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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة الثانية عشرة

2014اكتوبر  20

تنبيھات

قاموس اكسفورد العربي•

• http://guides.middlebury.edu/content.php?pi
d=523384&sid=4305304
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تنبيھات

مشاھدة برنامج من : واجب التحضير لصف األربعاء•
. الجزيرة عن الدبلجة وتحضير إجابات عنه

. أكتوبر 24سنغير موعد تسليم تقرير الفيلم إلى الجمعة •
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أجندة محاضرة اليوم

.في اليمن الصنعانيةتقديم عن اللھجة •

.العربياللغوية في اإلعالم االزدواجية •
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التناوب اللغوي

استخدام أكثر يشير إلى  code‐switchingالتناوب اللغوي •
من نظام لغوي في الكالم سواء في نفس الجملة أو بين 

.  الجمل

:  التناوب اللغوي نوعان•
التناوب اللغوي الكالسيكي وھو التحول بين لغتين مختلفتين في 1.

.  الكالم

أو مستويين (وھو التحول بين شكلين  االزدواجيالتناوب اللغوي 2.
.  لغويين في المجتمعات ذات االزدواجية اللغوية) أو أكثر

5

االزدواجية اللغوية في اإلعالم العربي

بشكل عام الفصحى مازالت لغة األخبار المكتوبة والمنطوقة •
.  خاصة في القنوات والصحف الرسمية

في الفترة األخيرة ظھرت بعض محاوالت استخدام العامية •
في القنوات التلفزيونية وفي بعض الصحف، خاصة في 

.  مصر

كالعادة ھناك جدل حول الموضوع كما في المقالة التي •
.  قرأناھا
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http://guides.middlebury.edu/content.php?pid=523384&sid=4305304
http://sites.middlebury.edu/diglossia2014/files/2014/10/preparation_questions_on_jazeera_program_on_dablaja.pdf
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مناقشة لألسئلة

معجمية وصرفية (ما ھي بعض الخصائص اللغوية : أوال•
للعامية المصرية التي نراھا في ھذه األمثلة؟ ) وتركيبية

. اذكروا عشر خصائص

من نوعية األخبار المذكورة، ھل التناوب اللغوي : ثانيا•
؟مقصور على موضوعات معينة؟ لماذا؟ لماذا ال
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مناقشة لألسئلة

ما ھي اآلراء المختلفة حول استخدام العامية في الصحافة •
المصرية؟ ما ھي أسباب ھذا االستخدام في رأي الصحفيين 
واألدباء وأساتذة الصحافة الذين تكلمت معھم كاتبة المقالة؟ 

"  الرسمية"في رأيكم ھل ھذه الظاھرة ستنتقل إلى الصحف 
في المستقبل؟ لماذا؟ لماذا ال؟
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الفصحى والعامية

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

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

:  الحوارعن أسئلة •

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

الحوار سواء ھي مالحظاتكم على الحوار واللغة المستخدمة في ما 2.
من األستاذ شوشة أو من المذيعة؟ 
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أجندة المحاضرة القادمة

.  مثال من الجزيرة. التناوب اللغوي في برامج الحوار•

.  على موقع الصفأعدوا إجابات لألسئلة الموجودة •
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