
 الحلقة األولى من برنامج " الشرق في الغرب " 

مرحباً بكم في برنامج الشرق في الغرب. ھذا البرنامج یقدم لكم من قبل طالب اللغة العربیة 
جنوبي المانیا. البرنامج من  Wuerzburgللناطقین بغیرھا في مركز اللغات في جامعة 

تھم باللغة لى وتصف عالقإعداد وتقدیم الطالب ویتضمن مواضیع تھمھم بالدرجة االو
لعربیة. اِسمي جمیلة صفیة وأنا مركزة اللغة العربیة في مركز اللغات.والثقافة والحضارة ا  

باقي المشتركین في البرنامج الیوم:أُقدم لكم  واآلن  

 مرحباً سمیرة! ھل ممكن أن تُقدمي نفسك لمستمعینا؟

. أُحب األكل العربي والثقافة  Wuerzburgستاذة في جامعة سمیرة: اِسمي سمیرة وأنا أ
ة العربیة.العربیة واللغ  

نجیب: السالم علیكم! أنا اِسمي نجیب, أنا من مدینة القاھرة عاصمة مصر واآلن أدرس في 
. Wuerzburgجامعة   

اِسمي مریم, أدرس اللغة العربیة وحسب رأیي اللغة العربیة من أجمل  أنا مریم: أھلین!
 اللغات.

َعبدُ الرحمن! المختلفة.دیانا: اِسمي دیانا وأنا من روسیا أُحب اللغات والثقافات   

عبد الرحمن: مرحبا! اِسمي عبد الرحمن, أنا من مالیزیا لكن اآلن أدرس في جامعة 
Wuerzburg .  

مدینة الودا أنا أدرس اللغة العربیة بسبب كتب كارل  كارا وأنا من اِسمي كارا: مرحبا! أنا
 ماي.

عن ھذه اللغة. تفضلي یا دیانا كثیرة  تحدثنا عن اللغة العربیة في دورتنا وتعلمنا أشیاءنجیب: 
تریدین أن تقولي عن ھذا الموضوع؟ماذا   

دیانا: یتكلمون أكثر من ۳ مائة ملیون شخص ھذه اللغة. اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة في  
۲٦ بلد.

 عبد الرحمن: اللغة العربیة تعتبر لغة عالمیة.

 كارا: اللغة العربیة ھي لغتان: الفصحى ولھجات كثیرة. لكن العرب یتكلمون عادة اً للھجة.

 نجیب: ونجد الفصحى في الكتب, َصح؟



 كارا: نعم َصح.

سنة. العربیة مھمة للمسلمین ألنھا لغة  ۱۸۰۰سمیرة: اللغة العربیة تُستخدم منذ أكثر من 
 القرآن.

عباً مریم: وأنا تھمني اللغة في المحادثة. ألتعرف بشكل أفضل على الناس. لكن ھذا یكون ص
 لألجانب في البدایة.

 

 عبد الرحمن عنده فكرة جیدة جداً...والفكرة ھي جملة جمیلة باللغة العربیة..

عبد الرحمن: یا شباب وصبایا عندي فكرة جیدة, اِسمعوا ! ھذه الجملة جمیلة بالفصحى: 
."الیوم أُحب الخبز والجبن والنقود"  

الفصحى صحیح؟مریم: ھذه الجملة في   

الرحمن: صحیح!عبد   

 نجیب: ھكذا نقول نفس الجملة باللھجة المصریة: "اِنَّھارده بحب العیش والجبن والفلوس".

 .....حلو....حلو كتیر... ممتاز...ممتاز....

سمیرة: وھكذا نقول نفس الجملة باللھجة الفلسطینیة: "اِلیوم َبِحب اِلُخبِز ِوالِجبنِة 
 ِوالَمصاري".

.برافو كتیر حلو........عظیم........برافو.  

دُ بأن اللھجھ أسھل بكثیر من الفصحى.كارا: أنا أَجِ   

ألننا ال نستخدمھا مع سمیرة: صحیح! وعندما نتعلم فقط الفصحى ال نعرف ماذا تعلمنا 
 الناس.

نجیب: أیَوه, وأنا أُحب اللھجات واللھجة المصریة خاصة ألن اللھجات تفتح األبواب على 
 الشعوب العربیة.

انا: وأنت عبد الرحمن ماذا تعتقد؟دی  

 عبد الرحمن: اللغة العربیة الفصحى مثل الالتینیة.

 دیانا: یعني ھي فقط في الكتب والناس ال تتكلمھا.

 عبد الرحمن: صحیح!



 

 ھذه كانت ھي الحلقة األولى من برنامج الشرق في الغرب. شكر خاص للفرقة الموسیقیة 
فاخر, على البیانو فیلكس شنایدر وعلى الكونتراباس یوناس " على العود أكظم أبو رنین"

 ھیرمیس. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
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