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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة الرابعة

2014سبتمبر  17

مجموعات اللھجات

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

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

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

العمانية
اللھجات المصرية والسودانية•
لھجات أخرى•
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العربية المنطوقة

تقرير من الجزيرة•
• https://www.youtube.com/watch?v=qkKJH63‐zEg 

ما ھي الخصائص اللغوية التي نالحظھا في كالم المرأة في •
ھذا التقرير؟
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الخصائص المعجمية للفصحى المعاصرة 
)خاصة في لغة اإلعالم(

سياسة العصا  -فيروس : استخدام الكلمات والتعبيرات األجنبية1.
أو أحيانا تفادي استخدام . (يعطي الضوء األخضر -والجزرة 

).  الكلمات األجنبية بحسب سياسة الصحيفة
قطار : استخدام كلمات عربية قديمة في التعبير عن معاٍن جديدة2.

.  جريدة -ھاتف  -
استخدام الجذور واألوزان العربية لخلق ترجمات للكلمات 3.

.  األجنبية
.  استخدام كلمات النحت أو التركيب المزجي4.
:  ترجمة السوابق واللواحق في اللغات األوروبية بأشكال مختلفة5.

معاد لـ، /سوء، مضاد لـ/ال، قابل لـ، أساء/إعادة، عدم، غير/أعاد
.المصدر الصناعي
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أجندة اليوم

.  لتمرين الترجمةمناقشة •

ترجمتي•
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تعريب 

تعريب كوميدي•
• https://www.youtube.com/watch?v=BSsmZn7D5YQ
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تحليل تقارير إخبارية

.تقرير عن وفاة الكاتب أحمد رجب•

التقرير مع الخصائص المعجمية•

.  تقرير عن الساعة الذكية•

.التقرير مع الخصائص المعجمية•

.التقرير باللغة االنجليزية•
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القديم والمعاصر

.  نصان عن اختيار الصديق•
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)1(اختيار الصديق 

ومواصلة من  تؤاخياجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من •
تواصل توطين نفسك على أنه ال سبيل إلى قطيعة أخيك، وإن 
ظھر لك منه ما تكره، فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت أو 

كالمرأة التي تطلقھا إذا شئت، ولكنه عرضك ومروءتك، 
فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه، فإن عثر الناس على أنك 

قطعت رجالً من إخوانك، وإن كنت معذراً نزل ذلك عند 
أكثرھم بمنزلة الخيانة لإلخاء والمالل فيه، وإن أنت مع ذلك 

على غير الرضى عاد ذلك إلى العيب  مقارتهتصبرت على 
!والتثبت التثبت! االتئاد فاالتئاد.والنقيصة
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)2(اختيار الصديق 

ال بدَّ لإلنسان السويِّ من أن يتَّخَذ له َصديًقا أو أصدقاء؛ ذلك •
ألنَّ اإلنسان كائٌن اجتماعيٌّ بطبيعته، فالصديق ُيؤِنُسه في 

ة إن كان من أھل الوفاء من أجِل . الرخاء، وُيعينه في الشدَّ
ھذا كان اختياُر الصديق أمًرا في غاية األھميَّة؛ ذلك ألنَّ 

للصديق أثًرا عميًقا في فكر اإلنسان وسلوكه، وھذه حقيقٌة ال 
فإذا عاش المرُء . شكَّ فيھا، فالمرُء يتأثَّر بَمن يعايش ويرافق

صالًحا، وإذا عاش مع  -في الغالب  -مع ناٍس صالحين، كان 
.مجرًما -في الغالب  -ناٍس مجِرمين، كان 
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