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Abstract:
In this globalized world Media has an enormous effect on every
part of our life, because it touched all aspects of our modern
lifestyle, from personal life to political life everywhere has reached
its effect. Currently in this ever-changing world Arabic language
has made its position in the international politics as well as in the
global economy. So, as a language of Arab media Arabic language
is considered as an important tool to know the global information,
especially the news broadcasted from the Arab countries. Besides,
the Arab Spring and the political crisis in the Arab world have
made the students of Arabic more eager to gather information
published from the Arab press. This research has been conducted
to meet this eagerness and enthusiasm. It will be useful mainly for
those non-native students who have already obtained the skills of
Modern Standard Arabic (MSA) at least the higher secondary level
or above. In fact, here the both researchers have tried to give a
practical guideline to teach Media Arabic to non-native students,
.بيػالديض،جامعةداكا، قسهالعربية، اؤلستاذ
.بيػالديض، جامعةداكا، قسهالعربية، باحثإوفل
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but as a background they have also tried to find out the brief
history of Media Arabic along with its basic characteristics. Here
to teach Media Arabic a comprehensive method has been presented
which is comprised of the four linguistic skills. This is apparent
that the field of media Arabic is very extensive, perhaps none from
non-native speakers can say that he has known all the vocabularies
and terminologies used in the Arab media. But it can easily be
assumed that if someone follows the method which has been
presented in this study, he may understand the basic Media Arabic
vocabulary and the way how to use them successfully.
إٌ وسائل ائلعالو هي الػريقة التي مً خاللها يستػيع أحد أٌ يتصل مع اآلخريً .و هياك عدة أىواع مً الوسائل
االتصالية مثل الرسائل ،والهواتف ،والحوال ،والبريد ائللكتروىي ،واللوائح واالجتناعات العامة وغيرها.
وهياك أيطا وسائل ائلعالو حيث ينكً ؤلحد أٌ يتواصل مع عدد كبير مً الياس و هذه تحتوي على التلفزيوٌ،
والحرائد واالىترىت وغيرها .و هذه الوسائل اؤلخيرة هي النقصودة لهذا البحث وبداصة الصحافة العربية
حيث أٌاللػةالعربيةالفصحىالحديثةوسيلةللتواصل.
على مدى السيوات القليلة الناضية أو ىحو ذلك ،ىصأ هياك اهتناو متصاعد بيً غالب اللػة العربية لفهه لػة
وسائل ائلعالو العربية .فإٌ الربيع العربي و الوضع النتدهوز للصرق اؤلوسؼ قد جعلت غالب اللػة العربية
متحنسيً لنعرفة أخباز هذا الحزء مً العاله مباشرا مً وسائل ائلعالو النحلية .ولو أٌ بعظ الػالب
يستػيعوٌ أٌ يحصلوا على أىباء الصرق اؤلوسؼ عبر وسائل ائلعالو العالنية ائلىحليزية مثل البي بي سي و سي
إٌ إٌ و إٌ دي تيفي وغيرها ،لكً أٌ يكوىوا مً النؤهليً الستيعاب اؤلخباز مباشرا مً مصادزها دائنا اؤلفطل،
خاصة باليسبة للػالب الذيً يتعلنوٌ لػة تلك النياغق .ؤلٌ وسائل ائلعالو العالنية اؤلخرى ينكً أٌ تكوٌ
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متحيزة ؤلسباب عديدة لكً اؤلخباز النيصوزة مً الدول ىفسها هي أكثر موثوقية مً اؤلخباز النيصوزة مً
الدولاؤلخرى.
باعتباز هذا النيؿوز الواقعي ييبػي على معلني اللػة العربية أٌ يصعروا بأهنية التعله والتعليه للػة وسائل
ائلعالو العربية .بائلضافة إل ى هذا أٌ معرفة لػة وسائل ائلعالو العربيةينكً أٌ تساعد أيطا في تحسيً الكفاءة
اللػوية لػالب اللػة العربية .وهذه النهازة ينكً أٌ تلعب دوزا هاما لتكثيف العالقة القائنة مع الدول العربية
في الصرق اؤلوسؼ والنياغق اؤلفريقية .في هذا الصدد ما هو اؤلكثر مديبة لآلمال هو أىه على الرغه مً أٌ هياك
منازسة سلينة لللػة العربية (أساسا اللػة العربية الفصحى القدينة) في شبه قازة الهيد ميذ ؾهوز حكه
النسلنيً في هذه النياغق ،لدييا عدد قليل مً الدبراء الذيً يستػيعوٌ أٌ يفهنوا و أٌ يترجنوا اللػة العربية
ائلعالمية مباشرا مً النصادز اؤلساسية .حتى غالب اللػة العربية بالحامعات الحكومية في بالدىا ال يفهنوٌ
هذا اليوع مً اللػة العربية جيدا .وإٌ السبب لهذا الطعف ينكً حصره في عدو وجود بحوث وىدزة الكتب
النوثوقة في هذا النوضوع .فال بد لنعلني اللػة العربية مً أٌ يوفروا لػالبهه كتبا موثوقة تعالخ هذه
النصكلة .لذلك ته إجراء هذه النقالة البتكاز ىهخ جديد لتدزيس وسائل ائلعالو العربية ،وإىتاد النواد
الالزمةلهذاالػرع.

مفهوواللػةائلعالمية:
ولو أٌ مصػلح اللػة ائلعالمية أو لػة وسائل ائلعالو شاع في كثير مً الكتب والدزاسات فإىه ال يوجد تعريف
محدد أو معيً لهذا النصػلح ،إذ إٌ أكثر الكتب والدزاسات تحيح لتوصيف هذه اللػة أكثر منا تحيح
لتعرفيها ،تنيل إلى ذكر ميزاتها وسناتها أكثر منا تنيل إلى ذكر عياصرها ومحددات اختالفها وتنيزها ،ومً
ذلك ما ذهب إليه البعظ مً أٌ اللػة ائلعالمية هي "اللػة التي تصيع على أوسع ىػاق ،في محيؼ الحنهوز العاو
وهي قاسه مصترك أعؿه في فروع النعرفة والثقافة والصياعة والتحازة والعلوو البحتة والعلوو االجتناعية
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وائلىساىية والفيوٌ واآلداب ..ذلك ؤلٌ مادة ائلعالو ،فيالتعبيرعً النحتنع والبيئة ،تستند عياصرها مً كل
فًوعلهومعرفة".

1

ال تعيي باللػة ائلعالمية ما توصف به اللػة اؤلدبية مً تذوق فيي جنالي ،أو ما توصف به اللػة العلنية مً تحريد
ىؿري ،إىنا النراد باللػة ائلعالمية أىها لػة بييت على ىسق عنلي اجتناعي عادي ،فهي في جنلتها فً يستددو
في ائلعالو بوجه عاو .يوضح الدكتوز عبد العزيز شرف مفهوو اللػة ائلعالمية بأىها عبازة عً ؾاهرة مركبة
خاضعة لنؿاهر اليصاؽ الثقافي حيث يقول" :إٌ اللػة ائلعالمية هي ؾاهرة مركبة خاضعة لكل مؿاهر اليصاؽ
الثقافيمًعلهوفًوموسيقىوفًتصكيلي،هذاإضافةإلىجاىبالسياسةوالتحازةواالقتصادوالنوضوعات
العامة "2ووصفد.شرف اللػةائلعالمية بأىها فً تػبيقيحيثقال":إٌ اللػة ائلعالمية لػة فًتػبيقيال يقصد
لذاته و إىنا يهدف إلى تحقيق غايات معيية وأٌ يؤدي وؾائف محددة وميها ائلخباز أو ائلعالو والتفسير أو
الوضوحوالتسليةأواالمتياعوالتسويقأوائلعالٌوالتعليهأو التيصئةاالجتناعية".

3

مفهوولػةوسائلائلعالوالعربية:
إٌمعيى اللػة ائلعالمية قد صازواضحا مً التعريفاتالسابقة فلػة وسائل ائلعالوالعربية هي ليست مدتلفة مً
اللػة العربية الفصحى الحديثة بل إىها في الواقع الفصحى السهلة النبسػة .كنا قال عباس محنود العقاد:
"استعنال الفصحى لػة لإلعالو ليس مػلبا عسير النيال فلػة ائلعالو هي الفصحى السهلة النبسػة في
مستواها العنلي  4 "...على الرغه مً وجهة ىؿر الهيكل اليحوي والصرفي لػة وساءل ائلعالو العربية ليست
شكال جديدا للػة العربية الفصحى القدينة ،ولكً مً وجهة ىؿر النفردات أىها تدتلف عيها إلى حد ما .في
النياقصات التالية سيكوٌ واضحا أٌ كيف تػوزت اللػة ائلعالمية مً اللػة العربية الفصحى القدينة
عبرالعصوز.

09

لػة وسائلائلعالوالعربية:دزاسة تػبيقية لتعليه هذهاللػةلػيرالياغقيًبها

تػوزلػةوسائلائلعالوالعربيةمًخاللمراحلمدتلفة:
إٌ اللػة العربية هي مً اللػات السامية التي شهدت تػوزا كبيرا عبر اؤلزمية.وللقرآٌ الكريه فطل عؿيه على
اللػة العربية حيث بسببه أصبحت هذه اللػة الفرع الوحيد مً اللػات السامية الذي حافـ على توهحه
وعالنيته؛ في حيً اىدثرت معؿه اللػات السامية ،وما بقي ميها غدا لػات محلية ذات ىػاق ضيق مثل العبرية
والحبصية.لنعرفة تػوزاللػةالعربية ائلعالمية البد ليا مً أٌ ىعودإلى ؾهوز اللػة العربية الفصحىالقدينة .إٌ
اللػة العربية الفصحى القدينة تسنى العربية القرآىية أيطا ،ؤلٌ "في بداية العصر ائلسالمي ،يوجد هياك
مصدزاٌ فقؼ مً مصادز اللػة العربية اؤلدبية ،اؤلول القرآٌ الكريه والثاىي اؤلشعاز الحاهلية .فإىه ليس مً
النستػرب،أٌهذيًالنصدزيًكاىايلعباٌدوزاحاسنافيتوحيدوتػويراللػةالعربيةالقدينةحييئذ".

5

دوزالدليفةعبدالنالكلتػويراللػةالعربية:
إٌ القراز الرسني الذي اتدذه الدليفة اؤلموي عبد النلك ابً مرواٌ (الذي حكه في دمصق ما بيً  685و و
َ
َ
 705و) لحعل اللػة العربية اللػة الرسنية للدولة ائلسالمية أحدث تػييرا جذزيا في تيفيذ العربية ئلدازة شئوٌ
الياس .وهذه النبادزة جعلتها اللػة الوحيدة للنعامالت الرسنية سواء كاىت إدازية أو اقتصادية أو قاىوىية
ودفعت بها إلى مرحلة جديدة مً مراحل تػوزها التازيدي وأدت إلى تػوير إمكاىيات جديدة وتنكييها مً
تحنل مسؤوليات اجتناعية وتازيدية مستحدثة .بعد ذلك تحت زعاية الدليفة اؤلموي هصاو بً عبد النالك
(الذي حكه في دمصق ما بيً 724و و  743و ) ُوضعت قاعدة لليؿاو ائلدازي ثه ّ
ته تكنيله مً قبل الدلفاء
العباسييً.وغييعًالذكرأٌزعايةالدلفاءاؤلموييًلهادوزهاوفيإىتاداليصوصالعربية،سواءاؤلدبيةأو
ائلدازية.

6
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العصرالذهبيلللػةالعربية:
إٌ الفترة للفتوحات ائلسالمية على الفوز بعد وفاة الرسول الكريه (عليه الصالة والسالو) في 632/10
شكلت تػييرا جذزيا في تازيذ اللػة العربية .في غطوٌ بطعة عقود ،ييتصر النتحدثوٌ باللػة العربية على
أزاضي واسعة اليػاق وفرضوا لػتهه على سكاٌ الدول النفتوحة .على الرغه مً أٌ بعظ النتحدثيً بالػة
العربية كاىوا مقينيً في سوزيا ومصر قبل ائلسالو ،لكً له تكً لػتهه لػة هيبة خازد شبه الحزيرة ،وبالتالي له
يكً هياك حافز لػير العرب في هذه الدول لنعرفة اللػة العربية قؼ 7 .إٌ الؿرف اللػوي في اؤلزاضي ائلسالمية
النبكرة هومعروف ىسبيا .فيذلكالوقت كاىت العربيةالحيوبية لػةوحيدة خازجية التيواجههاالعرب .هذه
اللػة له تعد تستددو في شكله الكتابي ،ولكيها بقيت بعظ أصيافها فياستددامها كلػة عامية .إلى جاىب ذلك
أٌ معؿه لػات الدول النفتوحة ته استبدالها باللػة العربية مثل اآلزمية في العراق والقبػية واليوىاىية في مصر
والسرياىيةفي سوزيا .هياك عدة مسازات مصتركة ينكً تحديدها فيالعنليةالتياىتصرت بهااللػةالعربية في
النياغقالنفتوحة:
(أ) االتصاالتقبلالفتحمعالعرب
(ب)

ائلسالو

(ت)

التحطر

(ث)

الهحرةواالستيعاب

8

اللػةالعربيةالحديدة:
في النراحل اؤلولى مً الفتوحات ىصرت اللػة العربية بصكل زئيسي مً الندٌ ،سواء النديية النوجودة مثل
دمصق أو النراكز العسكرية التي أقينت في جنيع أىحاء النيػقة .كاىت تحري معؿه االتصاالت مع السكاٌ
اؤلصلييً في هذه الندينات ،التي سرعاٌ ما تحولت إلى الندٌ والبلدات الحديدة .في هذه النراكز،
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االتصاالت الالزمة بيً الفاتحيً و النفتوحيً في قطايا الطرائب والتحازة وائلدازة أدت إلى ىوع مً ائلقامة
اللػوية على جزء مً النياغق النفتوحة التي ّ
سببت محنوعة متيوعة مً العامية العربية التي كاىت مليئة
باؤلخػاء ما حدثت بتدخل اللهحات الداصة بهه .في إغاز هذه العنلية هياك تػوزت غبقة جديدة مً اللػة
العربية التي تعرف اصػالحيا العربية الحديدة .و هذه اللػة تحولت الحقا إلى اللهحات العربية كنا ىعرفها في
الوقت الحاضر .على سبيل النثال :اللهحة النصرية ،واللهحة اللبياىية ،واللهحة النػربية ،واللهحة السوزية
وغيرها،وهذهاللهحاتتدتلفعًبعطهاالبعظإلىحدما.

9

اللػةالعربيةالوسيػة:
إٌ العربية الوسيػة هي ذلك اليوع مً اللػة الذي يطه بيً ىنػيً لػوييً مزدوجيً ،تصكلت مً خاللهنا
وح دة قائنة مستقلة بذاتها عً كل مً العربية الفصحى و اللهحات العامية النولدة .تحتل العربية الوسيػة
ميزلة بيً العامية و الفصحى ىؿرا لوجود فرق كبير بيً اللػة النكتوبة و لػة الكالو  .ولعل وعي الياس بإمكاىات
الفصحىىتحتعيهتحويالتمدتلفةعلىالحنلوالعبازاتالتي أفرزتلػةوسيػةجديدة.لكًذلكالوعي
غالبا ما تعثر في تقدير صالحية أو استحالة بعظ التركيبات بفعل االزدواجية اللػوية .وإٌ ؾهوز العربية
الوسيػة ال يقتصر على النسلنيً فقؼ ،بل يصنل حتى اليهود و النسيحييً اللذيً غالبا ما استددموا كلنات
دازجة في لػتهه النكتوبة ىتيحة ضعف تأثرهه بالقرآٌ الكريه .فنصػلح العربية الوسيػة أصبح يرادف
َ
الينوذد العربي الكالسيكي و الينوذد العامي كليهنا .وقد اعتند عليها
اليصوص التي ضنت في كتاباتها
الباحثوٌ فينا بعد لتفسير ىصأة اللهحات في تازيذ العربية .فإٌ النستصرق النصهوز كليف هول ( Clive
)Holesقازٌهذهالعربيةالوسيػةبالالتيييةالنبتذلةالتيهيلػةالحياةاليومية.

10

ؾهوزالفصحىالنعاصرة:
في عاو  ،1798حنلة ىابليوٌ بوىابرت لنصر أقربت هذه النيػقة لإلمبراغوزية العثناىية إلى اتصال مباشر مع
أوزوباالػربية .فبهذه الحنلة بدأت تتدخلالثقافةاؤلوزوبية فيالدول العربيةأوال مً فرىساثه مً بريػاىيا .في
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البداية كاٌ هياك تصحيع الستقبال اؤلفكاز الحديدة مً قبل الحكومة :محند علي الذي حكه مصر ما بيً
 1848-1805و.إىه حثالنترجنيً على ترجنةالكتب والنقاالت مً اللػةالفرىسية،معؿنها كاىت على
النوضوعات التقيية ولكيها شنلت مواضيع سياسية وثقافية أيطا .في هذه الػريقة أصبحت مفاهيه التيوير
الفرىسية جزءامًالحوالفكريللدولة .فؿهرت مصػلحات جديدة ترادف مثيالتها فيالفكر اؤلوزوبيمثل:
الحكومة الدستوزية ،والبرلناٌ ،والنواغية ،واالشتراكية ،والصيوعية،وكذلك ؾهرت بيً العرب القومية
العربية .وفي الوقت ىفسه فإٌ الدالف مع اؤلفكاز الػربية أدى إلى جدل حول مدى توافق هذه اؤلفكاز على
االعتقادفيائلسالو،وعلىالنستوىاللػوي،وحولقدزةاللػةالعربيةللتعبيرعًمفاهيهجديدة.

11

ؾهوزالصحافةالعربية:
يبدأ تػوز الصحافة الدوزية باللػة العربية في القرٌ التاسع عصر ،في البداية في سوزيا وبعد ذلك في مصر أيطا.
كاىت الدوزية العربية اؤلولى الصحيفة الحكومية النصرية "الوقائع النصرية" ( )1828التي أىصأها محند
علي .ثه أىصػة ائلصالحييً للػة العربية في سوزيا مثل :فازس الصدياق ( )87-1804و بػرس البستاىي
( )83-1819تسازعت أعنال تحديث النعحه العربي .البستاىي على سبيل النثال أصدز القاموس
الحديثالصاملللػةالعربية"النحيؼ"الذياقترعقدزاكبيرامًالقواميسالكالسيكية،ولكًمعذلكأىه
ساعدعلىإدمادجنيعاؤلفكازوالنفاهيهالحديدةفيقاموسهب ّ
زيعربي.
ِ ٍّ

12

مًأيًاستندتالنفرداتالحديثة:
عادة إدخال مصػلح جديد قد يستػرق سيوات ليحصل غريقته إلى القاموس و إلى النفردات التقيية
ّ
لألكادينية.وإٌ النصكلة اؤلكثر تعقيدا لإلصالح هي توسيع النعحه .ؤلٌ في بعظ النحاالت شكلت
االختالفات فيالنصػلحات تهديدا حادا للتعاوٌ بيًالباحثيًوالعلناء مً مدتلفالدولالعربية ،علىسبيل
النثال في محال الػب والعلوو الفيزيائية ،وباليسبة لبعظ هذه التدصصات التقيية ته تحنيع قوائه الكلنات
القوميةالعربية.ينكًالتنييزبيًاؤلساليبالتاليةفيإىصاءمفرداتجديدة:
09
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(أ) االقتراعمًكلناتأجيبية
(ب)

دمخكلنةأجيبيةشكلياو/أوفوىولوجيا

(ت)

تنديدقياسيمًالحذزالنوجود

(ث)

الترجنةللكلنةاؤلجيبية

(د)

التنديدالدالليللكلنةالنوجودة

13

هلهياكفرقبيًاللػةالعربيةالفصحىالحديثةولػةوسائلائلعالوالعربية:
ال جدالأٌاللػةالعربية ائلعالميةهي ىوعمتدصصمًاللػةالعربيةالفصحى الحديثة ولكً هياك عدة سنات
ومتنيزاتتتنيزبهااللػةالعربيةائلعالميةومًأهنها:

االستػياءعًالكلناتالزائدة:
يقول الدكتوز شرف بأٌ اللػة ائلعالمية تستػيي عً الكلنات الزائدة مثل أدوات التعريف التي ال حاجة إليها
مصيراإلىأٌاللػةائلعالميةالتستػييعً أدواتالتعريفالالزمةبأيةصوزةمًالصوزحيثيقول:
"فأصبحت اللػة ائلعالمية تحيح إلى االستػياء عً الكلنات الزائدة عً الكلنات الزائدة كأداة التعريف التي
ال لزوو لها مثل :شبت الياز في القرية ،بحيث تكوٌ أقوى في لػة ائلعالو حيً تكوٌ :شبت ىاز في القرية ،أو
أدواتالتعريفالالزمةفالتستػييعيهااللػةائلعالميةبحالمًاؤلحوال"

14

كوىهاعنلية:
يبيً الدكتوز جاٌ جيراٌ كرو بأٌ اللػة ائلعالمية ليست علنية بحتة إىنا هي لػة عنلية حيث تتداول مفرداتها
وتراكيبهاوأساليبهافيمدتلفاليدواتوتحنعاتالياسحيثيقول:

09
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"اللػةائلعالميةليستعلنيةبحتة،وإٌأفادتمًموضوعيةاللػةالعلنيةوبعظأساليبهاأوكاىتهياكبعظ
النحالت النتدصصة علنيا ،إىها اللػة العنلية ىعيى بها التي يتداول الياس مفرداتها وتراكيبها وأساليبها في
ىدواتههواجتناعاتههوحياتههاليوميةوقدصيػتفيقالبفصيح"

15

االستػياءعًاؤلفعالالتيالقينةله:
وفي الواقع أٌ االستػياءعً اؤلفعالالتي ال قينة لها يعتبر مً أبرز النيزات والسنات النتعلقة باللػة ائلعالمية و
يوضحالدكتوزشرفبأٌاللػةائلعالميةتستػييعًكافةاؤلفعالالتيالقينةلهاحيثيقول:
"كنا ىستػيي اللػة ائلعالمية عً اؤلفعال التي ال قينة لها مثل :قاو بإعداد حيث ،بحيث تكوٌ أقوى في لػة
ائلعالوحيًتقول:أعدبحثا".

16

االستػياءعًالصفاتوؾروفالنكاٌوالزماٌ:
ويصير الدكتوز شرف أٌ اللػة ائلعالمية تستػيي أيطا عً الصفات وؾروف النكاٌ والزماٌ وأحرف ائلضافة
حيث يقول" :وتستػيي لػة ائلعالو عً الصفات وؾروف النكاٌ والزماٌ وأحرف ائلضافة مثل :دمرت
السيازتاٌتدميرا،وتقوللػةائلعالو:دمرتالسيازتاٌ،ومًهياتؤثراللػةائلعالميةأٌتقول:عنازةمًثناىية
عصر غابقا :بدال مً عنازة عالية مً ثناىية عصر غابقا ،كاٌ مً الذيً غادزوا القػاز :بدال مً كاٌ بيً الذيً
غادزواالقػاز".
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كوىهابسيػة:
ويتحدث الدكتوز جبراٌ بأٌ اللػة ائلعالمية تنتاز بكوىها بسػية موضحا بأٌ البساغة تتطنً كل مً تواتر
عدد كبير مً النفردات النتداولة في الحياة اليومية وقصر هذه النفردات وإيحاز الحنل حيث يقول :إٌ
البساغة مرغوب في اللػة ائلعالمية وأىها تيحصر في اؤلموز الثالث وهي تواتر عدد كبير مً النفردات
والنتداولة بكثرة في الحياة اليومية على مداز اليص وقصر هذه النفردات وإيحاز الحنل ،أٌ التواتر يسنح
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بالتقاؽ الندلول آليا ومً دوٌ أي عياء وقصر اللفؿة يسنح بقراءتها سريعا وإيحاز الحنلة ينيع عيها هذه
البساغة ال بد مً تياسي بعظ أشكال البياٌ والبديع النزخرفة أو النعقدة أو السحع والحياس فال مكاٌ لهنا في
اللػةائلعالميةالحديثة".
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كوىهاحيوية":
ويتحدثالدكتوزجبراٌعًذلكمصيراإلىأٌاللػةائلعالميةليستجامدةإىناهيحيةبقوله:
"قد يكتب محرز خبرا أو حديثا بأسلوب مبسؼ وواقعي وبلػة سلينة وعلى زغه ذلك يبقي ما كتبه "بازدا" ال
يثير فطول القازئ وال زغبته في الدخول إلى أعناق الؿواهر والكتابية واكتصاف التفاصيل وهذا عائد إلى أٌ
النحرز سها إٌ إعادة الحياة إلى الحدث إذا اكتفى بيقل الوقائع بوتيرتها اؤلساسية وبحفيها الػبيعي الذي
تكنً أكثر مً خالل لػة محددة بالقواعد الحامدة لذا عليه بقدزة كتابية أٌ يعنل على وضع الحدث أو
النوضوعضنًإغازةالحيالذيكاٌفيهأٌيحرككلعيصرفيهوأٌيحعلهوكأىهيرىبالعيًويسنعوتلتقػه
كلالحواس"

19
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دزاسةتػبيقةلتدزيساللػة العربيةائلعالميةلػيرالياغقيًبها:
الػريقة التقليدية لتدزيس اللػة العربية ائلعالمية التي توجد في الحامعات الحكومية خاصة بحامعة داكا هي
تدزيسهاعبرالترجنة فقؼ،يعيياؤلستاذ يكتب ترجنةاليص العربيعلىالسبوزةثهيبييهاشفهياأماوالػالب.
هذه العنلية للتدزيس ليست مياسبة لحنيع فئات النتعلنيً ،ؤلٌ معؿه الػالب ال يركزوٌ على النحاضرات
التي يلقيها النعله .إٌ كاٌ هياك ىهحا لتعليه لػة وسائل ائلعالو العربية التي تحبر الػالب على التفاعل مع
معلنيهه ،فإٌالػالب سوف يكوىوٌ ميتبهيً إلى محاضرة النعله .والعيب الرئيسي لليهخالتقليدي هو فقداٌ
االهتناو باالستناع إلى النحاضرة .عيدما ٌ
غالب ال يستػيع أٌ يفهه كلنة أو عبازة أو تركيب اليص ىحويا أو
لػويا فإىه قد يكوٌ مديب اؤلمل ،وبالتالي قد يفقد الحناس لنزيد مً القراءة .وهكذا فإٌ النتعله في النرحلة
اليهائيةيفقدحرصهتناما ويترك النوضوع معتبرا أىهمستحيلالفهه.وهذاالنصهد شائع جدا بيًدازسياللػة
العربية مً غير الياغقيً بها .للتػلب على هذه النصكلة الواقعية فإٌ اللػوييً مً جنيع أىحاء العاله خاصة في
ّ
الدول النتقدمة يحاولوٌ أٌ يعلنوا اللػة (أي ىوع كاٌ) بػريقة حية التي تطه الػالب والنعلنيً معا .إٌ
النيزة الوحيدة لليهخ التقليدي هي توفير الوقت للنعله وإعػائه تدفيفا مً إىفاق الحهد ائلضافي وزاء
الػالب .علىالرغهمًأىهيوفرالوقت والحهد للنعلنيً لكيه ليس مثنرا باليسبةلنعؿهالػالب .لذلك،حاٌ
الوقتلالىتقالإلىاليهخالحديث.

اليهخالحديثلتدزيساللػةالعربيةائلعالمية:
اليهخ الحديث الذي اتبع في هذه الدزاسة لتعليه لػة وسائل ائلعالو العربية هو ىوع مً غريقة شاملة التي تطه
النهازات اللػوية اؤلزبعة يعيي االستناع والكالو والقراءة والكتابة .وينكً وصف هذا اليهخ التدزيسي في
النراحلالتالية:
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اؤلولى :يتهتوفير الػالبمعتقريرإخبازي علىالوزقة أو يته عرعالتقرير علىشاشةالنسالؽ ،بحيث ينكً
لهه القراءة السريعة وتدنيً الفكرة العامة للتقرير .فنً الواضح أٌ الػالبية العؿنى مً الػالب لً يكوىوا
قادزيًعلىإدزاكهذاالتقريرفيالنرةاؤلولى.
الثاىية :يقرأ الػالب الترجنة النستعدة مسبقا للتقرير الذي ته تزويده .في هذه النرحلة يفهه الػالب معيى
ُ
جنل التقرير ،لكً قد يكوٌ هياك بعظ الكلنات أو العبازات النعقدةالتي غير مفهومة بعد ،سوف يته حل هذه
النصكلةفيالنرحلةالنقبلة.
الثالثة :يحصل الػالب على قائنة مً النفردات أو العبازات النستددمة في التقرير ،فإٌ هذه القائنة تساعد
الػالبعلىفههكلكلنةأوعبازةعلىحدة.هيايتهإعػاءالػالبمعيىكلنةأوعبازةوفقالسياقالتقرير.
الرابعة :في هذه النرحلة يقدو أماوالػالب بعظ تراكيب اليص الػامطة أو النسائل النتعلقة بها مً وجهة ىؿر
ع له الداللة و أو بياء الحنلة .و هذا سوف يؤدي إلى تحسيً الحواىب الداللية أو اليحوية للػالب ،وكذلك
يعلنههتكتيكاتالزمةللترجنةبيًاللػاتأيطا.
الدامسة :يته عرع عدة أسئلة قصيرة شاملة أماو الػالب للدخول في التقرير عنيقا .سوف يقوو الػالب
بائلجابة عليها أوال عً غريق الفه مً خالل النياقصة الحناعية وثه عً غريق كتابتها على دفاترهه .هذه
النرحلة تساعد على تعزيز قدزة الػالب على التحدث باستدداو ىوع متقدو مً النفردات .هذه النرحلة
مرتبػة فقؼ بالكفاءة الصفهية ال بكفاءة الكتابة ،ؤلٌ كفاءة الكتابة تعيي الكتابة شيئا إبداعيا التي سوف تأتي في
النرحلةالالحقة.
السادسة :فيهذهالنرحلةيحصلالػالبعلىأىواعمدتلفةمًالتنازيً.وهذااليوعمًالتنازيًيدتلفمً
حصة إلى حصة .عيدما حصة تتكوٌ مً ملء الفراغات ،فحصة أخرى تصنل إعادة ترتيب الكلنات أو اختياز
ّ
تػػيهذهالنرحلةكلالنعلوماتاؤلساسيةالتييرتكزعليهاالتقرير.
اؤلجويةالصحيحةِ .
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السابعة :يوفر الػالب باليسدة الصوتية للتقرير لتػوير قدزة استناعهه .ينكً للنعله أٌ يعػيهه ملفا صوتيا
ّ
َ
للتقرير ىفسه الذي قد ُع ِله إٌ ُوجد ،أو ينكً أٌ يعػيهه ملفا صوتيا مصابها بنوضوع التقرير مً وجهة ىؿر
النفردات أو النعلومات .وإٌ كاىت غرفة الصف محهزة بتسهيالت ته توفيرها بالنعدات السنعية والبصرية
مثل :النسالؽ و أجهزة الكومبيوتر فينكً للنعله أٌ يعرع على الصاشة تقرير التلفزيوٌ مناثال بالتقرير
النقروء.وإٌهذهالنعداتينكًالوصولإليهابسهولةفيهذاالعصرللعولنةولتكيولوجياالنعلومات.
الثامية :بعد كل ثالث حصص يقدو النعله تصويرا مع بعظ الكلنات النثيرة ( )stimulusذات عالقة
بتقرير صحفي .فإٌ الػالب يكتبوٌ تقريرا صحفيا وفقا لهذه النثيرات وسيكوٌ هذا العنل واجبا ميزليا
للػالب .ؤلٌ كتابة التقرير ائلخبازي في الصف مستحيلة تناما لنعؿه متعلني اللػة العربية؛ حتى أىه صعبة
أحياىا للػالب مً الياغقيً بها .هذه النرحلة ال تطنً أٌ كل غالب سوف يكوٌ قادزا على كتابة تقرير جيد
ُّ
باستدداو الحوافز أو النثيرات التي كاىت قد قدمت أمامهه ،ولكً ينكً التأكد مً أٌ هذه النهنة تحبرهه
علىالقياو ب العصفالذهيي لكتابةتقريرمعقد وهذا هوالػرعمًهذهالنرحلة .عيدما يأتيالػالب فيالحصة
التالية مع ذلك التقرير ،فإٌ النعله يزودهه بالتقرير النكتوب مسبقا مع الترجنة .اآلٌ يقازٌ النتعلنوٌ
واجباتههالنيزليةمعالتقريراؤلصليويقوموٌبتقييهأعنالهه.

تصييفالنفرداتاؤلساسية:
ال جدال أٌ مفردات لػة وسائل ائلعالو ال ىهاية لها ،ؤلىها ينكً أٌ تػػي معلومات متيوعة مً الصؤوٌ اليومية
حتى التكيولوجيا الحديثة .لهذا السبب يحب على الباحثيً في هذا النحال أٌ ّ
يصيفوا النفردات الصائعة التي
يته استددامها بصكل متكرز و هذا التصييف يكوٌ مع الترجنة بلػتهه اؤلو .وهيا ىقدو قائنة النحاالت التي
تتكرزفيالصحفوالحرائدووسائلائلعالوائللكتروىية:
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 .1السياسةواالىتدابات

 .2االشتباكاتوالعيف

 .3النؿاهرات

 .4القاىوٌواليؿاو

 .5الدبلوماسية

 .6االجتناعاتوالنؤتنرات

 .7اؤلعنالالعسكرية

 .8اؤلعنال التحازيةوالنوازدالنالية

 .9الكوازثوالنساعدات

 .10التكيولوجيا

ىنوذدتػبيقيةلتدزيساللػةالعربيةائلعالميةباليهخالحديث:
أوال :اقرأاليصالتاليسريعاوتدنًالفكرةالنركزية.

الصفافيةوالحذزدزوساالىتدابات البريػاىية
اىصب اهتناو الصحف اؤلميركية الصادزة اليوو السبت على ىتائخاالىتدابات البريػاىية وأبدت ترحيبها
بيصر زئيس الوززاء البريػاىي توىي بلير حيث أشازت إلى ضروزة الصفافية والحذز في القطايا اؤلساسية مثل
الحرب والسالو ،كنا تهكنت على قياةتيليسوز الفيزويلية وقالت إٌ كراهية الواليات النتحدة اؤلميركية
تحنعهامعقياةالحزيرة.

واليةبليرالثالثة
خصصت صحيفة ىيويوزك تاينز مساحة للحديث عً الرسالة التي تندطت عيها االىتدابات البريػاىية
ومفادها أٌ زئيس الوززاء البريػاىي توىي بلير ما زال يحتل الصدازة في السياسات البريػاىية زغه أىه له يعد
يهينً عليها .وقالت الصحيفة إٌ بلير يستحق هذا الفوز بسبب إصرازه على تكريس جهوده خالل واليتيه
السابقتيً لتحسيً االقتصاد وإعادة تنويل الددمات العامة والنبادزة بإجراء ائلصالحات النؤجلة.
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وأشازت إلى أٌ الدزس الذي ييبػي على القادة البريػاىييً أٌ يستدلصوه مً هذه اليتائخ ييػوي على ضروزة
التنتعبالصراحةوأخذالحيػةوالحذزفيالنستقبل،السيناإذاكاىتالقطاياحيويةكالحربوالسالو.
أما صحيفة واشيػً تاينز فقالت إٌ مسؤوليً كبازا في حزب العنال سيلقوٌ بالالئنة بال شك على بلير
بسبب تدىي مؤشر شعبيته مً خالل ىتائخ االىتدابات وبالتالي فإٌ بلير زبنا ال يكنل واليته ويرغه على تسليه
السلػة إلى وزير ماليته غوزدٌ براوٌ قبيل اىتدابات عاو  .2006وعلقت على إعالٌ زعيه حزب النحافؿيً
مايكل هوازد عً عزمه على التيحي عً زئاسة الحزب ،قائلة إىه زجل يستحق التقدير واالحتراو لحهوده التي
بذلها خالل واليته .ووصفت إىحازات الحزب الدينقراغي الليبرالي بأىها متواضعة ولكيها مؤشر على أٌ
العناللًيقوى على تحاهل هذاالبديلاؤلقربأيديولوجيا .وخلصت الصحيفةإلىأٌاالىتدابات وىتائحها ما
هيإالدليلعلىاىتقالبريػاىيابدػىثابتةىحواليسازلتيطهإلىبقيةالركباؤلوزوبي.

اىتصازالحليف
وتحت هذا العيواٌ كتبت صحيفة واشيػً بوست افتتاحية تنحد فيها هي اؤلخرى مواقف بريػاىيا مع
الواليات النتحدة في حربها على العراق واتداذ قرازات في غاية الصعوبة زغه تحديها للرأي العاو البريػاىي.
وعلقت الصحيفة على أولئك الذيً ما إٌ أعليت اليتائخ حتى أخذوا يتساءلوٌ متى سيتيحى بلير عً السلػة
لصديقه وميافسه غوزدٌ براوٌ ،قائلة إىه ليس مً حق الدخالء أٌ يدسوا أىوفهه في مثل تلك القطية معتبرة إياها
مسألة داخلية .وقالت إٌ بلير يعد مً الحلفاء النتنيزيً للواليات النتحدة اؤلميركية ،وليس فقؼ لرئيسيً
أميركييًمتعاقبيًييتنياٌإلىحزبيًمدتلفيً.

20

ثاىيا:اقرأترجنةالتقريرالسابق.
Transparency and caution are lessons of British election
The U.S. newspapers published on Saturday focused on the result
of the British election and expressed welcome to the victory of
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British Prime Minister Tony Blair. The newspapers pointed to the
need of transparency and caution in the key issues such as war and
peace. They also jeered Telesur Venezuelan channel and told the
channel is amassing the hatred of United States together with Al
Jazeera channel.
Blair’s third mandate
The New York Times allocated a space to talk about the message
that emerged from the British election and the content is British
Prime Minister Tony Blair is still at the forefront in British politics,
although he is no longer dominating it.
The newspaper said that Blair deserves this win because of his
determination to devote his efforts during his preceding two terms
to improve the economy and to re-finance the public services by
taking initiative for the deferred reforms.
The newspapers noted that the lesson that the British leaders
should extract from these findings implies the need to enjoy with
frankness and to take prudence and caution in future. Especially if
the issues are vital like war and peace. The Washington Times
newspaper said that senior officials in Labor Party undoubtedly
will blame Blair because of his low index of popularity through the
election results and therefore Blair may not complete his mandate
and will be forced to hand over the power to his finance minister
Gordon Brown ahead of the 2006 election. The newspaper
commented on the announcement of the leader of Conservative
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Party Michael Howard about his intention to step down from the
party leadership, saying that he is a man who deserves respect and
appreciation for his efforts during his tenure. The paper also
described the achievements of the Liberal Democratic Party as
insignificant but an indication that the labors will not be powerful
to ignore this closest alternative ideologically. The paper
concluded that the election and its results are only evidence of
transmission of Britain steadily towards the left to join the rest of
the European caravan.
Ally of victory
Under this heading the Washington Post wrote an editorial
glorifying the other fact that is the positions of Britain together
with the United States in its war with Iraq and to take extremely
difficult decisions despite the defiance of British public. The
newspaper commented on those who started to wonder before
announcing the result when Blair will step down from the power
for his friend and rival Gordon Brown, saying that it was not the
right of intruders to interfere in such case considering it an internal
matter. The paper said that Blair is one of the distinguished allies
of the United States of America, not only for successive American
presidents belong to two different parties.21
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ّ
ثالثا:تعل ْهالنفرداتوالعبازاتالصعبةالتياستددمتفيالتقرير.
النفردات\
العبازات
الصفافية

الترجنةوفقالسياقالتقرير النفردات\العبازات
 Transparencyوبالتالي

الترجنةوفقالسياقالتقرير
and therefore
May not

الحذز

 Cautionزبنااليكنلواليته

complete his
mandate

اىصباهتناو

كناتهكنتعلى
خصصتمساحة

تندظعً

ويرغهعلىتسليه
Focused

they also jeered

السلػة
علقتعلى

 allocated a spaceعزمهعلىالتيحيعً
يستحقالتقدير
emerged from

واالحتراو

will be forced to
hand over the
power
It commented on
his intention to
step down
deserves
appreciation and
respect
achievements of

مفاد

إىحازاتالحزب
Gist

الدينقراغيالليبرالي

999

the Liberal
Democratic
Party

دزاسة تػبيقية لتعليه هذهاللػةلػيرالياغقيًبها:لػة وسائلائلعالوالعربية

as insignificant

at the forefront

يحتلالصدازة

 لًيقوىعلىتحاهلhe is no longer

ًلهيعديهين

بأىهامتواضعة

will not be
powerful to
ignore this
closest

 هذاالبديلاؤلقربdominating it

عليها

alternative

European
caravan

because of his
 الركباؤلوزوبيdetermination to
devote his efforts

بسببإصرازه
علىتكريس
جهوده

 اىتصازالحليفhis preceding two
Ally of victory

editorial
glorifying the
other

افتتاحية
تنحدفيهاهياؤلخرى

terms

ًواليتيهالسابقتي

to improve the

تحسيًاالقتصاد

economy
to re-finance the
public services

إعادةتنويل
الددماتالعامة

 قرازاتفيغايةtaking initiative

النبادزةبإجراء

difficult

 الصعوبةfor the deferred

ائلصالحات

decisions

reforms

extremely
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استدلص

to extract

أخذوايتساءلوٌ

started to wonder
when he will

ييػويعلى

التنتعبالصراحة
الحيػة
حيوية
مسؤوليًكبازا

ائللقاءبالالئنة

بسببتدىي
مؤشرشعبيته

 Impliesمتىسيتيحى

to enjoy with
frankness

step down

ميافسه

his rival

 Prudenceالدخالء

intruders

 Vitalأٌيدسواأىوفهه
 senior officialsالحلفاءالنتنيزيً

interfere
distinguished
allies
successive

زئيسيًأميركييً
to blame

because of his
low index of
popularity

American

متعاقبيً
ييتنياٌإلىحزبيً
مدتلفيً

presidents
belong to two
different parties

زابعا :افههتراكيباليصوصوالنسائلالحاسنة.
(ألف) توىيبليرمازاليحتلالصدازة فيالسياساتالبريػاىيةزغهأىهلهيعديهينًعليها
“Tony Blair is still at the forefront in British politics, although he
”is no longer dominating it
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**العبازاتالػامقةفياليصأعالهتدلعلىمعيىاالسهفيالترجنةائلىحليزيةفيسياقالتقرير،علىالرغه
مًأىهفعلهيكليا.
(ب)لحهودهالتيبذلهاخاللواليته
For his efforts during his tenure
** هياالعبازةالػامقةىنؼفريدللػةالعربيةالتيالينكًترجنتهاإلىائلىحليزيةحرفيا.لهذاتهحذفهامً
اليصالهدف.
(د)أولئكالذيًماإٌأعليتاليتائخحتى أخذوايتساءلوٌمتىسيتيحىبليرعً السلػة
Those who started to wonder-before announcing the result-when
Balir will step down from the power.
إٌ الكلنات الػامقة صعبة للحصول على معياها دالليا إذ أىها هيكل معقد ُيستددو ىادزا .هيا كلنة "ما"
ُ
استددمت للتعبير عً معيى سلبي وكلنة "إٌ" "ليس لها أي معيى في حد ذاته والتي تعرف في النصػلح
اليحويالعربيباسه""حرفزائد"والكلنةالػامقةاؤلخيرة'حتى'تستددوللربؼبيًالحنلتيً.
(د)إٌبليرزبنااليكنلواليته
Bair may not complete his mandate
ُ
رجنتبكلنةتعييهذاائلحساسفياللػةائلىحليزية.
**كلنة"زبنا"تدلعلىائلمكاىيةلذلكأىهات ِ
ُ
خامسا:اجعلالحوازبالسؤالوالحوابوق ْهبالدخولفيعنيقالتقرير.
 .1ماموقفالصحفاؤلمريكيةمًفوزبلير؟
 .2ماهوالدزسالذيلقيهالقادةالبريػاىيوٌفيىؿرصحيفةىيويوزكتاينز؟
 .3مامطنوٌتعليقصحيفةواشيػًتاينز؟
 .4كيفترىىفسالصحيفةماحققهالليبراليوٌ؟
 .5ماتعليقواشيػًبوستعلىكلمًيػلبمًبليرالتيحيعًميصبه؟
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اؤلجوبة:
 .1أبدتترحيبهابفوزبلير.
 .2هوضروزةالتنتعبالصراحةوأخذالحيػةوالحذزفيالنستقبل.
 .3أشازتإلىعزوزعيهالنحافؿيًعًالتيحيعًزئاسةالحزب.وعلقتعًمدىجدازتهللتقدير
واالحتراوبسببجهودهالتيبذلهاخاللواليته.
 .4وصفتإىحازاتالليبرالييًبأىهامتواضعة.
 .5علقتعلىأىهليسمًحقالدخالءأٌيدسواأىوفههفيقطيةتيحىبليرعًالسلػةلبراوٌ
سادسا:تعلهمترادفاتبعظالعبازات.
 .1اىصباهتناو(.........................................................................:اهته)
 .2أبدتترحيبها(....................................................................:زحبت)
 .3تهكنتعلى(..................................................................:سدرتمً)
 .4يحتلالصدازة(.....................................................................:يتصدز)
 .5تكريسالحهود(.....................................................................:تعزيز)
 .6ييػويعلى(...................................................................:يحتويعلى)
سابعا:استنعإلىاليسدةالصوتيةللتقريرلتػويركفاءةاالستناع.
فإٌ النعله ُي ّ
دزس اللػة العربية ائلعالمية بهذه الػريقة في كل حصة و بعد كل ثالث حصص تكوٌ هياك حصة
َ
َ
الػالبالكتابةائلبداعيةوىنوذجهافيالتالية:
يدزسفيهالنعله
الدػوةاؤلولىّ :
خنًتقريرهذهالصوزةوفقاللكلناتالنثيرةفوقهاواكتبهاعلىدفترالواجبالنيزلي.
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الدػوةالثاىية :افههالكلناتالنثيرة.
ّ
علقت  -ىيويوزك تاينز  -آداء  -محند مرسي  -الرئيس النيتدب – أماو  -النحكنة الدستوزية العليا -ثه -
ىواب البرلناٌ  -حسيً غيػاوي – بحامعة القاهرة  -قالت الصحيفة -أدى  -الرئيس النيتدب  -اليوو السبت
-الينيًالدستوزي-كأولزئيسميتدب -أعلً -جنهوزيةثاىية.

الدػوةالثالثة :اكتبهاعلىدفترالواجبالنيزلي.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................
الدػوةالرابعة :يزودالنعلهالػالببالتقريراؤلصليمعالترجنةفيالحصةالتالية.
ينيًمرسيأماو"الدستوزية"تأسيسلنرحلةجديدةمًالحنهوزيةالنصرية
علقت صحيفة "ىيويوزك تاينز" اؤلمريكية على آداء الدكتوز محند مرسي ،الرئيس النيتدب ،الينيً
الدستوزي أماو النحكنة الدستوزية العليا ثه أماو ىواب البرلناٌ والنصير حسيً غيػاوي بحامعة القاهرة.
قالت الصحيفة :أدى الرئيس النيتدب ،الدكتوز محند مرسي ،اليوو السبت الينيً الدستوزي أماو
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 منا يصير إلى مرحلة جديدة مً الصراع، كأول زئيس ميتدب دينقراغيا في مصر،النحكنة الدستوزية العليا
 هكذا أعلً مرسي مصر جنهوزية.لتحديد مستقبل البالد بعد ستة عقود مً االستبداد الندعوو مً الحيض
22

...".ًبحريةودينوقراغيةحقيقيتي،مؤكدا "اليوويؤسسالصعبالنصريحياةجديدة،ثاىية

Mursi’s oath in front of “Constitutionality “the establishment
of a new phase for Egyptian Republic
American “New York Times” commented on rendering of Dr.
Mohamed Mursi, the elected president, the constitutional oath in
front of the Supreme Constitutional Court and then in front of the
parliamentary deputies and Field Marshal Hussein Tantawi in
Cairo University. The newspaper said: the elected President, Dr.
Mohamed Mursi presented the constitutional oath in front of the
Supreme Constitutional Court today on Saturday, as the first
democratically elected president in Egypt, which refers to a new
phase of the struggle to determine the future of the country after six
decades of army-backed tyranny. Thus Mursi, announced Egypt as
Second Republic, asserting that "the Egyptian people today found a
new life, with real freedom and democracy…23
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ىتيحةهذهالدزاسةالتػبيقية
في هذه الدزاسة لتدزيس اللػة العربية ائلعالمية ّ
ته تػبيق الػريقتيً التقليدية والحديثة على الػالب .وكاىت
هياك جناعتاٌ للنصاز ِكيً ،اؤلولى مً مستوى الناجستير و الثاىية مً مستوى البكالوزيوس مً جامعة داكا.
َ
وكاٌ في كل جناعة ستة غالب الذيً اشتركوا في البحث غوعا .وقد ّ
النستوييً
ته تدزيس النصازكيً مً
ُ
َ
َ
صحفييًمًخاللتػبيقالنيهحيًكليهناعلىحدة.ثهبعدأسبوعأىههاختبروابصكل
تقريريً

محنوعة
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فردي.فكاىتاليتيحةكنافيالتالية:
الػاولةزقه :1ىتيحةدزجاتالػالبمًالناجستيروالبكالوزيوس
الػاولة زقه  1تصير إلى أٌ هياك فرق في ىتيحة غالب الناجستير بيً اليهخ التقليدي و اليهخ الحديث ،فإٌ
جنيع الػالب حصلوا على أكثر الدزجات في اليهخ الحديث .و مً ىاحية أخرى أٌ ىتيحة غالب البكالوزيوس
تدل على أٌ أداء معؿه الػالب كاٌ أفطل في اليهخ الحديث حتى أٌ غالبا حصل على دزجة  %100في هذا
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اليهخ ،لكً غالباٌ أؾهرا ىتيحة مدتلفة ؤلىهنا حصال على الدزجة السيئة ىسبيا في اليهخ الحديث مً اليهخ
التقليدي.وينكًعرعدزجاتالػالبمًالنستوييًعلىزسووبياىيةأيطا.
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الرسهالبياىي :1عرعىتيحةالدزجاتلستةمصازكيًمًالناجستيرفيزسهبياىي.
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الرسهالبياىي :2عرعىتيحةالدزجاتلستةمصازكيًمًالبكالوزيوسفيزسهبياىي
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الداتنة:
ُّ
تعله لػة وسائل ائلعالو العربية هو اآلٌ مػلب مً الزمً ،بداصة للػالب الذيً يدزسوٌ اللػة العربية وعله
اللػة التػبيقي .هذا اليوع مً اللػة العربية ال يساعدهه فقؼ على فهه الصحافة العربية ولػة وسائل ائلعالو
العربية ائللكتروىية ،بل سوف يعػيهه فرصة ئلتقاٌ اللػة العربية الفصحى الحديثة .إٌ يقوو الندزسوٌ بتػبيق
اليهخ الحديث النذكوز على الػالب لتدزيس لػة وسائل ائلعالو العربيةُ ،فيرجى أٌ الػالب سوف ُيصبحوٌ
ماهريًفيمصػلحاتلػةوسائلائلعالوالعربيةوفيتراكيبهامعالنهازاتاللػويةالنتقدمةاؤلزبع.
النلدص:
إٌ وسائل ائلعالو له تأثير هائل في هذا العاله النعوله على كل جزء مً الحياة ،ؤلىها لنست جنيع جواىب ىنؼ
حياتيا الحديث ،مً الحياة الصدصية حتى الحياة السياسية في كل مكاٌ قد وصل تأثيرها .حاليا في هذا العاله
النتػير جعلت العربية موقفها في السياسة الدولية وكذلك في االقتصاد العالني .لذا كلػة وسائل ائلعالو
العربيةتعتبر اللػةالعربية أداة هامةلنعرفة النعلوماتالعالنية ،وبداصة اؤلخباز مًالدول العربية .وبائلضافة
إلى هذه أٌ الربيع العربي واؤلزمة السياسية في العاله العربي قد جعلت غالب اللػة العربية أكثر حرصا على
جنع النعلومات النيصوزة مً الصحافة العربية .فهذا البحث قد ته تصييفه لتلبية هذا الحرص والحناسة.
وهذا البحث سوف يفيد أساسا للػالب الذيً حصلوا على مهازة اللػة العربية الفصحى الحديثة على اؤلقل مً
ّ
مستوى الثاىوية العليا أو فوقه .في الواقع أٌ الباحثيً هيا قد حاوال أٌ ُيعػيا توجيهيا عنليا لتدزيس لػة وسائل
ائلعالو العربية للػالب مً غيرالياغقيً بها ،ولكيهنا قد حاوال أيطا أٌ يكتصفا عً تازيذ وجيز للػة وسائل
ُ
ائلعالو العربية جيبا إلى جيب مع الدصائص اؤلساسية لها .هيا لتدزيس لػة وسائل ائلعالو العربية تقدو غريقة
شاملة تطه الكفاءات اللػوية اؤلزبع .وهذا واضح أٌ محال اللػة ائلعالمية واسع جدا فربنا ال ينكً ؤلحد مً
غير أهل اللػة العربية أٌ يقول أىه قد عرف جنيع النفردات والنصػلحات التي تستددو في وسائل ائلعالو
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العربية .لكً مً النفترع إٌ يتبع أحد الػريقة التي تقدو في هذا البحث فإىه يقدز على أٌ يفهه النفردات
ائلعالميةاؤلساسيةوغريقةاستددامهابيحاح.
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