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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة العاشرة

2013اكتوبر  10

أجندة المحاضرة

استكمال الكالم عن الخصائص التركيبية للعامية المصرية، •
. ابراھيم أنيس. والقراءة من كتاب د

. تقرير عن اللھجات المختلفة من كل مجموعة•

.تحليل نصوص من العامية المصرية والعامية المغربية•

.  التنوع اللغوي داخل مصر•

قضية الفصحى والعامية في دبلجة األفالم والمسلسالت •
.  األجنبية

2

االختالفات التركيبية بين الفصحى والعامية

الكلمات في الجملةترتيب 1.

النفي2.

االستفھام3.

تراكيب الملكية4.

أسماء اإلشارة5.

األسماء الموصولة6.
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 possessive structuresتراكيب الملكية

:  نستخدم اإلضافة في الفصحى للتعبير عن الملكية•

بيت مھاكتاب أحمد 

في العامية المصرية ھناك إضافة أيضا، لكن بجانب ذلك ھناك •
:»بتاع«تركيب ملكية جديد من كلمة 

مھا بتاعالبيت أحمد بتاعالكتاب 

أكثر في العامية المصرية، ولكن نستخدم » بتاع«نستخدم تركيب •
:اإلضافة عندما نتكلم عن أفراد األسرة أو أجزاء الجسم

ايد منىمناخير عليأبو أحمد
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أسماء اإلشارة

إال إذا كان في (في الفصحى يأتي اسم اإلشارة قبل االسم •
):إضافة

:الفصحى•

ھؤالء الرجالھذه البنتھذا الولد

:العامية المصرية•

دولالرجالة ديالبنت داالولد 
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األسماء الموصولة

:  في الفصحى ھناك مجموعة من األسماء الموصولة•

الخ...الذي التي اللذان الذين 

.  اللي: لكن في العامية ھناك اسم واحد فقط•

.اخد الكتاب الليالولد 

.اخدت الكتاب الليالبنت 

.  اخدوا الكتاب الليالوالد 
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االختالفات الصرفية والتركيبية بين اللھجات العربية

كل عن المستقبل وتراكيب االستفھام في لھجة سريع تقرير •
.مجموعة

78
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التنوع اللھجي داخل مصر

.  عادة يقصد به اللھجة القاھرية» العامية المصرية«مصطلح •
لكن ھناك لھجات متعددة داخل مصر، باإلضافة لوجود لغات 

. غير عربية
أحد االختالفات المشھورة بين لھجة القاھرة ولھجة •

االسكندرية وغرب الدلتا يتمثل في تصريف الفعل في حالة 
:  المتكلم

احنا نكتبأنا اكتب: اللھجة القاھرية•
نكتبواحنا انا اكتب: لھجات غرب الدلتا واالسكندرية•

نكتبواحنا انا نكتبأو
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سابقة المضارعة في العامية المصرية

.1997المنشور سنة » اللغة العربية« فرسيتخالخريطة مأخوذة من كتاب كيس 
11

)وبعض أماكن أخرى(القاف والجيم في الصعيد 

):صوت انفجاري مجھور( گ← القاف •

ـيگيـگحـ← حقيقي      ديمگ← قديم      ولگيـ ←يقول     

احتكاكي صوت ( جأو ) صوت مركب( چإما ← الجيم •
:دأو أحيانا ) مجھور

أو دامعجامع  ـامعچأو دملأو جمل  ملچ
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تأثير اللغة القبطية على اللھجة المصرية

أحد اآلراء الشائعة بين البعض ھو أن الخصائص اللغوية •
للعامية المصرية وخاصة اللھجة الصعيدية نتجت بسبب 

.  تأثيرات اللغة القبطية
ما ھي المشكلة في ھذا الرأي؟ •
المشكلة ھي أن نفس الخصائص اللغوية توجد في لھجات •

سيناء بدوية في الشام والجزيرة العربية وأيضا في مصر في 
.)  مثال كيفية نطق القاف والجيم. (الشرقيةومحافظة 

التي  األسنانيةنفس الشيء يقال عن اختفاء األصوات بين •
.  حدثت في لھجات كثيرة وحتى في اللھجات العربية القديمة
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المصريةتأثير اللغة القبطية على اللھجة 

ھناك بعض المفردات التي يقال أن أصلھا قبطي في العامية •
المصرية، معظمھا كلمات دينية أو أسماء لألكل واألماكن، 

:  ولكنھا قليلة العدد بشكل عام

–صھرجت–بوري ) سمك(–فول مدمس –بصارة 
الشھور القبطية  –بح –بخ –سمنود
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)1970(من كتاب تاريخ اللغة العربية في مصر ألحمد مختار عمر 
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التنوع اللغوي في مصر

أيضا لغات غير إلى جانب التنوع اللھجي داخل مصر ھناك •
 البجاالمصريون في مناطق مختلفة مثل لغات  يتكلمھاعربية 
.  والنوبي والسيوي
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التنوع اللغوي داخل مصر

أغنية عشان الزم نكون مع بعض•
• http://www.youtube.com/watch?v=G‐eWMlgZkJo
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قضية الفصحى والعامية في الدبلجة

ھل األفضل دبلجة األفالم والمسلسالت : السؤال الرئيسي•
بالفصحى أو بلھجة من اللھجات العامية؟ 

ما ھي الجوانب الثقافية واللغوية واالقتصادية واالجتماعية •
لھذا الموضوع؟ 
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روابط ألفالم كرتون مدبلجة بالعربية

ديزنيقرار •

فيلم األسد الملك وفيلم حكاية لعبة•
• http://www.youtube.com/watch?v=Af1MMyJBoHo

فيلم حياة حشرة•
• http://www.youtube.com/watch?v=qI2PceG5S2g
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