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سيمينار حول االزدواجية اللغوية في العالم 
العربي

المحاضرة السابعة
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أجندة المحاضرة

الخصائص اللغوية للعامية المصرية
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مناقشة ألسئلة الواجب عن العامية المصرية

ما معنى ذلك؟ . المعاصرة لھجة خليطيقول الكاتب إن لھجة القاھرة 1.

ما ھي بعض االختالفات الصوتية بين لھجة القاھرة واللھجات 2.
الجنوبية في مصر؟ 

في أي مناطق في مصر توجد لھجات شبيھة باللھجات المغربية؟ في 3.
أي مناطق توجد لھجات بدوية؟ أين يمكننا أن نسمع لغة البربر في 

مصر؟ 
ما ھي السابقة المستخدمة مع الفعل المضارع في العامية المصرية 4.

للتعبير عن االستمرار أو العادة؟ ما ھي السابقة المستخدمة للتعبير 
عن المستقبل؟ 

ھذه "في العامية المصرية؟ كيف نقول " ھذا الولد"كيف نقول 5.
؟"ھؤالء األوالد"؟ كيف نقول "البنت

3

المصريةتمرين عن العامية 

»الصوامت«: المصريةالصوتية للعامية الخصائص 

:اختفت من العامية المصرية األسنانيةبين األصوات •
ت أو س←  ث  -1

تلج← ثلج تالتة←  ثالثة 
سانوية← ثانوية مسال←  مثال 

د أو ز←  ذ  -2
بزرة←  بذرة يزاكر← يذاكر 

آدان←  آذان ديل←  ذيل 
ز مطبقة أو أحيانا ض←  ظ  -3

يمظع←  عظيم ظح← حظ 
ضلمة← ظلمة ضھر←  ظھر 

5

الجيم في العامية المصرية

.جيم الفصحى أصبحت صوتا انفجاريا مجھورا•

محجوز -محتاج –جميل 

: لكن في األسماء األجنبية نسمع الجيم•

أباجورة -بالج –بلجيكا 
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القاف في العامية المصرية

. القاف أصبحت ھمزة في العامية المصرية القاھرية•
صادق–تقريبا –يقول 

ھل . لكن مازال ھناك بعض الكلمات تنطق فيھا القاف•
تعرفون أمثلة؟  

ثقافة -اقتصاد –القرآن 

لماذا تنطق القاف في ھذه الكلمات؟ •

7

)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 جامع أو دامع ـامعچأو جمل أو دمل ملچ

8

الصوائت في الفصحى

في الكتابة (طويلة  3: صوائت فقط 6العربية الفصحى بھا •
الفتحة (قصيرة  3و) األلف والواو والياءھي حروف 

).والضمة والكسرة

يعش –يعيش •

يكن–يكون •

ينم -ينام •

9

»الصوائت«: الخصائص الصوتية للعامية المصرية

مثال، . بعض العاميات الحديثة أضافت اثنين من الصوائت•
:طويلةصوائت  5العامية المصرية بھا اآلن 

بات  •

سور •

مين •

بيت •

صوت•

10

االختالفات الصرفية بين الفصحى والعامية المصرية

يتميز في العاميات بكونه أبسط ) أو الصرف(بناء الكلمات •
. وأقل تعقيدا من الفصحى

نتكلم عن ذلك باإلشارة للخصائص الصرفية للعامية •
.  المصرية

11

ال مثنّى

:  ھناك مثنى لألسماء في العامية المصرية•

تفاحتني  ولدين

. لكن المثنى اختفي من األفعال والصفات والضمائر•

)الوالد خرجوا(  خرجواالولدين 

)الوالد مبسوطني(مبسوطنيالولدين 

)التالتةهمَّ /التالتةانتم (االتنني همَّ /االتنني انتم
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ال جمع مؤنث

ليس ھناك اختالف بين جمع المذكر وجمع المؤنث في األفعال •
. والصفات والضمائر في العامية المصرية

.زعالننيالرِّجالة .  خرجواالرِّجالة 
.  زعالننيالِستّات .خرجواالِستّات 

.  ستات/أحسن رجالة انتم
.  ستات/أحسن رجالة همَّ 

. نساء يف العامية املرصية= ِستّات•

13

ال حركات قصيرة في نھاية األفعال

ُهوَّ أكْل اِنَت أكلْت أنا أكلْت 

: لكن•

اِنِت أكلِت 

14

أو نون في الفعل المضارعال حركات قصيرة 

احنا ندرْس أنا أدرْس 

هيَّ تدرْس هوَّ يدرْس تدرْس  إنَت 

همَّ يدرسواانتم تدرسواتدريس إنِت 

15

مع المضارع -بـاستخدام 

.يف الشارع يلعببـاحمد 

.  املّزيكا حبتبـهالة  

16

للتعبير عن المستقبل) -أو حـ( -استخدام ھـ

.بكره يسافرهـاحمد 

.  السينام بالليل نروحهـ

. متأخر يوصلواهـ

17

»أن«اختفاء 

:  قارنوا الفصحى بالعامية المصرية•

)فصحى. (أسافر إىل مرص أنأريد 

)عامية مرصية. (اسافر مرص عايز

)فصحى. (أدرس الهندسة أنقررت 

)عامية مرصية. (قررت ادرس الهندسة

18
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اختفاء المبني للمجھول

للتعبير عن ذلك . ليس ھناك مبني للمجھول في العامية المصرية•
.  المعني نستخدم وزن انفعل أو اتفعل

)فصحى(.  كُِرس الشباك

)عامية مرصية(اتكرس/انكرسالشباك 

)فصحى(. قُِبض عىل اللص

)عامية مرصية(.  عىل الحرامي اتقبض/انقبض

19

تصريف الفعل المضّعف والفعل الناقص

 :في الفصحى•

هم مّرواأنا مررت

هم مَشواأنا مشيُْت 

  :في العامية المصرية•

  مّروا همَّ  مريت أنا

مشيُوا/مُشوا همَّ  مشيت أنا

20

تصريف األفعال الناقصة التي تنتھي بالواو

األفعال الناقصة التي تنتھي بالواو أصبحت ُتصرَّف مثل •
.  األفعال الناقصة التي تنتھي بالياء

:  قارنوا•
:العربية الفصحى•

  َصَحوا هم أنا َصَحْوتُ : صحا

:المصرية العامية•

  صحيوا/صحوا همَّ  صحيت أنا: صحي

يف العامية املرصية؟ » َدَعْوتُ  أنا«كيف نقول •

21

في العامية المصريةالفعل المھموز آخره

الفعل الذي ينتھي بھمزة في الفصحى فقد الھمزة في العامية •
. المصرية

:الفصحى العربية•

  يقرأ  قرأ

:المصرية العامية•

 يقرا قرا

لماذا يقول المصريون ھذه األفعال بالھمزة؟: سؤال•

رسقغرقحلق

22

العامية المصريةأوله في الفعل المھموز 

في الماضي ) اختياريا(الفعل الذي يبدأ بھمزة يفقد ھذه الھمزة •
.  وإجباريا في المضارع حيث تصبح الھمزة صائت طويل

:الفصحى العربية•

  يأكل أكل

:المصرية العامية•

ياكل كَل/أكل

إذن؟ » يأخذ/أخذ«كيف يقول المصريون •

23

:  المصريةالفعل في العامية أوزان 

الوزن الثاني واألفعال الرباعية

24
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الوزن الثاني

في أفعال الوزن الرابع . الوزن الرابع اختفى من العامية المصرية•
.في العامية المصريةفي الوزن الثاني الفصحى تستخدم 

مصرية عامية    فصحى

صلَّحأصلح

لأوصل   وصَّ

???أدخل

???أقعد

25

الوزن الثاني

. ستخدم الوزن الثاني أيضا لتكوين أفعال من األسماءن•

:  من العامية المصرية•

ر   ُزرار َزرَّ

طَبِّل طَبلة

 ??? ُصوت     

26

الوزن الثاني

:  نستخدم الوزن الثاني أيضا مع الكلمات األجنبية•

)to save a file( َسيِّف

)to finish( فَنِّش     

للكمبيوتر في العامية المصرية؟ » hang« نقولكيف •

27

األفعال الرباعية

:  أضيفت أفعال رباعية جديدة في العامية المصرية بطريقتين•

تكرار الجذر•

 اقتراض الكلمات األجنبية•

28

األفعال الرباعية

:  أفعال رباعية تكونت بتكرار الجذر•

)to collect bits and pieces( لَملِم    )to collect( لَمّ    

)to snip( قَْصَقص   )to cut( قَّص    

:  اآلن•

؟؟؟)to smell(شّم    

29

األفعال الرباعية

: من كلمات أجنبيةأفعال رباعية تكونت •

يسرفس/سرفس يكنسل/كَنِسل

:كيف نقول•

to format (a disk): ???

to make someone nervous: ???

30
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الخصائص التركيبية للعامية المصرية

:سنتكلم عن ھذه الخصائص التركيبية•
ترتيب الكلمات في الجملة1.
النفي2.
االستفھام3.
تراكيب الملكية4.
أسماء اإلشارة5.
األسماء الموصولة6.

31

الجملةترتيب الكلمات في 

، )الجملة الفعلية(يفضل البدء بالفعل في العربية الفصحى •
):  الجملة االسمية(ولكن يمكن البدء باالسم كذلك 

.2011يناير  25بدأت الثورة المصرية في  -

.2011يناير  25في المصرية بدأت الثورة  -

: في العامية المصرية نبدأ باالسم•

.2011يناير  25في  بدإتالمصرية الثورة  -

32

النفي في العامية المصرية

. في النفي» ليس–لن –لم –ال «العامية المصرية فقدت •

.  مشو  ش... ما : بدال من ذلك ھناك تركيبان للنفي•

33

ش... ما 

:  ش مع... نستخدم ما •
: الفعل الماضي1.

كتبناشما راحوشما   فھمتشما 
و » عندي«في الجملة االسمية التي تبدأ بعبارة حرف جر مثل 2.

:  »ليھا«
.كمبيوتر ماعنديش←.كمبيوترعندي 

. أخ مالھاش←. أخليھا 
:)يعني ھناك(» فيه«تبدأ بكلمة في الجملة االسمية التي 3.

.راجل في البيت مافيش←.فيه راجل في البيت
.مشكلة مافيش←.فيه مشكلة

34

مش

:نستخدم مش مع•

:الفعل في المستقبل1.

.الكافيتريافي  ھناكلمش .  مصر ھتسافرمش 

:في الجملة االسمية2.

.احمد مش مھندس. احمد مھندس

.  احمد مش في البيت  .احمد في البيت

.احمد مش تعبان  .احمد تعبان

35

ش أو مش... ما 

:  ش أو مش في حالتين... من الممكن أن نستخدم ما •
:»بـ«مع الفعل المضارع الذي يبدأ بـ 1.

. السمك بيحبمش . السمك بيحبشما .السمك بيحب
. كتير بيسافرمش . كتير بيسافرشما .كتير بيسافر

:  مع الضمائر2.
.مش تعبانھو .  تعبان ماھوش.تعبانھو 
.مش مشغولأنا . مشغول مانيش.مشغولانا 

.  مش جميلةھّي .جميلة ماھّياش.جميلةھّي 

36
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نفي الضمائر في العامية المصرية

مانيشانا
ماحناشاحنا
مانتاشانتَ 
مانتيشانتِ 
مانتوشانتو
  ماھوشھوَّ 
ماھياشھيَّ 
ماھّماشھمَّ 

37

االستفھام في العامية المصرية

كلمات االستفھام•
من
ماذا/ما
أي
متى
أين
كيف
كم
بكم

مين 
ايه

أيّ /اَنھي
ِامتى
فين
ِاّزاي
كام
ِبكام

38

االستفھام في العامية المصرية

:ھناك طريقتان لالستفھام في العربية الفصحى•

اليوم؟ _أكلت  ماذا

اليوم؟  هأكلت الذي ما

  ؟_تكلمت  من مع

؟ هتكلمت مع الذي من

39

االستفھام في العامية المصرية

في العامية المصرية كلمات االستفھام تكون عادة في مكانھا •
:في الجملة وليس في بداية الجملة

في المطعم؟ مينِانَت ُشفت 

»  اللي«فيجب أن نستخدم » مين«إذا أردنا أن نبدأ السؤال بـ •
:ضمير في الجملة+ 

في المطعم؟ هاللي ِانَت ُشفت مين

:  المصرية ال يمكن أن نقول في العامية •

؟ في المطعم _ُشفت  مين

40

تراكيب 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

41

أسماء اإلشارة

إال إذا كان في (في الفصحى يأتي اسم اإلشارة قبل االسم •
.  في العامية المصرية اسم اإلشارة يأتي بعد االسم). إضافة

:الفصحى•

ھؤالء الرجالھذه البنتھذا الولد

:العامية المصرية•

دولالرجالة ديالبنت داالولد 

42
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األسماء الموصولة

:  في الفصحى ھناك مجموعة من األسماء الموصولة•

الخ... -الذين –اللذان –التي –الذي 

.  اللي: لكن في العامية ھناك اسم واحد فقط•

.اخد الكتاب الليالولد 

.اخدت الكتاب الليالبنت 

.  اخدوا الكتاب الليالوالد 

43

أجندة المحاضرة القادمة

.1959االزدواجية اللغوية عند فرجسون •


