
9/22/2014

1

سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة الخامسة

2014سبتمبر  22

مجموعات اللھجات

دواد واندرو وفيفيان): الشيعية والسنية(اللھجة البحرينية •

املي وربيكا ومايكل) لھجة صنعاء(اللھجة اليمنية •

  وإلنوھيلينا ) المغربية(زيك وسارة : اللھجات المغاربية•
)التونسية(

بري وخيرية وبراين: العراقيةاللھجة •
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تقارير إخبارية

• http://learning.aljazeera.net/weeklylearning/
pages/114e51cb‐3b56‐4220‐9c20‐
d9ea016a460d?Level=1
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خصائص تراكيب الجمل في لغة اإلعالم
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استخدام تراكيب المبني للمجھول

. استخدام األفعال المبنية للمجھول•
د رُحدِّ أُصيبقُتلقُرِّ

+ سيبدأ /بدأ[و] مصدر+ سيتم /تمَّ [باستخدام تراكيب المبني للمجھول •
عند اإلشارة لحدث مرتب ومخطط له عادة عبر فترة من ] مصدر
:  الوقت

العثور على تم االتفاق على تم تم بناء
...بدأ ترحيل بدأ التحضير لـ 

:لكن ال نقول عادة•
أشخاص  3تم قتل 

:  نقول•
أشخاص 3قتل 

5

"من جانب"–"  من قِبل"–"  من طرف"

التعبير عن الفاعل في تراكيب المبني للمجھول عن طريق •
.  "من جانب"–" من قِبل"–"  من طرف"استخدام 

.  رئيس الوزراءمن قِبل أُرسلت الدعوة 1.

.  وزير الدفاع قِبل منتم تحديد الموعد 2.

.  قوات االنفصاليينجانب  منتم االستيالء على القصر الملكي 3.

.  وزير الداخلية طرف مناُستقبل الوفد المصري في المطار 4.
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http://learning.aljazeera.net/weeklylearning/pages/114e51cb-3b56-4220-9c20-d9ea016a460d?Level=1
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"ما"أكثر من " لم"النفي بـ 

.  تتوصل األطراف إلى حل للمشكلة لم1.

.للمشكلةاألطراف إلى حل ما توصلت 2.

.   سنوات 3يفز النادي األھلي بالبطولة منذ  لم3.

.   سنوات 3النادي األھلي بالبطولة منذ ما فاز 4.

أكثر من » لم«استخدام الكّتاب يفضل في رأيكم، لماذا •
؟ »ما«
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للغة اإلعالم» االسمية«الطبيعة 

ھناك استخدام أكثر للعبارات االسمية ألنھا تساعد على •
في  المصدرلذلك يكثر استخدام . الموضوعية في نقل األخبار

.  لغة األخبار

:  مثال قارنوا•

....بأن  اعتقادھناك 

...أن  ُيعتقد

:مع•

...نعتقد أن /اعتقد
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للغة اإلعالم» االسمية«الطبيعة 

:االستخدام المتكرر المصدر•

التوصل على أسبابھا ثم  والتعرفالمشكلة  تحليليلزم 
. لحل لھا
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للغة اإلعالم» االسمية«الطبيعة 

اإلعالم ايضا تظھر في استخدام للغة » االسمية«الطبيعة •
.ومعقدة طويلة إضافةتراكيب 

مدير شركة صناعة سيارات البيجو1.

ميزانية أكبر خمس شركات أدوية في العالم2.
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الماضي والمضارع–االسمية الجملة الفعلية والجملة 

إذا كان ھناك فعل . الجمل في عناوين المقاالت تكون اسمية•
.  يكون مضارعا

لكن في الخبر أو المقالة نفسھا قد تكون الجمل اسمية أو •
الحدث ويكون الفعل في /الجمل الفعلية تروي الخبر. فعلية

. الجمل االسمية عادة تتضمن تعليقا أو تلخيصا. الماضي

:أمثلة من عناوين الجزيرة االقتصادية•

• http://www.aljazeera.net/news/international
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المصدر+ استخدام قام بـ 

)»زار«بدال من (بزيارة قام •

)»ألغى«بدال من (قام بإلغاء •

)»صور«بدال من (قام بتصوير •
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استخدام العبارات والجمل االعتراضية

، )parentheticals(استخدام العبارات والجمل االعتراضية •
والمفعول، الفعل والفاعل (حتى بين أجزاء الجملة األساسية 

وھو تأثير من اللغات األجنبية كاإلنجليزية ). المبتدأ والخبر
. والفرنسية
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والعبارات االعتراضيةالجمل 

:  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
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الجمل والعبارات االعتراضية

ھنا؟  االعتراضيأين التركيب •
مسؤولون من االتحاد األوروبي أن ھناك أعلن «

مكثفة بين المغرب واالتحاد، من أجل التوصل مباحثات 
.  التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقةإلى 

اللقاء الذي جمعھم مع ممثلين عن خالل ھؤالء، واعتبر 
الوطنية ببروكسيل، يوم أمس االثنين، في سياق الصحافة 
التي تنظمھا وزارة االتصال لفائدة عدة منابر الزيارة 
أن االتفاقية تنخرط في مسار تعزيز ، مغربيةإعالمية 
».الطرفينأمثل بين اندماج 
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الجمل والعبارات االعتراضية

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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تحليل للخصائص التركيبية للغة األخبار

عن تركيا من الجزيرةخبر •
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الواجب عن دراسة اللھجاتمناقشة ألسئلة 

لما فھمتموه من القراءة، ھل اھتم العرب القدماء وفقا 1.
.  بدراسة اللھجات المختلفة؟ اذكروا أمثلة

يقول الكاتب أن ھناك أسبابا سياسية لعدم اھتمام العرب 2.
ما ھي ھذا . بدراسة اللھجات العربية في العصر الحديث

األسباب؟

يذكر الكاتب مشكلة تواجه الدراسين للھجات العربية، وھي 3.
.اشرحوا المقصود بھذه المشكلة". حياد المالحظ"مشكلة 
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