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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة الخامسة عشرة

2014اكتوبر  29

تنبيھات

.  للسيمينارإرشادات بخصوص الورقة النھائية •

موضوع اللغة والنوع . للنساءولغة ھل ھناك لغة للرجال •
من جامعة  كاميرن ديبوراھذا األسبوع الدكتورة . معقد

أكسفورد ستتكلم عن ھذا الموضوع يوم الخميس الساعة 
.  في راج 4:30

تنبيھات

: ليوم االثنينواجب كتابة •

لتوفيق » الورطة«الفصل األول من مسرحية عنوانھا قراءة •
كلمة  300الحكيم، واإلجابة عن أسئلة في مقال قصير من 

. األقلعلى 

تنبيھات

: االثنينليوم  تقديمات واجب•

)طالب واحد. (دقائق 5. تقديم عن األديب المصري توفيق الحكيم•

 3+  7. التلفزيوناللغوية في اعالنات تقديم عن االزدواجية •
)طالبان(دقائق 

:األربعاءواجب تقديمات ليوم •

)طالب واحد. (دقائق 5. تقديم عن الكاتب السوري زكريا تامر•

إذا استخدمتم الباوربوينت في التقديمات برجاء إرسال الملف لي •
.  قبل الصف باإليميل

اللغوي بين العربية واللغات األجنبيةالتناوب 

كما تكلمنا من قبل، التناوب اللغوي ھو التحول من شكل •
.لغوي إلى شكل آخر في الكالم

.  رأينا نماذج لذلك من التناوب اللغوي بين الفصحى والعامية•
. لكن ھناك أيضا تناوب لغوي بين العربية ولغة أجنبية

. اللغوي قد يحدث داخل نفس الجملة أو بين الجملالتناوب •

داخل نفس الجملةالتناوب اللغوي 

.النھاردهعالية قوي  humidityالـ•
.اترفض بتاعي applicationالـ•
Rouchdyمن( outوال يظھر  drinkوال يـِ  smokeھو ال يـِ •

1992.(
والـ  foundationـ لل specificationھو راح يعمل •

insulation.
.غيابهفي  so quietالبيت كان •
.memberمش انا •
.too boring بتصير every timeلو تقابلي نفس الوجوه •
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التناوب اللغوي بين الجمل

:من جملة عربية لجملة إنجليزية•

 .We missed you so much←  ازيك عامل ايه؟ •

.I didn’t like it at all← . تانيھناك  ھاروحمش . أل•

: من جملة إنجليزية لجملة عربية•

• Where have you been? →  .انا كنت قلقان عليك 

• What kind of cheesecake? →  ؟بتعمليھاكيف 

التناوب اللغوي بين العربية واللغات األجنبية

• http://mtv.com.lb/Programs/At_MTV/2014/Vi
deos/10_Sep_2014 

• http://mtv.com.lb/Programs/At_MTV/2014/Vi
deos/13_Sep_2014
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االزدواجية اللغوية في قصص يوسف إدريس

.»حكاية مصرية جدا«مناقشة لقصة •

من الشخصيات الرئيسية في القصة؟ ما ھو موضوع : أوال•
القصة؟  

ما ھي بعض خصائص الفصحى في اللغة المستخدمة : ثانيا•
في القصة؟ ما ھي بعض خصائص العامية المصرية؟ 

في رأيكم متى يستخدم الكاتب الفصحى؟ متى يستخدم : ثالثا•
العامية؟ ھل ھذا االستخدام دائما واضح؟ 

المحاضرة القادمة

. االزدواجية اللغوية في مسرح توفيق الحكيم•

.  إعالنات التلفزيون العربياالزدواجية اللغوية في •


