يتعلق على الكمبيوتر مكتوب باللغة العربية كلمة ١٥٠٠من  ورقة .٦

% ٢٠داخل الصف ( للموضوعشفوي  بتقديم، يختاره الطالب باستشارة األستاذ، مع قيام الطالب العربي

موعد تسليم  .نوفمبر ٣يوم  الورقةلتقديم الشفوي). يجب إبالغ األستاذ بموضوع % ل٥و ةالمكتوب للورقة

 . ديسمبر ١٠يوم  النسخة النھائية للورقةتسليم  موعد .نوفمبر ١٩النسخة األولى ھو 

http://middlebury.eblib.com.ezproxy.middlebury.edu/patron/FullRecord.aspx?p=1222679&echo=1&userid=An7ipXHX4iEFC8dU2A8kfg%3d%3d&tstamp=1409530834&id=AA5BCFD7C465C757E176B02F49AAD01C52FA9AA6
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 سوف أقوم باستخدام النظام التالي لتحديد التقديرات النھائية:

93%+ is A 

from 90%+ to 93% is A- 

from 87%+ to 90% is B+

from 83%+ to 87% is B 

from 80%+ to 83% is B- 

from 75%+ to 80% is C+

from 70%+ to 75% is C 

from 65%+ to 70% is C- 

from 50%+ to 65% is D 

50% and under is F 

  

 Honor Code Pledgeميثاق الشرف 

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

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

  .ةالمكتوب الواجباتيجب على كل طالب كتابة ميثاق الشرف على 

  

  Special needsاالحتياجات الخاصة 

يجب عليھم إكمال عملية التسجيل مع مكتب خدمات  للصف الطالب الراغبين في الحصول على ترتيبات خاصة

  . يمكنكم الحصول على معلومات كاملة ھنا: Student Accessibility Services Officeالطالب 

http://www.middlebury.edu/studentlife/doc/ada 

  

  : المدرس

  ٢٠٦، غرفة رقم Farrell Houseمبنى فاريل أسامة سلطان، 

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

من  الخميس، ويوم الثالثة ظھراإلى الساعة  الواحدة والنصفمن الساعة  الثالثاء يوم ساعات المكتبية:ال

  ، أو بتحديد موعد مسبق مع األستاذ.الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظھرا

  ق للجميع.وُموفَّ  ومفيد مع أطيب التمنيات بفصل دراسي ممتع
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  (خطوط عريضة) مينارللسي مقترحمنهج 
  ، مرار على موقع الصف على االنترنتالمنهج سيتم تحديثه باست: مالحظة هامة(

  )لذلك من الالزم زيارة موقع الصف باستمرار
  

   األسبوع األول والثاني
  عن قضية االزدواجية اللغوية بين الفصحى والعامية في العالم العربيمقدمة 

  تاريخ اللغة العربية
  المعاصرة ومميزاتها الفصحىنشوء 
  نصوص من الفصحى المعاصرةلتحليل قراءة و 

  
  الرابعو  الثالث األسبوع

  الفصحى والعامية: االختالف في الخصائص اللغوية
  الجغرافية التنوع اللغوي في البلدان العربية: اللهجات

  نحوي -صرفي  - صوتي  - انواع التنوع اللغوي: معجمي 
  

   والسادس الخامساألسبوع 
  صحى والعامية: االختالف في االستخدامالف

   ١٩٥٩ فرجسون
  ١٩٧٣ بدوي

  
  الحادي عشرو  والتاسع والعاشرالثامن و  السابع األسبوع

  عالماالزدواجية اللغوية في اإل
  دباالزدواجية اللغوية في األ

  الخطاب السياسي االزدواجية اللغوية في
  الخطاب الديني االزدواجية اللغوية في

  التعليمغوية في االزدواجية الل
  

 (أسبوع عيد الشكر) عشر الثانياألسبوع 
  لألبحاث تقديمات

  
  األخيرو  الثالث عشر األسبوع
 لألبحاث تقديمات


