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سيمينار التنوع اللغوي في العالم العربي

المحاضرة الحادية عشرة

2013اكتوبر  15

تنبيھات

الذي عن اللھجات العربية  فرستيخبفصل يمكنكم االستعانة •
.  في مشروعاتكم عن اللھجات المختلفة بااليميلأرسلته إليكم 

أيضا ھذا الموقع فيه أرشيف ممتاز لملفات صوتية من •
ومن اللغات السامية األخرى في العالم (اللھجات العربية 

أرجو أن تستخدموا ھذا الموقع في المشروع ). العربي أيضا
.  كأمثلة على اللھجة التي تدرسونھا

• http://www.semarch.uni‐hd.de/tondokumente.php43?lang=en 
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أجندة المحاضرة

.تمرين سريع عن الدارجة المغربية•

.  مناقشة سريعة لتمرين الترجمة من الواجب الخامس•

.مقدمة عن علم اللغة االجتماعي واللھجات االجتماعية•

.  العوامل االجتماعية التي تؤثر في السلوك اللغوي•

34

الحاسوب/تمرين ترجمة مصطلحات الكمبيوتر

التمرين•

ترجمة مقترحة من القاموس المصور•
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اللھجات الجغرافية في العالم العربي
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علم اللغة االجتماعي

ما ھو علم اللغة االجتماعي؟ ماذا يدرس؟ •

ما ھي العوامل االجتماعية التي تؤثر في السلوك اللغوي •
لألفراد؟ 

لھجات ليست مرتبطة بالجغرافيا ولكن : اللھجات االجتماعية•
.  بعوامل اجتماعية تجمع المتكلمين بھا
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البيئة: اللغة والعوامل االجتماعية

ھناك . طبيعة البيئة التي يسكن فيھا الفرد تؤثر على اللغة•
البيئة الحضرية ھناك وفي . الحضريةوالبيئة  البدويةالبيئة 
.  الريفوبيئة  المدينةبيئة 

القاف

.  في معظم المدن في المشرق العربي تنطق القاف ھمزة•

.في كثير من المناطق الريفية تنطق ك•

.  گفي البادية تنطق •
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الجيم

.في الشام) صوت احتكاكي مجھور(الجيم أصبحت ج •

). صوت انفجاري مجھور(گ في مصر تنطق •

)  چ(في كثير من اللھجات البدوية مازالت الجيم صوتا مركبا •
.  ال صوتا احتكاكيا

: في لھجات الخليج تنطق الجيم ياء في كثير من المناطق•

اليمعة←  الجمعة 
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بعض خصائص لغة البدو في العالم العربي

.من الناحية اللغوية محافظةبشكل عام، لغة البدو تتميز بأنھا •

:بعض اللھجات البدوية تميز بين المذكر والمؤنث في الجمع•

كتبنكتبو

: مازالت موجودة األسنانيةاألصوات بين •

) ضمير في الفصحى(=  َظمير–َذَنب–َمَثل

.  ال صوتا احتكاكيا جچ الجيم تنطق صوتا مركبا •
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بعض خصائص لغة البدو في العالم العربي

ُضِرب: استخدام المبني للمجھول•

قارن مع تركيب (أكثر للتعبير عن الملكية  اإلضافةاستخدام •
).  في اللھجة القاھرية مثال» بتاع«

.  ولداً أو ولدٍ : تنوينبعض اللھجات البدوية ما زال بھا •

لماذا تتميز لغة البدو بالمحافظة بينما لغة أھل الحضر أقل : سؤال•
محافظة وتقبل التغيرات؟ 

.  االحتكاك مع ثقافات ولغات أخرى في الحضر. العزلة في البادية•
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...لكن 

ماذا يحدث للغة الشخص لو غير بيئته وانتقل إلى بيئة •
مختلفة؟ 
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القاف والجيم في مصر: 1مثال 

)قمر(ء← القاف :في القاھرة•
)قمر(گ← القاف :في الصعيد•

)جمل(گ← الجيم :في القاھرة•
)جمل(أو ج أو دچ ← الجيم :في الصعيد•

ماذا يحدث عندما ينتقل شخص صعيدي إلى القاھرة : مثال•
للدراسة أو العمل؟
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القاف في األردن: 2مثال 

أحد االختالفات بين الفلسطينيين واألردنيين الذين يعيشون في •
.  األردن يتعلق بنطق القاف

ء← ق : بين الفلسطينيين في المدن–
ك← ق  : بين الفلسطينيين في الريف–
گ← ق  : بين األردنيين من البدو وفي الريف–

بعض الفلسطينيين استخدموا النطق األردني، لكن األردنيين لم •
يستخدموا النطق الفلسطيني بالرغم من كون النطق الفلسطيني ھو 

لماذا؟ ). كالقدس مثال(نطق أھل المدن 
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أجندة المحاضرة القادمة

في المحاضرة القادمة نناقش أحد النظريات المتعلقة باللھجات •
. االجتماعية ان شاء هللا
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