
 قسم اللغة واألدب العريب                                                     لية اآلداب والفنون            ك
 لسانيات اخلطابختصص:                              ية                 لغو الدراسات ال :ادلاسرت فرع

 ية )السداسي الثاين(طبيقيف مادة اللسانيات الت استدراكي امتحان تقييمي
 عيسى()أستاذ ادلادة: عبد احلليم بن      خاص ابدلؤجلني()م 0200ماي  20دورة 

ثلة يف اخلرب  ،أجهزة اإلعالم العريبستعملها اليوم توحني ننظر إىل لغة االتصال ابجلماىري اليت »عبد العزيز شرف:  قولي ُمم
ا  ،وادلقال الصحفي واحلديث والتقرير الصحفي وادلقابلة اإلذاعية والتلفزيونية لذي نقصده لغة مباشرة تصل إىل اذلدف اجند أّنه

ا تتخلهى وتنصبُّ عليو متجنهبة اختيار اإلحياءات اجلمالية والفنية لأللفاظ. وإليثارىا  طريقة فورية،ب ىذه البساطة وادلباشرة، فإّنه
 اصرة.عوابلتدريج عن العبارات ادلقتبسة واألمناط احملفوظة ادلتوارثة اليت يعافها الذهىن الذكي، وأتهبا روح ادل

" ومن ىنا كانت ىذه اللغة اإلعالمية ت مْؤثِرم أن تقول: "عمِرَض لِلَبْحِث"؛ بداًل من "عمِرَض على بساط البحث"، و"قاَتلَ 
َي َوطيسم الِقتاِل، و"ا "، بدال من "َحَِ " بدال من بََداًل من "خاَض ِغماَر الِقتاِل"، و"اْشَتدَّ الِقتالم بم ِت احلَرْ "َوَضعَ نْ تَ َهِت احلَْربم

 َغَضَبوم" بدال من "َصبَّ جاَم َغَضِبِو"... أَْوزاَرىا"، و"َصبَّ 
ا حتاول كذل  أن حترص على إذا كانت اللغة اإلعالمية حترص على مراعاة القواعد اللغوية ال مصطلح عليها، فإّنه 

خصائص أخرى يف األسلوب، وىي البساطة واإلجياز والوضوح والنفاذ ادلباشر والتأكيد واألصالة واجلالء واالختصار والصحهة، 
اإلعالمية جتنح إىل االستغناء عن الكلمات الزائدة كأداة التعريف اليت ال لزوم ذلا مثل شبهت النار يف القرية،  فأصبحت اللغة

حبيث تكون أقوى يف لغة اإلعالم حيث تكون: شبهت انر يف القرية. أما أدوات التعريف الالزمة فال تستغين عنها اللغة اإلعالمية 
 حبال من األحوال.

ة اإلعالمية عن األفعال اليت ال قيمة ذلا مثل: قام إبعداد حبث حبيث تكون أقوى لغة اإلعالم حني كما تستغين اللغ
 نقول: أعده حبثاً.

وتستغين لغة اإلعالم عن الصفات وظروف ادلكان والزمان وأحرف اإلضافة؛ مثل دمهرت السياراتن تدمرياً، وتقول لغة 
بداًل من عمارة عالية من مثانية عشر  ،اإلعالم أن نقول: عمارة من مثانية عشر طابقاً اإلعالم دمهرت السياراتن، ومن ىنا تؤثر لغة 

 ..طابقا.
استخدام أسلوب  ،ة، وىي جزء ىام من أقسام األخبار اخلارجية يف الصحف العربيةوقد كان من أثر الرتمجة الصحفي
ة من طبيعة تعبري اللغات األجنبية، ومثال اللغة العربية استخدمت تراكيب جديدة مستمده  جديد ال عالقة لو ابألدب؛ بل إنه 

ا وحدات مستقلهة، فهذه ىيذل  شيوع استخدام  طريقة التعبري األوريب  متاما ابجلمل االمسية  اجلمل االمسية وتناثرىا وكأّنه
 كتاب: علم اإلعالم اللغوي.«. ادلستقلة اليت جتعل فيها النقط والوقفات فقرات...

دًا طبيعة اللغة اإلعالمية مقارنة مع األمناط اللغوية األخرى، ، لله ح: مطلوبـال )من  ميةمسات اللغة اإلعال اذكرمث حمدِه
 ، ابالعتماد على أمثلة توضيحية.النص(

 مالحظات:
سا، ابلقاعة 07.97إىل  73.97م، يف الساعة 2722جوان  70 ثالاثءتقدهم اإلجاابت ورقيا إىل األستاذ يف يوم ال-
 .التاريخوال نقبل أي عمل بعد هذا  ،72رقم: 
  ية.لسانيات التطبيقميكن للطالب أن يقدهم عمال إضافيا فرداي، يكون عبارة عن قراءة يف كتاب ذلا عالقة مباشرة ابل-

 ابلتوفيق                                                                                          


