


بحوث ومقاالت حول اللغة الهجين (العربيزي،الفرانكو) 
بأقالم مجموعة من الباحثين والمهتمين بالشأن اللغوي 

في الوطن العربي

الطبعة األولى 
محرم ١٤٣٦ هـ / أكتوبر ٢٠١٤م

لغة الشباب العربي
في وسائل التواصل الحديثة

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا










×
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



كلمة المركز





 
 

  



 
 
  

 
 
 
 

      


  



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  





 







  




ا
مين العام
د.عبدا� بن صالح الوشمي


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



العربتيني: الكتابة العربية باألحرف الالتينية
أ.د.سعد بن طفلة العجمي

 وزير ا"عالم سابقًا 
 كلية ا+داب جامعة الكويت

 دولة الكويت

تمهيد:
  
ARABATIN



   




ARAB-EZARABATIN
3ARABIZIARABIZI


SEEYOU
OK

MYFRIENDS
TAKECAREBYE

  

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





  
    CHATTINGROOMS
 


 

   






 

الكتابة باألحرف العربية:
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باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



استنتاجات عامة:



 
SOCIALMEDIACHATTING
 
 


  

 
 

 



CAPITLIZATION
CAPITALANDSMALL
LETTERS

LAA   
 ROO7 ZEENMAABI

 
 

 Yaghan p
 

 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



PUNCTUATION










:)smileyface
*:Akissonthecheck
):sadface

@:angryface
BrbBerightback
LolLaughingoutloud
O:Hug
P:Stickingouttongue
S:don’tunderstand
X:Kiss
(;Asmilewithawink
) :Very happy face with tears

@:Angryface
S:Confused
$:Shy 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





/:Confusedandworried
~_^Eyebrowsup
:pTeasingface

O.oSurprised
XDAsmilewithclosedeyes
D=Asmilewithopeneyes
/o\Praying




EMOJI
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
























2RF

BZ8

TSK

ThShL

J9M

7DhN

56H

D’6W

Th3Y


 •
 •

g
 •9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2


 • ’3’6

36 
 •


eau

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 



THEDIGITALGENERATION









S

Y
ya

rayyal
dyay
masyad

yedeed
yaddity

YaghanMohammadAli 
 


TCTakecare

TYTTakeyoutime

CUSeeyou

WBWelcomeback

NMNevermind

lollaughingoutloud


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






 





 
 







 
UN
UK
LA

NYC
PR

DJ
KU

AUK
BU

JLO
OJ
JK

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



نماذج من العربتيني:
  



Layal says

 !!!Sarah

:Sarah says

?na3am

Layalsays

 si2altay oboch 3an next weekend


:Saraah says

la2 nesait:P

:Layal says

 plzzz si2lee al7een

Saraahsays

no lana il7een its too early

:Layal says

 kk, anyways, shlonich?:P


:Saraah says

 gd u

Layalsays

Zaina


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



Layalsays

 dalia itsalim 3alaich

:Saraah (um) says

alla isalmich :P 

Layalsays

?ray7a madrisa bachir
Saraahsays

ee u

Layalsays

eeakeed
Saraahsays

?ri7tay il 7amla ilyom





Zo3 ah
Yeshaweq

Aham shay
2y shay

Mo 9ij 
Elwath3

La y7oshik
Mo shy

Yal.Qadema
7ada wee3 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





Waaai
Ta76eem

Cuteaa
Maleqa

 Enshallah
Khayal

Mako she‘3l
 Yaah

mu 6abe3y
Ya entaw

7adech 




 Hala DR. Meshtaglik 7ail ya 6iweel

 al3umur Telephony 5arban




3eidik mbarak 6al 3umrik
E na3am ya36ek al3afya

7ilwa 7ail
Sha5bar ilwaldah

mita bitrid min isufar





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



خالصة:


  
  




 
   




SOCIALMEDIA
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في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 





***
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الملحقات
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باب العربي لغة الّشَ
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المصادر والمراجع:
 •
 •


 •
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



ظاهرة العربيزي(١)
 أ.د.صالح بن ناصر الشويرخ

 أستاذ علم اللغة التطبيقي 
 جامعة ا"مام محمد بن سعود ا"سالمية

 المملكة العربية السعودية

    
  

 

     
  
  
  

 
   
 

   
 

 



 



باب العربي لغة الّشَ
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 Unix
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***

باب العربي لغة الّشَ
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب واللغة.. مشكلة اللغة الهجين الّشَ
 أ.د.عبد العزيز بن حميد الحميد

 أستاذ فقه اللغة 
 جامعة ا"مام محمد بن سعود ا"سالمية

 المملكة العربية السعودية

اللغة الهجين:
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




  


   
  

   
  

  
    



ما اللغة الهجين؟
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اللحن في األصوات:
 

 
 •    
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 •   
   
     

  
 •    

   
  



  
 •


   


    

اللحن في بناء األلفاظ:
  

 •   
  

 
 •      

    
 

 
 

  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة
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اللحن في داللة األلفاظ:
   
  
   
    


   

   
 

 
  
  



اللحن في تركيب الجمل:
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اللحن في اإلعراب:
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



     
  
  
   
 





   
 
   



كيف عالَج القدماء تلك االنحرافات اللغوّية؟
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مصطلح (اللغة الهجين) في االستخدام المعاصر:
       
    
 
  

   
   


 
  
 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
   

 arabizi
 FrancoArabic
  
      
   
  

    

What sup

أسباب هذه الظاهرة:
 •  

 
 •
 •
 •


معالجة هذه الظاهرة:
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
      
   



    




      

  


 •
httpwwwyamlicomeditor

 •  


 •





 •
 •Maren



httpsootalmwatenmagazinemaatpeaceorg 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



توصيات لمعالجة المشكلة:
 •

   
  



 •  
  


 • 

 


  


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



المصادر والمراجع:
 •




 •


 •


 •   


 •


 •httpsootalmwatenmagazinemaatpeaceorg
 •


 


***


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



العربيزي من منظور حاسوبي(١)
 أ.د.عبد الملك سلمان السلمان

 د.فوزي إبراهيم حراق
 ا
ستاذان بكلية علوم الحاسب والمعلومات

 جامعة الملك سعود 
 المملكة العربية السعودية

  
      


 






 
 




 



 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة
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المقدمة:






    

 







    
                 



 
  

httpenwikipediaorgwikiRomanizationofArabic 
.http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=42203  

.http://www.alkhaleej.co.ae/portal/05bbcff0-c191-47f2-8119ffb6b3d5a0e4.aspx 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



    
 



 






   



تعريفات لمصطلحات العربيزي:
        
      


    




/http://ar.wikipedia.org/wiki  
.http://www.yanbu1.com/vb/showthread.php?p=80643

httparwikipediaorgwiki 
http://ar.wikipedia.org/wiki 

باب العربي لغة الّشَ
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sms

 

EnglishArabic

اآلثار الناتجة عن استخدامها:


 
 •


 •    


 


 •


 • 


sms

httparwikipediaorgwiki 
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=42203  
،http://www.almomend.com/forum/showthread.php?t=92

.http://www.yamli.com


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 •




 •
 •

 
مواقع وبرامج مساعدة:




Yamli







Onkosh
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



eiktub






Tip

YooLki






GoogleTa3reeb





استبانة وإحصاءات:
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا










هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







 • 
 •
 •




 •



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



الخاتمة:
         
 


   




 





 •

• http://ar.wikipedia.org/wiki/فرانكو_ارابيك_(أبجدية)

• http://ar.wikipedia.org/wiki/كرشنة

• http://ar.wikipedia.org/wiki/كرشوني
• http://en.wikipedia.org/wiki/Bikdash_Arabic_Transliteration_Rules

• http://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Arabic

 •
http://www.almomend.com/forum/showthread.php?t=92

 •
http://www.yanbu1.com/vb/showthread.php?p=80643

 •
http://www.alkhaleej.co.ae/portal/05bbcff0-c19147-f28119--ffb6b3d5a0e4.aspx

 •
 http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=42203 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 •httpwwwyamlicom
 •httpwwwonkoshcom
 •

httpwwweiktubcom
httpwwweiktubcomscreenshothtml

 httpwwweiktubcomguidehtml
httpwwwyoolkicom
httpwwwgooglecomta3reeb

***


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب األشكال اللغوية للرسائل اإللكترونية عند الّشَ
 أ.د.ليلى خلف السبعان

 ا
ستاذ بكلية ا+داب جامعة الكويت
 رئيس تحرير مجلة (العربي)

 دولة الكويت
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باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة
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مفردات خاصة:
    

 
    
   
    

       
       
  
   


  
  






هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



    





 

 
 
 
 
 
 
 
  

   



حالة من التمرد:
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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SMS
  





  



WOgburn

 

 

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
 



  

 






 


 
  





.www.5star.com  
 

 
 

    
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



موضوعات الرسائل:

 
  










 


 
  











 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  









 







  


 






 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 
      

 
  



ظهور المستويات اللغوية في (الفصحى) و(العامية):

  
  
  
 




 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
 

   
   
  
  
   
 

   






 

 


 





 SMS 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








 
  
   







 
  
   
 
 

 
   

 




 
www.benaa.comspan  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا














RED
 


 


 
   
 










هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




  




   

E
  












      
   

TestOfEnglishasForeignLanguageTOEFL

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




InternationalEnglishLanguageTestingIELTS

System



sms









 
 
 





 
 



  



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 


 























 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا


















 
 
 





 
    
    

  

http://www.al-madina.com/node/190423/arbeaa  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







 

 




 











 

 
  

.http://www.al-madina.com/node/190423/arbeaa  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 































باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا










  








  
 

 

 
 





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 











 





 









 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 






«Ana Baroo7 Ma3 9a7bety Mam




Ma3Baroo7
9a7bety





26

36 -

39

7 -9 -

7/5 -8

 
  





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






 4u 
for4

foryouyouu
v
 
q8



تقنية الرسائل القصيرة:
 



 •
 •
 •
 •
 •
 •


 •
 •
 •
 •

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 •
 •
 •


الوسائط السمعية البصرية في الرسائل اإللكترونية:


 







  


=http://www.odabasham.net/show.php?sid  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

 


 






  



 
  

  






 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
  







هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



المصادر والمراجع:
 •


 •


 •


 •
 •
 •


 •


 •


 •

httpwwwodabashamnetshowphp?sid
 •http://www.al-madina.com/node/190423/arbeaa
 •




 •


 •sms


 •
 •




 •wwwbenaacomspan
 •www5starcom

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب في ميزان رؤية العلوم االجتماعية اللغة وهوية الّشَ
 أ.د.محمود بن الحبيب الّذوادي

 أستاذ علم االجتماع 
 جامعة تونس

 الجمهورية التونسية

باب:  أهمية دراسة هوية الّشَ
   

  



 


 

 




Lesjeunessontlasolution 
Cequejeunesseveut

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



محددات الهوية الجماعية: 


   
PeterKivisto   




 








اللغة أّمُ الرموز الثقافية جميعًا:


 

 



 
MulticulturalisminAGlobalSociety 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







 
 
   
  



االزدواجية اللغوية ومشكل الهوية الجماعية الكندية: 



  
  

 JohnPorter


LesDeux  
 Solitudes





  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





GuyRocher

 





 








باب التونسي: العالقة بين اللغة العربية والّشَ



   
   
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 



 •
 •
 •
 • 


 •




 • 
باب التونسي باللغة العربية:  تشخيص عالقة الّشَ

 


  

lefrancoarabe
 

 


    
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
    


 
 
  


 questionnaires

 



 
  


 
 
 





  





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



    



 

 
  
  



    


 


دور النظام التربوي التونسي في حال اللغة العربية:

 
 
    

    

 
 





باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




  











 
 

 
 

 
 

aliénation 

 
 
  
 



.Dépendance et aliénation culturelle (in Indépendance et Interdépendance au Maghreb)79-233  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب: ارة عند الّشَ   االزدواجية اللغوية األّمَ
 



 


  
    
 
 
 

  



 
 
 

  


 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب التونسي واالزدواجيتان اللغويتان:  الّشَ

 

 

  




 

 
 
 


 



 

 


  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب:  ضعف التعريب النفسي لدى الّشَ
 
  
  




 



  
 

 

رفع التحدي ضد العجز عن التحرر الحقيقي: 
 

  
 
 


  
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 

 

 



العالقة الحميمّيَة بين اللغة والهوية:



  




  
 


Didrot
Quandonsuitunemauvaiserouteplusonmarcheplusons`egare



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب التونسي نتيجة لمجتمعه: موقف الّشَ
 


 




 


  

 



lerôlepositifducolonialism
  


 

 
   




 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



إطار فكري تنظيري للبحث: 



 
 



 

 
 


 










.Alternatives Discourses in Asian Social Science : Responses to Eurocentrism 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 




 

 


  



 •
 •


 •



 
 
  

  
 –


 •
 •
 •

 


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
 
 

 


   



    

 
  
 

 
   


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 المصادر والمراجع:


 •


 •


 • 



• Abdelmoula, M: Les jeunes sont la solution, L’Expression, No.30, 915- 

mai 2008, pp.1315-.

• Alatas, S.F: Alternatives Discourses in Asian Social Science : Responses 

to Eurocentrism, New Delhi, Sage Publications, 2006, pp.226.

• Kivisto, P: Multiculturalism in A Global Society, Oxford, Blackwell 

Publishing, 2002, p.14.

• Ruf.W.K: « Dépendance et aliénation culturelle » in Indépendance et 

Interdépendance au Maghreb, Paris, CNRS, 1974.

• Slimani, L: Ce que jeunesse veut, Jeune Afrique, No.2567, 2127- mai 

2010, pp.6275-.

***

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



العربيزي.. دراسة حالة من لبنان 
 أ.د.نادر سراج

 ا
ستاذ في المعهد العالي للدكتوراه 
 الجامعة اللبنانية

 الجمهورية اللبنانية

 
 


 

 
     

      
    
    
    
    
    
     
     
 



.Méthodes des sciences sociales, section 11, la linguistique, p. 341  
Qu›est ce que la linguistique fonctionnelle? André Martinet, Revue Alfa Sao, V. 38, pp. 11-18, 1994  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






     
  
   
      
      
       
 



     

   

  
 





 







هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
  
  
   
 
   

 
   


  

 
 


 



 
 
 
     
 



  




باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 






  
 

  



 

 
    



Gender 




  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   


 
 •  


 •  


 •  


 • 



 
 





  
 
  
  



  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 




   
   
   
 

  

 
 
 
 
 

    


hybrid 
 

 
 

 
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
   
   

   
  

 


   
 
   
 



 

    
   pidgin

 



 
 

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 

   
   







 casestudy





  
  


 la2 I don›t want to come 3ashen     

.ma 2li 5li2

tekram 3younik; ya mami     
   





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
   

 
    

 
   
  
 
  
  
     

 
  
  
 


  

 

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

 



   
 

textmessage

Hidoctor… anaDianawhidamaybloodtest
  
bloodtest
 
  


    


 
garden 

Ta3o 3ala el garden

 


 



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  3 
 
   


 


soundphone
 
        
 phoneme

    
 
 allophoniechange 
  
    

  

 
       
 
 



 
 

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   
sondoublementarabisé 

AllahykhalikLawkintmahalikint 
   

  
 

youdid  
   sameandevenmore

   
   

  
  



 


  Ta3e hala2 la 3ande 5alasit 2akil

  
 5
8assan8 


/8//3/


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




                

   

 




  
citoyendumonde

   codes  
 
 
  
  
 Intelligencedelacommunauté
     

   
    
   
   

 

 
 
AFP 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 


  

 
         
 

 


 
 

 

 
   
Ka3kayaahwe


 3azaw2ak  laziz
 
Balila 

 
Daily star  

 
  

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



ChichaMan2oucheh  
NehnaSawa
Samakan 
 
Chabro2a  
 
7abibi

alkahwasummer

3arfan


Mashrou7a
Zay3our 7ammoudcell

 


 ZaatarwZeit  
 


 
 

     
        
  
 


  


 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



Ka3kaya


 
 


chere3 el ma2aber, grand Lyce 3ala nasra
 
  
   

  
 
 





 

 
 
al3ab

 
 

Olio 
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



OTV3ish Beirut
 

 Sheif 7alak
NBNShitayeb

  
 OrthodoxLIQAA


 


collectifKahraba

Nehnawelamarjiran   
 Ihjoz
7
h



 
  
 kamashtak    

 
  


MTV 

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



    
parkmeter 
  
 
 parkmeter

 
 
   

  
  !7ILLO 3AN TEEZNA
  
 
  




      

 
 
  RamadanKarim
 



 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



3id Mubarak to you and your family


fus7 majid 
FiterMubarak

Fitr Moubarak, Yin3ad 3leykon bil kheir.
    

AdhaMoubarak
   
 


 
 



EidMubarakDubai1



 Twitter
 
 new promotion #

 
 

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



1 jiri7 wa7ad

 Mafee shi mestaheel
 
 Ya ret chi marra mnefham leih l 3aj2a am
 spending my days on the roads

 
   


 
 


     




 
Yarazil 
 tothedeafofbaabda
 ya3akrout
Raw7a bala Raj3a 
ma3ak Abou baha2 Alla) 
 la3younak  
ana ma3obetmoun

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




Fatanji 
 
 





 
 b3at riseli seriyi awiyi w 2oul li b2albak w ma t5ali 7ada ya3ref  :

 .ra2mak. Secret sms app:// mt-2.co





  
 
   

 


 • 

 



  


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 
   

  


 •





Whatsapp
 • 





     
  
   
 



 

   


 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
 •  

3id Mubarak، و3id sa3id، و
  .Ramadan Karim

   
 

 •
    
   
 


 •

   
  

 
 • 

  
  
  



 •   

 7abibi، 7ayeté، 7obbi، 3youni، 2albi 
 


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
  
     

        
     

 



       
  
   
    
 



   

 
        
 
   
    

  
    



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






 

   
 
  
    
        
 
     



  

   
 
 


 
  




باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 

 
  
    
a5ochlete
 
yakshele
 
fafofi

  



  


 
 
 
 


 
http://ar.mo3jam.com 
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 
  

  

 

 
 

  
  
  

     
 
  
  


 
    
  
    
       
    

  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








  
 


 •
 •
 • 
 •
 • 
 •
 •








هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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• Alla ynajjina min l aswa2.

• Byed7ako 3layyeh wa2et a7ki arabeh fa seret a7kiya.

• Inno la kil 3aser lou8ato, Don’t be so mouta5allifin.

• Inno mish a7san ma nektob arabe 8alat.

• A3jabani l mawdou3 wa 7ammasani li outabi3a ab7athi.

• It’s cool net3llam bil arabish.

• Law 3eref Said 3akel inno waslin la hon, ken ar2at asab3o 

nademeh.

• Knt b7ebb law hal ba7es nkatab bi hay lou8a.

• J’ai aimé ce sujet parcequ’il répond à des interrogations de notre 

époque, 7elo 7abbet !
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smsWhatsapp

  



email


emailNetiquette
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 codemixing

 
 

jet’aime 

Iloveyou
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 •AFP

 •Dailystar

• Madeleine Grawitz  Publisher: Méthodes des sciences sociales - Editions Dalloz - Sirey 

(December 15, 2000.

• André Martinet:Qu’est ce que la linguistique fonctionnelle?- Revue Alfa Sao, V. 38, 1994.
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ــب متغيرة  ــة المعاصرة: جوان نظرات فــي اللغ
واستعماالت خاصة(١)

 أ.د.وسمية بنت عبد المحسن المنصور
 أستاذ النحو والصرف
 جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية
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 • 
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 •
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 التلوث اللغوي (االنحراف اللغوي):
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.rums.kfu.edu.sa/showthread.php?157778

.http://www.mbt3th.us/vb/forum16/thread175825.html  
.http://ask.fm/meemo087/answer/24126697894 
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):

X_X
 O:<

O:
 /:

 /D=\
 p:

 •
 •
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ٌة(١) ٌة اجتماِعّيَ َغُة.. ِدراَسٌة ِلساِنّيَ باب والّلُ الّشَ
 أ.د.وليد العناتي.

 أستاذ اللسانيات التطبيقية
جامعة البترا ا
ردنية

 المملكة ا
ردنية الهاشمية
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LanguageMainte-    

 nance
LanguageHeritage     

HeritageStudents
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.Research on youth and language in Denmark, pp. 45–55 

 Deviant writing and youth identity:Representation of dialects with Chinese characters on the  
.internet, Chinese Language and Discourse, 58–79
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.Journal of Computer-Mediated Communication, Vo 4, ISSUE 7, July 2002  
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 Language Choice in Mobile Text Messages among Jordanian University Students, SKY Journal 
of Linguistics 21, 2008, pp: 37-67
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The Internet and Language Use: A Case Study in the United Arab Emirates, International Jour-  

.nal on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 6, No. 1, 2004,pp 146–158

.Arabic Language Use and Content on the Internet, Bibliotheca Alexandrina(2008),pp124-140  
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LITERACY, The Boothe Prize Essays 2003

• JANUS MØLLER and PIA QUIS, Research on youth and language 

in Denmark, Int’l. J. Soc. Lang. 159 (2003).
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مزج اللغات في تطبيق WhatsApp لدى السعوديين:
أشكاله وأسبابه من منظور لغوي اجتماعي

 د.أشرف بن سعيد شاولي.
أستاذ اللغويات االجتماعية المشارك 

 جامعة الملك عبدالعزيز بجدة
 المملكة العربية السعودية

الملخص:

 WhatsApp


WhatsApp




WhatsApp

مقدمة:
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lemélangedelangue


 
 

  

lecontactdelangues 
 








 



 Les chances du français en Arabie Saoudite analyse sociolinguistique et didactique . 
 Les jeunes et les relations interculturelles:rencontres et dialogues interculturelle  
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codeswitching
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Le rôle de la dichotomie pseudonyme/avatar dans la construction identico-commu- 
nicative: cas des sites saoudiens du Tchat

http://www.revuespip.unisite-creation.com/Le-role-de-la-dichotomie  
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WhatsApp.
WhatsApp 


MSNMassenger
YAHOOMassenger
WhatsApp
 



 
WhatsApp
WhatsApp

 





WhatsApp
  
 P
PP
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camera
microphone

  



song


song















ok




bye
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hi
baby
why
maybe
no
yes
thanks




canIsee
asyoulike
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allô
film
merci
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L’écrit des conversations électroniques de l’Internet 
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merci
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حدود الدراسة: 
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http://www.hodaidah.com/hod/showthread.php?t=68080 
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



المصادر والمراجع:
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 • 




 •
http://www.jo1jo.net/vb/jo1jo213605.html
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ــتخدام  ــة في اس ــة الثانوي ــات المرحل آراء طالب
العربيزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 د.نجوى محمد الحوسني
أستاذ المناهج وطرائق التدريس المساعد

 جامعة ا"مارات العربية المتحدة 
 ا"مارات العربية المتحدة
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.http://www.moca.gov.ae/?p=1618
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



أهمية الدراسة:
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مصطلحات الدراسة:




ComputerMediatedCommunicationCMC




،A Funky Language for Teenzz to Use: Representing Gulf Arabic in Instant Messaging 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2003.tb00355.x/full :على الرابط

Arabizi: A Contemporary Style of Arabic Slang 
.Arabic in Latin Script: Who is using it and why in the Egyptian Society 

Arabizi or Romanization: the dilemma of writing Arabic 
Egyptian Romanized Arabic: A Study of Selected Features from Communication Among Egyp- 
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Language Choice Online: Globalization and Identity in Egypt 
Arabic in Latin Script: Who is using it and why in the Egyptian Society 
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Arabizi: A writing variety worth learning? An exploratory study of the views of foreign leaern- 
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أدوات الدراسة:
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 •        
.http://www.moca.gov.ae/?p=1618
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



تويتر السعودية، وما يسطرون
أثر تويتر على عربية المستخدمين السعوديين: المشكلة، والحل. 

(دراسة وصفية، مسحية)
 أ.بدرية عبد العزيز العبيد
 المعيدة بقسم ا"عالم

 جامعة الملك سعود
 المملكة العربية السعودية 

توطئة:
   

    


 
 



 




 

اإلطار المنهجي للدراسة:
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عم تتحدث الورقة؟ (مشكلة الدراسة):
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 Ralph Fiennes blames Twitter for ‹eroding› language, article  
.http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8853427/Ralph-Fiennes-blames-Twitter-for-eroding-language.html
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منهج الدراسة واألدوات المستخدمة فيها:
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http://www.scribd.com/fullscreen/76847626?access_key=key-27kw8nqcn2ipc41ztrh0

.Tweets from Tahrir: Egypt›s Revolution as it Unfolded, in the Words of the People Who Made it 
 Twitter Revolution, how tweets influence the relationship between politician leaders and the 

.public

.Twitter Power 2.0: How to Dominate Your Market One Tweet at a Time 
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.article Twitter effect: How the hashtag has shaped political debate)) 

.Twitter, What Will Become of Our Language? (article ) 
http://taether.com/dailyTops/index  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



ــر  تويت ــتخدمي  لمس ــوي  اللغ ــلوك  الس فــي  مالحظــات  ـ  ــًا  ثاني
السعوديين:

SocialMedia








 



twitter
facebook
 
twitter
facebook



 



 


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 







 twitter


   



Dialog


twitter  

  
 
  





.article? Facebook, Twitter, Texting: Are They Bad For Language Development 
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الشباب السعودي يغرد بالعربيزي!.. ما الدوافع؟
 أ.حمدة بنت عبدا� العفيص الغامدي

 باحثة متخصصة في اللغويات
 جامعة كانبرا – أستراليا

ABSTRACT:

This study aimed to discover the realities of the use of Arabizi, a new 
writing style emerged on social networking sites, which uses Roman 
letters to write Arabic. This study focused on a group of young people 
in Saudi Arabia aged 18 to 28 year old who are using Arabizi on Twitter. 
The motivations for this use are investigated through two data 
collection methods which are: analysis of authentic data of Arabizi 
on Twitter and an e-questionnaire to further examine the reasons for 
using Arabizi on Twitter. In order to build a solid background for this 
study, a review of the literature related to the phenomenon of Arabizi 
is provided concentrating on key themes which are: language and 
the Internet, a historical background of Arabic orthography reform, 
the rise of Arabizi on social networking sites and finally the attitudes 
towards Arabizi in the Arab world. Finally, the results of this study were 
compared with previous studies› results in another Arabian country 
which is Egypt. The study concluded with recommendations both on 
individual and institutional levels in Saudi Arabia in regard to limiting 
the use of Arabizi and preventing its spread. It also emphasized the 
significance of Arabic language and Arabic script teaching. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 
 
  


 
 
  

 
 
  
 
 





  

 

 

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   
 
   





 
 

 



:(l’hybridation linguistique) في تعريف المصطلح، الّتهجين الّلغوي - 
 
 
 
 
     

  
 hybride

 


Dictionnaire 
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 

 


 

 




 

franque




  



Le petit Robert, Dictionnaire le Robert 
 

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 


 


  
 
 
   

 


 

 


 
 


Bilinguisme et contact des langues 
Sociolinguistics, society, language and speech 

 
 
 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





  


JLCalvet
RBreto


  
 
 
  
 
  




 - أسباب الّتداخالت الّلغوّية:
 




 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 




 
 

 

 




 

 




 
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







  
 


  


 






 
  








Les Algèriens et leur(s) langue(s 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

 












 
 


  


 

  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 
 


 
  
 

 

 

 
  







  
 
 
  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




   
  



ـ الواقع الّلغوي في الجزائر:



 
  

  

 
 
 
   
  
 
 

 

 

 
 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  

 
 


 
 

  
 
 




  






 




باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

 
 
 
 
 



 
 
 


 


 
 


 
   

LinguaFrancaunelanguemétisseenMéditerranée 
 

  
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 


 
 
  
  

 
 


 •
 •
 •
 •
 •

 Fergusson
diglossie


 




  
   

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

   


 
 
 
  




 

  
 
 

 


 

  
      




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  




 
 
 

 




 
  






 
 
 





باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








 

 
































ـ واقع (التهجين الّلغوّي) في وسائل االتصال:




 
  

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
  
 
    
EmailSkypefacebook
  twitter

 

  



 





   
 


 

       
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 

 


  
 

 


 




sms





 




mms














  
smsmmsfacebook

 

 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   
  
   
 

    
 
 

byok 
commentçavaccv





 sltsalut
mrd 
bonjour bjr
 BienB1  
8bon demain2M1

bonnenuit
     
359
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باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  

  
 
 

 
 
smiley 
   
 


  


 




  
 

 
 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 • 
 • 
 •
 • 
 •  
 •
 • 

 
    

 


 
 

    
 
 



  




  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
   
    













 
 


    
 

 



 



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




  



  


 «3idekoum moubarekwakoul 3amou waantoum bi 5 eirnchalah»


    



 


 mimi, chedwa mane9rawche ma3liche dji m3eya nechriunerobele»

«l’3erse ta3 bent 3emi, ilaoui,abe3tilii msgok



robe

msgoui
 
 



   

 
  

Sociolinguistics, society, language and speech 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
 


 

 

 •
 •
 •

 


   
 
  




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








 
 4
 

  
 Dentiste ,dossier, portable, cv, rendez –vous, festival, la banque,»

 «…sandwich masque, inspection

 


     
   
 



 


 

  
 
  

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 



  
 

 
   

 
 
  

   




 
  

 
 

. ,Langage et classe sociales 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 







facebook



 
cha2bistes 
ist 
leliendiscution     
déjà

ladiscussion
 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
 


 

  



 
lesunités
uneunité
unbattoire
les 
lesportables
 s


lesarticleslelales


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
-
yinformikflexyproposer

informer


  

 



 







 


  
 

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
  
 




 
 
  
  

 
   
 
 


facebook


mongoleunecatégoriebizzare




  




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




directe fi el restaurant





en plus , la catastrophe c’est




 
 

 
au
restaurant


  
 
  

l’alternance 
 


  

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 




  

 

  
 
facebook


















 
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   

  
 
  

  
 



ـ أضرار الكتابة اإللكترونية على الّلغة العربّية:
  
 

 
 



 

 
 
 
  
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 


 

 


  
 
 


  
  


 
 

  
 
  


 



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 

  

 

 
  






 
 






 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 
 
 
 


 
 
 




   
  
 


 
   
  
   

      
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
   


 


 





  

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



المصادر والمراجع:
 •


 •
 • 
 •


 •


 •
 •


 • 


English sources: 

• Baylon Christian , Sociolinguistique, société, langue et discours, Armand Nathan, 

Paris,2002.

• Bernstein Basil, Language et classes socialses,Minuit,Paris,1975.

• Dakhlia Jocelyne, Lingua Franca, une langue métissage en méditéranée, Actes 

SUD,Paris,2008.

• Mackey William,Bilinguisme et contact des langues, Klinckseick,Paris,1976.

• Petit Robert, Dictionnaire, Le Robert,1992,Paris.

• Péchon Daniel et autre, Dictionnaire, Larousse,compacte edition ,Paris,1993.

• TalebIbrahimiKhaoula,Les A-lgériens et leur(s) langue(s), El hikma, Alger,1997.

***


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



لغة الشباب العربي في وسائل التواصل الحديثة
 أ.منى الشرافي تيّم

 روائية وناقدة أدبية واجتماعية
 الجمهورية اللبنانية

اللغة أعربية أم عربيزية؟

















ْلَا اّلِْكَر  ــُن نَزَّ إِنَّا َنْ 
 ــوَن  ــا َلُ َلَافُِظ نَّ
 


%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A

D8%AF%D8%BA%D8%B1

 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 

 


 



  
 
 











هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



ظاهرة اللغة العربيزّية:

 


   


73
652

89



 

   
 

 






باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







   






نشأة ظاهرة اللغة العربيزية:


 






Messenger 



 LinkedIn 

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D9%84%D8%A7%D

9%8A%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







MySpace 
 

 


facebook 




twitter





BBM





 
http://www.actionha.net/articles/19138%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%8910(%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%

A7%D8%AA%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



العربيزية... الحاجة ُأم االختراع، َأم االختراع وّلد الحاجة؟!

 



 

  


 
 

  








 



 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  






  





 



 



  



األفكار الخاطئة التي تواكب ظاهرة العربيزية وتساعد على انتشارها:
 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



  
 


 





 
 






 
 



 
 
 
 


      

 
 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



القرآن الكريم... بالعربيزية!!




 
 





  
 













 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 





باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





    
 



 

 

 



 


 
 


  



العربيزي وشباب المستقبل:
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا










  


باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا











١ .«Idon’tlikeArabic»
 

English
 
 


 




 
 
 
 


 







هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
 
 
 


 






  
       
          
 


 
 


 
 


 «Fromcoolpeople»

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






 
 


 
 
 


   





 EnglishisthebestEverybodyprefersEnglishlanguage
 


 




 
 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 
 
 
 
 


 
 


 
 
 


  
 


 


 «We prefer English, I don’t know about people’s opinion» 

 


 


 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 


 



 
 
 




 



 
 


 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



إيقاظ اللغة العربية في ضمير العرب:
(نَْزْلَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن

َ
(إِنَّا أ









 










- اإلنعاش الفوري من أجل إنقاذ اللغة العربية:



 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Archives/VP/VP.Rakkaoui.ArabLangage.htm

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا








chat
 


 




  
 
 
 

 



 




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




software

 •


 
 
YouTube

  
 •Auto dictionary


software


 • 

«Mar7ba»
 



 





باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




 …Arabs… Got…Talents
…
 …
  … … …

 


 






 

 
 
 

  


 



/http://monaalshrafi.me/2012/04/27/arabs-got-talents  


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   









- العالج الجذري المكثف من أجل الشفاء:
 


   
 

 









http://arabicmagazine.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?id=2114 : 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا









 







  


 


 





 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   
 
  


 



تجارب ناجحة










 










باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
















 








 



 
 

 


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا





 


  


 


 
 
 


 

  

 




 
 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا







 





 
  



 

 


 
    

 





هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
   

 

 



 






 
 
   
 
  
     
  

 
http://monaalshrafi.me/2013/04/27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%
 D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%
 D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%

/D8%A7%D9%84%D8%B9

 

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



   
  
  
  



 
  






 





 
http://monaalshrafi.me/2013/04/27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%

D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%

/D8%A7%D9%84%D8%B9


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا




  


 

  


  
 

   
 
 

 
  
 

     
  
 
 

  
    
 



باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



 
 
    
  
  
   


    
 


   
 

 
      

  
 
  




  
 

http://monaalshrafi.me/2013/04/27/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%

D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%

D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%

/D8%A7%D9%84%D8%B9


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



الخاتمة:


 


 
 






 

 

 











باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



المصادر والمراجع:
 •
 •
 •


 •


 •


 •


 •


المواقع اإللكترونية:


• http://ar.wikipedia.org/wiki/%D988%%D98%A%D986%%D8%AF%D988%%D8%B2_%D9%

84%D8%A7%D98%A%D981%_%D985%%D8%A7%D8%B3%D986%%D8%AC%D8%B1


• http://www.actionha.net/articles/19138-%D8%A3%D982%%D988%%D9-89%

10(%D8%B4% D8%A8%D983%%D8%A7%D8%AA-%D984%%D984%%D8%AA

%D988%%D8%A7%D8%B5%D984-%%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AC%D

8%AA%D985%%D8%A7%D8%B9%D98%A


• http://www.arabpsynet.com/Archives/VP/VP.Rakkaoui.

ArabLangage.htm
 

• http://monaalshrafi.me/201227/04//arabs-got-talents/
 

http://arabicmagazine.com/Arabic/ArticleDetails.aspx?id=2114

 –
  – –
http://monaalshrafi.me/201327/04//%D8%A7%D984%%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3

%D8%A9-%D8%A7%D984% %D8%AA%D98 %A-%D982% %D8%AF%D985% %D8%AA

%D987% %D8%A7-%D981% %D98 %A-%D985% %D8%A4%D8%AA%D985% %D8%B1-

%D8%A7%D984%%D98%A%D988%%D985-%%D8%A7%D984%%D8%B9/

***

باب العربي لغة الّشَ
في وسائل التواصل الحديثة


هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا
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٣٩٩

هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا



هذه الطبعة إهداء من المركز وال يسمح بنشرها ورقيًا أو تداولها تجاريًا






