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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة السابعة

2013اكتوبر  1

مجموعات اللھجات

وعذراءكيت وفلور : المغربيةاللھجة •

فائزة وآني ويوسف: اللھجة العراقية•

اليك وتيدي وعليا: اللھجة الشامية•

وسيدة  ولينياھانا : اللھجة اليمنية•

وكارولين وكاثرين ريتشل: اللھجة السودانية•

.ال أحد في الوقت الحالي :الخليجيةاللھجات •
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أول واجب في مشروع اللھجات

:  واجب لصف يوم الخميس•

في المفردات (تحضير لبعض االختالفات المعجمية •
يمكنكم مشاھدة فيديوھات . من كل لھجة) والتعبيرات الشائعة

أو ) »...لھجة «ابحثوا بالعربية عن (لذلك يوتوب على 
.  قراءة بعض المراجع من المكتبة أو من على االنترنت

ابحثوا عن كلمات مميزة للھجة خاصة الكلمات الشائعة •
.  المستخدمة في الحياة اليومية
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أجندة محاضرة اليوم

واللھجةاللغة •

الخصائص اللغوية التي تختلف فيھا اللھجات•

أسباب نشوء اللھجات•

.  دراسة اللھجات العربية قديما وحديثا•

.  من اللھجات العربية المعاصرةتحليل لغوي ألمثلة •
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مناقشة ألسئلة القراءة

ھو االختالف بين اللغة واللھجة كما فھمتم من القراءة من ما 1.
الخصائص اللغوية األربعة أسماء كتاب الدكتور داود؟ ما ھي 
التي تختلف بين اللھجات؟ 

ما ھي العوامل التي تؤثر في نشوء اللھجات، كما فھمتم من 2.
؟القراءة

وفقا لما فھمتموه من القراءة، ھل اھتم العرب القدماء بدراسة 3.
.  اللھجات المختلفة؟ اذكروا أمثلة

يقول الكاتب أن ھناك أسبابا سياسية لعدم اھتمام العرب بدراسة 4.
ما ھي ھذا األسباب؟. اللھجات العربية في العصر الحديث

يذكر الكاتب مشكلة تواجه الدراسين للھجات العربية، وھي 5.
.اشرحوا المقصود بھذه المشكلة". حياد المالحظ"مشكلة 
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تصنيف اللھجات الجغرافية

بدوية وحضرية•

. مدنية وريفية: في الحضر•

بعض المدن لھا لھجات مختلفة عن المدن : ثم في المدن•
.األخرى

.  من الناحية اللغوية» محافظة«اللھجات البدوية عادة تكون •
لماذا؟  
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الخصائص اللغوية التي تختلف فيھا اللھجات

)الفونولوجي(المستوى الصوتي 1.

)المورفولوجي(المستوى الصرفي 2.

)أو النحوي(المستوى التركيبي 3.

)في المفردات المستخدمة(الداللي /المستوى المعجمي4.
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تمرين عن اللھجات

.  العربية الحديثةمن العاميات اقرأوا ھذه النصوص القصيرة •
ما . ترجموا كل نص إلى العربية الفصحى بقدر المستطاع

بين كل نص والعربية الفصحى التي االختالفات اللغوية ھي 
درستموھا؟ ھل ھناك نص أصعب من نص؟ لماذا؟

8

النص األول

9

النص الثاني
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النص الثالث
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أجندة المحاضرة القادمة

أمثلة سريعة من مشاريع الطالب عن االختالف المعجمي •
.  بين اللھجات العربية

.  مناقشة للخصائص اللغوية للنصوص العامية•

.  مقدمة عن النظام الصوتي في اللغة العربية•

.  تاريخ اللغة العربية في مصر•
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