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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة الثامنة

2013اكتوبر  3

أجندة المحاضرة

تقرير سريع عن بعض االختالفات المعجمية بين اللھجات •
. من كل مجموعة

.مناقشة للخصائص اللغوية لنصوص العامية•

أصوات اللغة العربية الفصحى واالختالفات بينھا وبين  •
.  العامية المصرية
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الداللية بين اللھجات العربية/االختالفات المعجمية

سريع عن بعض االختالفات المعجمية بين اللھجات تقرير •
.من كل مجموعة

3

العاميةمناقشة للخصائص اللغوية لنصوص 

داللية/اختالفات معجمية•

اختالفات صوتية•

اختالفات صرفية•

اختالفات تركيبية•
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النص الثاني
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النص الثالث
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أصوات اللغة العربية

ما الفرق بينھما؟ . والصوائت الصوامت: األصوات نوعان•

في الجھاز  للھواء اعتراضفي نطق الصوامت ھناك  -
. الصوتي

في الجھاز  للھواء انسيابفي نطق الصوائت ھناك  -
.الصوتي

.  نتكلم أوال عن الصوامت•

78

الخصائص الصوتية للصوامت

وصف الصوامت في اللغة العربية يعتمد على أربع خصائص •
:رئيسية
أي المكان الذي يتم اعتراض الھواء : مخرج الصوت. 1

.فيه في جھاز النطق
أي الكيفية التي يتم بھا اعتراض الھواء : الصوت صفة. 2

.  في جھاز النطق
ھل تھتز األوتار الصوتية أم ال عند : والجھر الھمس. 3

نطق الصوت؟ 
ھل يرتفع الجزء الخلفي للسان نحو أقصى : اإلطباق. 4

. الحنك أم ال
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مخارج الصوامت العربية

و –م –ب : شفويمخرج •

ف: أسناني -شفويمخرج •

ظ–ذ –ث : أسناني بينمخرج •

–ط –ض –ص –س –ز –د –ت : لثوي/أسنانيمخرج •
ن–ل 

ر –ج –ش : حنكي– لثويمخرج •
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مخارج الصوامت العربية

ي: الحنك وسطمخرج •

ك–غ –خ : الحنك أقصىمخرج •

ق: لھويمخرج •

ع–ح : بلعومي/حلقيمخرج •

ھـ–ء : حنجريمخرج •
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صفات الصوامت

–د –ت –ب ): اعتراض كلي للھواء( شديد/انفجاريصوت •
ء–ك –ق –ط –ض 

ن–م ): اعتراض كلي للھواء في التجويف األنفي( أنفيصوت •
–ذ –ث –ف ): اعتراض جزئي للھواء( رخو/احتكاكيصوت •

ھـ –ع –ح –غ –خ –ش –ص –ز –س –ظ 
ج: مركبصوت •
ل: جانبيصوت •
ر: مكّررصوت •
ي –و : صائت شبه/انزالقي/لينصوت •
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الجھر والھمس في الصوامت

):  الصوتيةاألوتار فيھا تھتز ( مجھورةأصوات •

–غ –ع –ظ –ض –ز –ر –ذ –د –ج –ب 
ي -و –ن –م –ل 

):  ال تھتز فيھا األوتار الصوتية( مھموسةأصوات •

ق  –ف –ط –ص –ش –س –خ –ح –ث –ت 
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اإلطباق

: مطبقةتتميز اللغة العربية بوجود أربعة أصوات •

ظ –ط –ض –ص 
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العربية الفصحىجدول األصوات في 
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جدول األصوات في العامية المصرية
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تحضير لمشروع اللھجة يوم الثالثاء

األصوات بين الثالثاء كل مجموعة ستتكلم قليال عن يوم •
.  والجيم والقاف في اللھجة التي تدرسونھا األسنانية

أيضا سيكون ھناك قراءة وواجب مكتوب سأضعه على موقع •
.  الصف على االنترنت
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