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على سبعِة َأحرف   أُنزل القرأن  

( حديثال)   

 
Allah menurunkan al-qur’an dalam bentuk tujuh huruf (al-

hadist) 
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  اإلهداء 

 
 :  ةىدية خاص اجلامعي ىذه البحث سأعطي

 أيب ك أمي احملبوب الذم الشجع دئمان  .1
 ألطاؼ النساءأيخيت الصغَتة أمينة القمرية احلسنة، أسنيٍت ليلة ادلغفرة، أنا  .2
 أخي الصغَت أزريل أزكيا مهاجر ك فكرم الرياَّف  .3
صبيع األساتيذ ك األساتذات يف قسم اللغة العربية كأداهبا خاص أستاذ سوتاماف  .4

 ادلاجستَت كلمشرؼ الواجبة األخرة 
، أصحاب َُِِصبيع أصدقائي ك صديقايت يف قسم اللغة العربية كاداهبا  .5

الذم  ّ لؤلؤ ادلكنوف العائلة كIMAN ) لبة معهد نوراجلديد )احلرمُت، رابطة الط
 يرافقوين الشجع يف طلب العلم، احلق فاستبيقوا اخلَتات
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التقدير كلمة الشكر و   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 

احلمد اهلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ ادلرسلُت سيدنا زلمد صلى 
 ألو  كأصحابو أصبعُت، أما بعد.  اهلل عليو كسلم كعلى 

قد إسباـ الباحثة  ىذه كتابة البحث اجلامعي ربت ادلوضوع: " أشكاؿ اللهجات العربية 
الفصحى إىل العامية يف أغٍت عمرك دياب )دراسة ربليلية كصفية(. فلذالك ىذه البحث 

 اإلنسانية.  يف قسم اللغة العربية كأداهبا كلية العلـوs1)بعض الشركط دراجة سرجانا )

 قدمت الباحثة ىذه البحث اجلامعي شكران جزيالن إىل : 

حضرة الربكفيسور الدكتور موجيا راحرجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .1
 اإلسالمية ماالنج.

 فضيلة الدكتور إستعادة ادلاجستَت، عميد كلية العلـو اإلنسانية. .2
 ئيس قسم اللغة العربية كأداهبا.فيصل ادلاجستَت، ر  زلمد فضيلة الدكتو .3
فضيلة أستاذ احلاج سوتاماف ادلاجستَت، ادلشرؼ ىذه البحث اجلامعي، شكران  .4

 جزيالن جزاؾ اهلل جَت اجلزاء.
كالدين احملبوبُت، مها شجع بطالب العلم، جزامها اهلل خَت اجلزاء يف الدنيا ك  .5

 األخرة. 
 عربية كأداهباشكران جزيالن على صبيع العلم. األساتيذ كاألساتذات يف قسم اللغة ال .6



 ه
 

صبيع أصدقائي كصديقايت نورين فريسا، أخي دبباغ سوحبرم، فتح الرازقُت، مصفان  .7
موناؼ، عُت الرضبة، زكية ادلكرمة، صفيان، إيرما، عارؼ، رابطة الطلبة معهد نور 

ة البحث ، الذم يرافقٍت أف تساعدين حىت إنتهى كتابّاجلديد، لؤلؤ ادلكنوف 
 اجلامعي. 

عسى أف جيعل اهلل تعاىل بأعماذلم عمالن صاحلان لوجد اهلل الكرًن جيزيهم 
 جزاءا كثَتان، كجيعل ىذا البحث اجلامعي نافعا لنا للباحث األخرل. 

 

 

 

  َُِٔيوليو  ُٖماالنج، 
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 الكلمات الرئسيية : اللهجات، العربية العامية ك الفصحى، عمرك دياب

قوع اجلغرافية يف اجلزيرة العربية. كل اللغة العربية ىي سبلك ذلجتُت يف اساس كمها للغات اللهجات  
د من ناحية الفصحى كالعامية. من مها مكاف تغيَتات ادلختلفة. أف اللغة العربية الفصحى اليت إتبع بالقواع

الصوتية، النحوية، الصرفية ك الداللة. ىي اللغة اليت يعتربىا القرأف الكرًن ك الًتاث، ك يف احلاالت الرمسية. أما 
اللغة االعربية العامية ىي ادلواصالت اليومية يف مغاين ك احلوار ك احلاالت غَت الرمسي مثل يف ادلدرسة ك اجلامعة ك 

 ستخدـ األغٍت العربية العامية كمثل األغٍت عمرك دياب. الشارع كغَت ذلك. السيمان ت

إنتقاؿ دبن سبق أسئلة البحث اليت ربتول على : ما ىو أشكاؿ اللهجات العامية إىل الفصحى اليت 
تغيَت يف أغٍت عمرك دياب، ما ىو أسباب العوامل تغيَت اللهجات العربية الفصحى إىل العامية يف أغٍت عمرك 

 دياب. 

ادلكتبة. فادلصدر الرئيسية عن  ادلنهجاجلامعي ىو ادلنهج الوصفي الكيفي ك منهج مسعية ك  ىذا البحث
ىذا البحث النصوص ادلختلفة احملتوية من الكلمات عمرك دياب اللغة الفصحى ك العامية ادلصرية. كادلصدر الثاين 

يية البيانات ك تصنينفها ك تقنينها من كتب اللغوم، ك التنوع اللغة. كربليل البيانات ىو زبفيض البيانات ك تع
 البيانات كبعدىا ربليلها شرحا كاضحان.

كنتائج البحث ىذا البحث ىو من ظاىران اللهجات العربية الفصحى ك العربية العامية يف أغٍت عمرك 
ة، ك دياب. ك تستخدمها اللغة العربية الفصحى يف احلاالت اليومية أك الربنامج غَت الرمسي ك يف إسم اإلشار 

احلركؼ اإلستفهاـ، إسم ادلوصوؿ، ك تقع حرؼ الباء يف أكؿ فعل ادلضارع، كالتعجب، كتبديل الصوت القاؼ إىل 
اذلمزة، ك اجليم إىل غينان كزيادة حرؼ الشُت دبعٌت "ما النافية" . كأما العوامل اليت تغيَت اللهجات اللغة العربية 

 ل الداخلي ك العوامل اخلارجي.الفصحى إىل اللغة العربية العامية ىي العوام
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                                       Abstrak  

Auliyah Hasanah, 12310090, 2016, Bentuk-Bentuk Dialek Arab Ammiyah ke 

Fusha dalam Lagunya Amr Diab (Study Analisis Deskriptif), Skripsi, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : H. Sutaman, 

M.A 

 

Kata Kunci : Dialek, Bahasa arab ammiyah dan fusha, Amr diab 

Dialek ditinjau dari segi geografis di jazirah Arab, Setiap Bahasa Arab 

memiliki dialek dan karakter tersendiri yaitu Bahasa Arab fusha dan ammiyah 

dimana keduanya memiliki perbedaan. Bahwasanya Bahasa Arab fusha yaitu yang 

mengikuti kaidah-kaidah bahasa seperti nahwu, shorrof, dalalah dan fonologi, 

penggunaannya biasanya di Al-Qur’an Al-Karim, kitab, dan kegiatan formal. 

Sedangkan bahasa arab ammiyah adalah alat komunikasi sehari-hari, percakapan 

dan kegiatan non formal seperti di jalan, kampus, rumah sakit dan lain-lain, 

apalagi penggunaan bahasa ammiyah dalam lagunya amr diab ini. 

Berpijak pada penelitian ini, yaitu rumusan masalah apa itu bentuk bentuk 

dialek yang merubah dalam lagunya amr diab dan apa penyebab terjadinya 

perubahan bahasa arab fusha ke bahasa ammiyah. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif 

ke perpustakaan audio dan simak. Ini adalah kunci awal untuk penelitian ini 

berbagai teks yang mengandung kata-kata bahasa dalam lagunya Amr Diab dari 

Mesir klasik dan sehari-hari. Sumber kedua buku linguistik, keragaman bahasa. 

Dan analisis data adalah reduksi data dan data telaah dan data dikodifikasi dan 

kemudian menganalisa penjelasan dengan  jelas . 

 

 Hasil dari penelitian ini bahwasanya perbedaan dalam dialek Bahasa Arab 

fusha dan Bahasa Arab ammiyah dalam lagunya amr diab. Menggunakan 

beberapa bahasa arab fusha dalam kegiatan formal maupun non formal, dalam 

isim mausul, huruf istifham, isim isyaroh, penambahan huruf ba’ pada awal fiil 

mudhori’, pengganti pelafalan dari huruf Qof menjadi Hamzah, huruf Jim menjadi 

Ghiin, serta penambahan huruf Syin yang mempunyai makna ma annafiyah, 

adapun factor-faktor terjadinya perubahan bahasa arab fusha ke bahasa arab 

ammiyah yaitu factor eksternal dan internal 
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 In terms of geographical dialects in Arabia, any Arabic dialect and has 

its own character that is Arabic Fusha and Arabic ammiyah where both have 

differences Behold Arabic fusha that is which follows the rules of language,such: 

nahwu, shorrof, dalalah and phonology. its use is usually in Al -Qur'an Al – 

Karim, and formal activities. While Arabic ammiyah is a daily communication 

tool, conversations and activities of non –formal that is like on the road, on 

campus, in hospitals and other. especially the use of language in his song amr diab 

ammiyah this. 

 Based on this study namely the formulation of the problem: What forms 

dialect change in his song amr diab and What causes changes to the Arabic 

language fusha ammiyah. 

 This research is descriptive and qualitative approach to audio and 

written library. This is the first key to this study various texts that contain words 

in the language of Egyptian Amr Diab song classics and everyday, The second 

source of linguistic books, and the diversity of languages and data analysis is the 

data reduction and data review and data is codified and then analyzing a clear 

explanation. 

 The results of this research is very clear that in the dialect of Arabic 

Fusha and Arabic Ammiyah in his song Amr Diab . Using some Arabic fusha in 

the activities of both formal and informal, in isim mausul, letters istifham, isim 

isyaroh, the addition of the letter ba ' in the early verb Mudhori ', the successor to 

the pronunciation of the letter qof into a glottal stop, the letter jim become ghiin, 

and the addition of the letter shin is ma annafiyah has meaning, as for the factors 

of change Arabic Fusha to Arabic Ammiyah namely external and internal factors 
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 الفصل األول 

 مقدمة

 خلفية البحث  .أ

أنشأ كقوع اللهجة اجلغرافية ادلعينة أنشأ أنواع اللغات.كل اللغة العربية ىي سبلك 
ف ذلجتُت يف أساس كمهاللغات الفصحى ك العامية. من مها مكاف تغيَتات ادلختلفة. أ

يف  .اللغة العربية الفصحى ىي اللغة العربية اليت يعتربىا القرأف كالكتاب الًتاث صبيعا
أما اللغة االعربية العامية ىي كثَت من تعبَت يف  ُادلعاشرة الرمسية كيف تعبَت األفكار عامة.

 ادلوصالت اليومية كأيضا يف مغاين مع ادلوسيقى كاحلوار كغَتذلك . 

تغَت الصوت من اللغة العربية الفصحى الذل حدث يف ىذه ادلغاين يعكسو عمرك 
فع للباحثة عن باحثة كادلساعدة للسامع األغاين العربية العامية لكي يعرفوا هبذا دياب دا

التهقيق الذم معلق بأم احلركؼ كادلعاين يف حقيقتو الذم أراتو مع عملية التحليلية 
 الفوناتيك يف تغَت الصوت  

ة اللغة العربياللغتُت )اللغة العربية الفصحى ك كلذلك. فيجب علينا أف نبحثها بُت 
العامية ادلصرية( اجملموعة يف علم اللغة العربية لتسهيل دراسة اللغة العربية كخاصة اللهجة 

 العامية ادلصرية 

. أف الصوت ىو أثر حيدث من اىتزاز األجساـ. كينتقل هتم بُت اللغة كاألصواتم
يف كسط مادل. كيدرؾ حباسة السمع. ككذلك أيضا أف اللغة اليت يستخدمها الناس يف 

كبنائها بنأ بطريقة ادلدرجة كىو كلمة فكلمة  ِغاين العربية ادلركبة على ادلزيج الطويل.األ

                                                           
1. Abdul Mun’in. analisis konstraftif bahasa Indonesia & bahasa Indonesia (Telaah 

terhadap fonetik dan morfologi) 2004.Jakarta.PT Pustaka Aal Husna baru. Hal21 
2
 .112صالعربٌةاللغةأصوات,خلفعادل . 
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كعبارات فعبارات حىت يصف فصف. كىكذا اذا احتلفت األصوات يف تعبَت اللغة 
 فاختلف معنها أيضا. 

تستطيع أف تتبع ىذه احلاؿ عندما كانت الصعوبة عندما يفهم الناس األخبار. كال
يف اللغة أألصل ك اللغة العامية األختالؼ. خاص اذا تغَت الصوت االخبار فيسبب 
العاقبة لتغَت اجلنس يف ادلعٌت ادلعُت. ىذه الواقعة كثَتة يف احلادثة. فصار ذلك العنصر 

 ّالذل دخلو يف ىيكل التحقيق اللغوم ادلعلق هبا

كلذلك فينبغي علينا معجب ادلوسقي األجنيب أف نتعلم أنواع العناصر من ادلغاين  
العربية اليت ذبرهبا تبديل الصوت يف التلفظ الذم كاف ظاىرا فيو. ككذلك أيضا أنو ظاىر 

تاكل بُت اللغة العربية الفصحى ندما االختالؼ التعبَت يف تلفظ صوت احلركؼ ادلسع
اللهجة العامية ادلصرية اليت يسبب تغيَتا يف فونولوجي صائت صامت كىو توجد يف ك 

 ْنظاـ الصوتيات التلفظية. 

الفونولوجي نستطيع اتصاالت بعناصر بينهما : األصوات اللمستمرة,  يف التحليل
كاألصوات األطواؿ أكالقصر, كالوقع اخلاطف أك الوقف الطويلة. األصوات الكرب. 

 ٓكاالصوات صغَتة. 

ختالفا يف الصوت الذم استعماؿ اللهجة العربية العامية سلتلفة سأظهر ا
السماع الناس دبغزل أم باذلاـ. رغم أف يف جهة كتب حركفها. النو األجنيب 
كباخلصوصة للمجتمع االندكنيسي ىم عاشق ادلوسيقي. الحدثت ىذه األحواؿ إال 

 األف اجملتمع اندكنيسيا يستخدموف اللغة العربية الفصحى فحسب كال اللغة العامية. 

                                                           
3
 . Sudaryanto. 1985. Linguistik Esai Tentang Bahasa dan Pengantar dalam Ilmu Bahasa.Gajah 

mada University Press. Hal38 
4
 . Harimurti Krida.2008. Kamus Linguistik.Jakarta.PT Gramedia.hal 57 

5
 Abdul Chaer.2012.Linguistik Umum. Rineka Cipta. Hal 100 
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عمرك دياب ألنو أحد من ادلغاين مشهورا يف جزيرة العرب ك ء أغنياتأخذ الباحثة 
 أحد من شلثل أداة حلن كعمل على ادلوسيقي موىب ادلغاين جزاء ادلوسيقي أربع مرات

مثل كلمة "صبيلة" يف اللغة العربية الفصحى. سيقرأىا الناس كلمة ثابة مناسبة 
لعامية صوت من اللفظ ادلذكور باألحرؼ اليت كانت يف الناس. كلكن يف اللغة العربية ا

صارت "غميلة" من ىذه العربة ىناؾ األمر الواضح من ناحية الصوت على كاحد من 
حركفها. كىي حركؼ "ج" اذا قرأ حرؼ "ج" بالنسبة للعامية ادلصرية فصارت "غ" كمن 

طبع ناحية الًتنيم أك التنغيم ىناؾ سبب التغَت يف ادلعٌت أيضا  إذا التدقيق يف فهمهاكبال
اليزاؿ الصوت يف التغَت كثَت من اللغة العربية الفصحى اىل اللهجة العامية الذم ينتجو 

 صوتا سلتلفا أيضا.  

 

 أسئلة البحث  .ب
عمرك دياب ضوء الفصحى ك العامية  اءنيأشكاؿ اللهجات أغما ىو  .1

 ادلصرية ؟
 عمرك دياب  ؟   ءانييف أغ اللهجاتما أسباب تغيَت  .2

 البحث أهداف  .ت

 أما أغراض البحث فهي: 

عمرك دياب على ضوء الفصحى ك  اءيف أغني اللهجاتمعرفة تغَت  .1
 العامية ادلصرية

 معرفة أسباب التغَت اليت ربدثت يف أغٍت عمركدياب .2
 فوئد البحث  .ج
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من الوجهة النظارية : إغناء احملاضرة العامة ادلعلقة بالفونولوجي يف علم  .1
 ة. حىت ديلك الناس الفهم يف فوناتيك اللغة العربية. اللغة  العربي

من الوجهة العاملية : أف يكوف ىذه البحث يعطي الطالب الفقرة  .2
اجلديدة ادلتوقعة يف فهم اجملاؿ علم اللغة فخصوصة من ناحية 

 الفونولوجي. 

 حدود البحث د. 

وع فينبغي من بيانت ادلسألة ادلذكورة لكي الخيرج من االبحث على ىذه ادلض
 الباحثة ربديد ادلسألة كما يلي: 

أناعايش" ية العامية ادلصرية "الليلة" ك "صبيلة" ك ما نسخة الفصحى بالنسبة اللغة العرب .1
 يف أغاين عمرك دياب 

 أم أبيات أشعارىا بإعتبار الفصحى يف أغاين عمرك دياب كيف  اللهجاتما تغَت  .2
 حاتتحديد المصطال .د

 أ(. الفونولوجي

الفونولوجي ىو علم األصوات كظيفيات داخل تراكيب لغة معينة من حيث 
خصائصها. كصفاهتا. ككظيفتها الداللية. أكبعبارة أخرل إنو علم يدرس كظيفة األصوات 

  ٔالداللية يف الكلمة كتراكيب اجلمل يف لغة من لغات.

 ب(. الفوناتيك 

                                                           
6
 22ص.عربًلسان.سٌدراجوزاألصواتعلم.2114.جوهرالدٌننصرالدكتر. 
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حاكؿ العلماء تصنيفها على أساس  ٕالفوناتيك ىو علم التسليم أصوات اللغات.
ما تتناكؿ من جوانب الصوت. يدرس الصوات فيزيائيا كعضويا من حيث إنتاجها. 

رجها. كأعضاء نطقها. كصفاهتا. كإنتقاالهتا. كىو يهتم باألصوات من جانبها كسلا
الصويت البحث دكف نظر خاص إىل ما تنتمي إليو من لغات كظيفتها الكالمية يف لغة 

  ٖمعينة

 ت(. اللهجات 

اللهجة يف االصالح العلمي احلديث ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل 
يشًتؾ يف ىذه الصفات صبيع أفراد ىذه البيئة. كبيئة اللهجات ىي جزء بيئة خاص. ك 

من البيئة أكسع كأمشل تضم عدة ذلجات. لكل من خصائصها. كلكنها تشًتؾ صبيعا يف 
رلموعة من ظواىر اللغوية اليت تيسر إتصاؿ أفراد ىذه البيئات بعضهم ببعض كفهم ماقد 

   ٗالرابطة بُت ىذه اللهجاتيدكر بينهم من حديث. فهما يتوقف على قدر 

 السابقة اتساالدر . و

. َُِٓالتقابلية بُت العامية كالفصحى )درسة صوتية لنص أغنية أـ كلثم( 
ية (. البحث يف جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومََُُُُِٗقرةأعُت. )

 جوكجاكرتا. كنتيحة ىذه البحث التقابلية بُت العامية كالفصحى ىي فًتض الباحثة.

مثل كلمة "قلب" يف اللغة العربية الفصحى. سيقرأىا الناس كلمة ثابة مناسبة 
باألحرؼ اليت كانت يف الناس. كلكن يف اللغة العربية العامية صوت من اللفظ ادلذكور 

ؾ األمر الواضح من ناحية الصوت على كاحد من صارت "ألب" من ىذه العربة ىنا
حركفها. كىي حركؼ "ج" اذا قرأ حرؼ القاؼ "ؽ" بالنسبة للعامية ادلصرية فصارت 
                                                           
7
 . Harimurti Krida.2008. Kamus Linguistik.Jakarta.PT Gramedia. Hal 63 

8
 .ibid 

9
 16ص.المصرٌةاالنجلومكتبة.العربٌةاللهجاتفً.1992.أنٌسدكترإبراهٌم. 
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"أ" كمن ناحية الًتنيم أك التنغيم ىناؾ سبب التغَت يف ادلعٌت أيضا  إذا التدقيق يف 
صحى اىل اللهجة العامية فهمهاكبالطبع اليزاؿ الصوت يف التغَت كثَت من اللغة العربية الف

 الذم ينتجو صوتا سلتلفا يف القرأة.  

البحث اجلامعي ربت ادلوضوع الكلمات العربية العامية  ََُِكخزاتة احلكمة 
يف أغنية نانسي عجـر )دراسة كصفية ربليلة(. كأما نتائج البحث اليت حصلت عليها 

غنية نانسي عجرموىي من الباحثة من ىذا البحث فهي الكلمات العربية العامية يف أ
عدة ادلستويات اللغوم. ك ادلستول النحول. ادلستول الصريف. كأما العوامل اليت تؤثر 
إستخداـ الكلمات العربية العامية يف أغنية نانسي عجـر ذلا عامالف كمها العامل الذخلي 

 ك العامل اخلارجي

 منهج البحث .ذ

   نوع البحث(. ُ

كىو طريقة  (research qualitative)الوصفي الكيفيأ(. ىذه البحث أنو ادلنهج 
البحث. كنتيجة بيانات كصفي كىو ادلفردات الكتابات أك لسانوف من اإلنساف 

  َُكتعامل تستطيع تشاىد

 منهج مسعية  )أ   

ليت أجريت على التدقيق يف استخداـ اللغة يف تستخدـ للحصوؿ على البيانات ا
  ُُىذه احلالة ليس استخداـ اللغة اللفظية كلكن أيضا استخداـ اللغة يف الكتابة

 ب(. النسخ
                                                           
10

 Muhammad,MHum.2011. Metode Pnelitian Bahasa. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media 
11

 . Prof.Dr. Mahsum,M.S. 2014. Metode Penelitian Bahasa Tahapan Strategi,Metode dan 
Tekniknya. Jakarta. Rajawali. Hlm92 
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ربويل الكالـ إىل شكل ادلكتوب: عادة لوصف كل الصوت أك ىو   النسخ
يف عملية نسخ اليت تظهر لتغَت من اللغتُت. كاف رمز  بكذلك ُِالفونيمات برمز كاحد

 The)دكلية أم غالبا ادلستعمل ىو الرمز اجملموع ال ((phonetic symbolالصوت 

International Assosiation-IPA)
13

 

 ب(. مصادر البيانات 
مصادر بينات يف ىذ البحث تتكوف من نوعُت البيانات. كىي البيانات الرئسية 

 انويةكالبيانات الث
 (. البيانات الرئسية ُ

. إف البيانات الرئسية يف ىذ ُْىي ادلصدر الذم جيمع كيقدـ من ادلصدر األكؿ
البحث ىو النصوص ادلختلفة احملتوية من كلمات عمرك دياب ىي البيانات اللغة 

 ادلميزة الصوتية اليت سبلكها العربية الفصحى كالعامية ادلصرية.لوصف السمات 

 (. البيانات الثانويةِ

كتب اللغوم. كالكتب ادلتعلقة بالعلم اللغة اإلجتماعي. كالتنوع اللغوم. كالعربية 
 االعامية. كالكتب األخرل ادلتعلقة هبذا البحث. 

 ت(. طريقةجمع البيانات

ة يف عملية صبع البايانات ىي طريقة كثائقية كىي الطريقة اليت تستخدمها الباحث
احملالة لتناكؿ البيانات من مطالعة الكتب كادلذكورة ادللحوظة كغَتىا. اما ادلراحل ىذا 

 :  البحث

                                                           
12

 . Harimurti Krida.2008. Kamus Linguistik.Jakarta.PT Gramedia.hal219 
13

 . Mansur Muslich.2013. Fonologi Bahasa Indonesia Tinjaun Deskriptif Sistem Bunyi 
Bahasa Indonesia. Hlm42 

14
 5ص.2111(.عارفمحمدرسالة()تارٌخٌةوصفٌةدرسة)مصرفًالنحوتطورشهداء. 
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 باالًتاكز كالسماع غناء أغٍت عمرك دياب (. ُ

 (. صبع الكلمات العربية العامية يف غناء أغٍت عمرك دياب ِ

صوات ك علـو االغة أك التنوع اللغوم اخلاص يف العربية (. صبع الكتبعلم األّ
 العامية ك الكتب األخرل ادلتعلقة هبذا البحث.

(. تركيز الباحثة عن العربية العامية ك العوامل اليت تؤثر على تغَت ْ
 الفونولوجي العربية الفصحى اىل اللغة العربية العامية 

 رل(. صبع الكتب كالبيانات كادلراجرع األخٓ

 ج(. طريقة تحليل البيانات 

تبداء منذ صبع البيانات. قامت الباحثة بتخفيض البيانات كيشمل زبفيض 
البيانات على تعيُت البيانات. كتصنيفها ك تقنيفها ك بياف ىذه صبع البيانات صبيع  

 : كمايلي

قرأت الباحثة لتفهيم بطريقة التفسَت كل مصدر البيانات مث زبتار ك تضع (. ُ
 لبيانات ادلعينة.عالمة ا

(. كبعدىا تعرؼ الباحثة صبع البيانات بطريقة الكاملة. تناسب التعريف ك التقسيم ك ِ
 بأسئلة البحث. 

مث قامت الباحثة بتحفيض البيانات كىي من عملية يلخص البيانات. (. ّ
كإختيارت الباحثة األشياء األساسية مع الًتكيز على األمور ادلهمة. ىذه الطريقة 

على تعيُت البيانات ك تصنيفها ك تقنينها إىل الكلمات العربية الفصحى تشمل 
 إىل اللغة العربية العامية يف غناء عمرك دياب. 
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(. كتصنيف الباحثة ادلسالة البحث ربليلها كتشرحها شرحا كاضحا حىت ربقيق ْ
 العربية العامية يف غناء إغٍت عمرك دياب. ادلعرفة الكلمات
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 علم األصوات  .أ

 تعريف علم األصوات  ُ

نعرؼ أف الصوت ىو أثر حيدث إىتزاـ األجساـ, كينتقل يف كسط مادل. كيدرؾ 
حباسة السمع. كأما علم األصوات ىو العلم الذم يدرس األصوات اللغوية من ناحية 

اليت يتميزهبا صوت عن صوت. قاؿ  كصف سلارجها ككيفية حدكثها كصفاهتا ادلختلفة
د. صبيل علوش كادلستول الصويت يدرس احلركؼ من حيث ىي أصوات. فيبحث عن 
سلارجها كصفاهتا  كقوانُت تبدذلا كتطورىا بالنسبة إىل كل لغة من اللغات كيف رلموع 

 . ُٓاللغات القددية كاحلديثة

 الفوناتيك  ِ

الفوناتيك ىو دراسة األصوات اللغوية كفقا دلخارجها من أعضاء اجلهاز الصويت. 
ؿ قا. ُٔككفقا لصفاهتا اليت سبيز كل صوت منها عن غَته عند صدكره من ىذه األعضاء

الصوتيات ىي أكثر تركيزا على تقييم للتعبَت عن  أف رنسيةاالف يالفوناتيك برتيل مادلبَتغ
اللغة كليس احملتول األصوات، ك الًتكيز يتم إنتاج الصوت من مكربات الصوت لغة ىو 

 . ُٕادلعٌت ادلراد نقلها

                                                           
15

 1ص(الكرٌمالقرأنفًتطبٌققارنةومنظرٌة)النطقًاألصواتعلم.2111.رشٌديالوهابعبد. 
16

 11ص.العربٌةاللغةأصوات.1994.خلفعادل. 
17

 . Mansur Muslich. 2008. Fonologi Bahasa Indonesia Tinjauan Sistem Bunyi Bahasa Indonesia. 
Hlm17  



11 
 

قاؿ برتيل مربار أف فوناتيك ىو العلم بأصوات الكالـ اليت تنتجها الو النطق. 
األصوات اليت مسعها الناس فيعربىا بأشكاؿ من أشكاؿ اللغة حىت صارت عادة 

 ُٖككجدت يف اللغة اجملتمع.

الفوناتيك ىي مواصلة اليت تتعلق دبسألة كظيفة اللغة مثل علم الداللة الذم سبيز 
ادلعٌت ك ادلقصود كغَتىا. الفوناتيك يف عملية مواصالت اللساف تضمن ثالثة مراحل 
اللغة كىي مرحلة الفسيولوجية األكىل ىي عندما ينتج متكلم صوتا ك متكلو صوتية. 

ية ىي عندما تتحرؾ موجة الصوت اليت تتخرج من الو الناطق كادلرحلة الفسيولوجية الثان
أم متكلم إىل الة السمع للمستمع. ك ادلرحلة الفسيولوجية الثالثة ىي عندما تتحرؾ 

 ُٗالصوت مسع من قبل ادلستمع بأجزة مسع الصوت.

 ادلرحلة الفسيولوجية األكىل فقط. كستهتم  إمنا تدرس الباحثة ىذه الفوناتيك يف
كيفية عملية الصوت كأم شيئ من أدكات النطق اليت تعمل عند إنتاج تلك الصوت 
اللغوم. كأصوات اليت ذبرب تغَت بُت اللغة العربية الفصحى أك اللغة العربية العامية. 

 كتسمى ىذه العملية بالفوناتيك النطقي أك العملية النطقية

 

 : علم األصواتنا أف نشَت إىل فركع كجيدر ب

(.علم األصوات الوصفي ىو إذا كانت الدراسة الصوتية يف لغة ما من اللغات ُ
العرض منها بينا احلقائق الصوتية موجهة للمخارج ك الصفات. ككيفية 
النطق. كاثر ببعضها يف بعض. كما يعرض ذلا من تبدالت. مث دراسة 

 األعضاء النطق ادلختلفة. 

                                                           
11

 المرجعنفس. 
19

 47ص.1991الكتاباللغةعلمأسس.عمرمختارأحمد. 
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لم األصوات التارخيي ىو إذا كانت الدراسة الصوتية يف لغة ما يف فًتة طويلة (.عِ
من الزماف. ككاف الغرض منها تتبع األصوات لغرض الوقوؼ على ما أصاب 
ىذه األصوات لغرض الوقوؼ على ما أصاب ىذه األصوات من تطور 

 كتبديل. 
وه الشبو كاإلتفاؽ (.إذا كانت الدرسة خاصة بلغتُت دلقارنة أصواهتما ككشف كجّ

 أك أكجو اخلالؼ فبينهما يسمى علم األصوات ادلقارف.
(.إذا كانت الدراسة الصوتية عامة لكل اللغات لغرض الوقوؼ على حقيقة ْ

األصوات اللغوية. كما يتحكم فيها من القوانُت عامة زبضع ذلا يف تطورىا 
  َِكتغَتىا. فنسمي ىذه الدراسة الصوتية: علم األصوات العاـ

العربية من كجهة نوعها تقسم إىل نوعُت : األكؿ اللغة العربية الفصحى   اللغة
كىي النموذج الذم يتمل اللغة العامة أك ادلشًتكة اليت ديكن أف تتعامل هبا كل القبائل 

   ُِية ك الصرفية ك النحوية.إطار على معاير اللغوية من القواعد الصوت

الثانية العربية العامية ادلصرية. اللغة العامية اليت عرفها كثَتا الناس باسم اللهجة 
  ِِكىي اللغة ادلستعملة يف شؤؤف ادلتعادة كيعربىا الناس يف احلالة اليومية.

 العربية الفصحى   .ب

 . تعرؼ العربية الفصحى ُ

عند عادؿ خلف بأف اللغة الفصحى ىي اللغة الراقية ادلشًتكة اليت تستخدـ يف 
امل يف العربية األغراض الراقية للمجتمع. كربتفيظ ببعض القيود اللغوية. ككااإلعراب الك

  ِّالفصحى.

                                                           
21

 7-1ص(.المؤلفالمجهول.)اللغوٌةواألصواتالتجوٌدفًدراسات. 
21

 72ص.القاهرة.الحدٌثاللغةعلموالعربٌة.داويمحمودمحمد. 
 Achmad Atho’illah.2004. Kamus Bahasa Arab Ammiyah Mesir. Yogyakarta. Al Muallaqot.

22
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قاؿ نفوسة زكريا سعيد عن اللغة الفصحى : اللغة الفصحى أك اللغة األدب ىي 
 ِْاللغة اليت تستخدـ يف تدكين الشعر ك النثر كاإلنتاج الفكرم عامة.

كيرل بعض اللغوين احملدثُت أف اللغة ادلشًتكة الفصحى ىي لغة القريش. ذلك 
 إستنادا إىل ذىب إليو لغويينكمثل إبن فارس ك إبن جٍت ك إبن قتيبة ك السيوطي.

قاؿ إبن فارس : أصبع علماؤنا بكالـ العرب. الركاة األشعارىم. كالعلماء بلغاهتم 
 ِٓلعرب السنة كأصفاىم اللغة.كأيامهم ك كزلاذلم أف قريشا أفصح ا

قاؿ إبن جٍت : إرتفعت قريش يف الفصاحة عن عنعنة. سبيم. ككشكشة ربيعة .  
 كسكسة ىوازف. كتضجع قيس. كعجرفية صبة. كتلتلة هبراء. 

لغة قريش بدليل قولو تعاىل : كما أرسلنا من قاؿ إبن قتيبة : مل يًتؿ القرأف إال ب
 رسوؿ إال بلساف قومو 

كيرل السيوطي أف الفراء أنو قاؿ : كانت العرب ربضر ادلوسم يف كل عاـ. ك 
كربج البيتفي اجلاىلية. كقريش يسمعوف لغات صبيع العرب إستحسنوه من لغاهتم تكلموا 

  ِٔلغات.بو. فصاركا أفصح العرب كخلت لغاهتم من مستبشع ال

أما عبد الراجحي فَتل أف سببا كاحدا ىو الذم جعل القدماء يضعوف ذلجة 
 قريش ىذا ادلوضع ىو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قريشي. أما أف قريشا ذلم. 

ة إال يعرؼ ليونز اللغة الفصحى بقولو : اللغة الفصحى تارخييا ما ىي إال ذلج
ذلجة إقلمية أك ذلجة إجتماعية إكتسب مستول معينا حبيث أصبحت لغة اإلدارة ك 

  ِٕالتعليم ك األداب نتيجة الواسع بُت عدد كبَت من الناس.
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أم زلجة باللغة العربية الفصحى عند اللغويُت ك احملدثُت ىي اللغة ادلشًتكة أك 
إختضعت بالقواعد الثابتة من ناحية الصوتية. الصرفية. النحوية. اللغة القرأف الكرًن اليت 

  ِٖالداللة كإستخدامها يف احلاالت الرمسة ك تعليم كغَت ذلك.

  ظروف تكوينها.ِ

 لتكوين اللغة العربية الفصحى . كما االيت :

سالـ كبيئة ظركؼ الدنية : ألهنا نشأة يف بيئة مكة ادلكرمة ك نزلتها قبل اإل (.ُ
مقدسة. كيفيد إليها العرب ليحجوا إليها. كيؤدم ىذا الطبع إىل إجتماع فريق  

  ِٗكبَت من العرب. كخيتلظوف بأىلها هبم. ك من ىذه نشأ باللغة ادلشًتكة.

نوا ذبارا.كينتقلوف (. ظركؼ العامل اإلقتصادية : دبعٌت أف أىل مكة ادلكرمة كاِ
 َّبتجارهتم كاليستقركف يف مكاف كاحد كالذم حيدده ذلم البيع ك الشراء.

(. ظركؼ العامل السياسي : كاف النشاط أىل العرب التجارم الضخم. فقد ربقق ّ
  ُّلو سلطاف السياسي قوم. ككاف أكثر حضارة. كأقوال نفوذا من غَته. 

  العربية الفصحى خصائصال. ّ

(. الصفة األكىل : أهنا فوؽ مستول العامة. بعٌت أف العامة ال يستطنعوهنا يف خطاهبم. ُ
فاللغة ادلشًتكة العربية اليت كردت هبا األثر األدبية كاليت نظم هبا اخلطباء يف متناكؿ 

 صبيع العرب بل كاف يف مستول أرقي كأمسى. 

العربية ادلشًتكة ال تنتمي صفاهتا أك عناصرىاإىل بيئة زللية  (. الصفة الثانية : أف اللغةِ
 ِّبعينها أك ليست اللغة قبيلة بعينها. فهي اللغة منسجمة موحدة.
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(. الصفة الثالثة : أهنا ليست لغة سليقة. ألف معٌت السليقة ىي اف نتكلم لغة من ّ
عرب تشَت إىل كقوع اللحن قبل اللغة بغَت شعورهبا. كمل تكن لغة سليقة لكل ال

 ّّاإلسالـ كعده.

أم ادلراد بأف الصفات العربية العربية الفصحى أهنا فوؽ مستول العامة أم 
أرقى كأمسى من ادلستول العامة يف العرب. كإذا تكلمنا هبا يف اخلطاب أك النشر ك 

 الشعر فرفعوا مستول ثقافتهم. 

 ة اللغة العربية العاميج. 

 . تعريف اللغة العربية العامية ُ

كما يبدكا بدرسة العربية العربية العامية يلحق أيضا بالتعارؼ الكثَتة عندما 
 بعض اللغويُت شلن عن اللغة العربية العامية كمنها : 

عندما عادؿ خالف ىي اللغة اليت تستخدـ يف التخاطب كالتعامل  (. ُ
لتيسَت اللغوم إىل أبعد مدل. كيستخدـ اليومي كيتحقق فيها قنوف السهولة ك ا

 ّْيف األغراض العامة كعلى صبيع ادلستويات العمرية.

عندما أميل بديع يعقوب ىي اليت تستخدـ يف الشؤؤف العادية ك اليت جيرل هبا  (.ِ
  ّٓاحلديث اليومي.

قاؿ زلمود تيمور لغة غَت زلدثة كما الغوت بينها بينا الفصحى ببعيد. بل إهنا  (. ّ
   ّٔأقدـ من الفصحى أقداـ عهدا.
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  الدعوة إلى العامية. ِ

إىل برىاف يثبيتة. ذلك إف كوف العامية أسهل من الفصحى. أمر كاضح ال حيتاج 
أف الفصحى يف صبع لغات العامل تقف عند مرحلة معينة من التطور اللغوم مث تتقيد 
بقواعد تلك ادلرحلة كأحكامها. خبالؼ العامية اليت التنفك تطور على ألسنة الناس حىت 
 تبلغ أقصى درجات السهولة ك ادلركنة. فالناس يف زلادثاهتم اليومية ينزعوف غالبا إىل

    ّٕاإلقتصاد من القيود الفصحى يف مستويات اللغوم.

كبعدىا قد عرفنا اللغة العربية العامية كأصلها ستناؤؿ األف بدراسة عن الدعوة إىل 
ع عشر. اللغة العربية العامية. كإىتماـ األجانب بدراسة العربية العامية مند القرف التاس

 ككاف ذلذا اإلىتماـ مظاىرة. كمايلي: 

 :  إهتمامهم بالتأليف في اللهجات العامية(. ُ

على يد ادلاين كذلم سبيتا. مدير دار الكتب ادلصرية يف كتاب لو  َُٖٖيف السنة 
بعنواف "  قواعد العربية العامية يف مصر " لكن نشر دعوتو باللغة األدلانية ابعدىا عن 

 اؿ الفكرم العريب. التأثَت يف اجمل

إقًتحت رللة " ادلنتطف " كتابو العلـو باللغة اليت يتكلمها الناس  ُُٖٖيف السنة 
يف حياهتم العامة. مدعية أف اخلالؼ بُت لغة النطق كلغة الكتابة عندنا مث جائت رجل 

 الفكر إىل حبث إقًتاحها ك مناقشتو. فليب طلبها عدد من الباحثُت.

ى كليم كلكوكس. كىو مهندس رم إصلليزم. زلاضرة يف ألق ُّٖٗيف السنة 
نادم األزبكية يف مصر بعنواف " مل مل توجد قوة اإلخًتاع لدل ادلصرين األف " عزا 
فيهاسبب عدـ كجود ىذه القوة إىل إستخداـ ادلصريُت اللغة العربية الفصحى يف الكتابة 
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خداـ اللغة العامية يف الكتابة ك ك القرأة. فنصح بنبذ ىذه اللغة لصعوبتها كصبودىا كباست
  ّٖاألدبية.

كضع سلداف ادلور القاضي اإلنكليزم يف مصر كتابا يف  َُُٗيف السنة 
اإلنكليزية عن العامية ادلصرية بعنواف " العربية احملكية يف مصر " دعا فيو إىل إقتصار عل 

 العامية أدة للكتابة كاحلديث.

كتب إسكندار ادلعلوؼ إىل رللة " اذلالؿ " يقوؿ : إنو إشتغل   َُِٗ يف السنة
بالعامية كثَتا. حىت إنتهى إىل اإلدياف بصحتها ككجوب تدعيمها كإقراىا. كأمل أف يرل 

 الصفحة العربية كقد غَتت لغتها كباألخص رللة " اذلالؿ ".

لعربية سبع كتب أضبد لطفي السيد يف ادلوضوع سبصَت اللغة ا  ُُّٗيف السنة 
مقاالت نشرىا يف صحيفة اجلريدة. ذىب فيها إىل أف الطريقة الوحيد إلحياء اللغة 
العربية ىي إحياء لغة الرأم العاـ من ناحية كإرضاء لغة القرأف من ناحية أخرل. كذلك 

 بإستعماؿ العامية يف الكتابة.

يو إىل أف أصدر أنيس فرحية كتابو " ضلو عربية ميسرة " دعا ف ُٓٓٗيف السنة 
يصبح لنا اللغة كاحدة ىي لغة احلياة " معتبَتا أف الفصحى" لغة اأجياؿ مضى عهدىا" 
كىي بالتايل عاجزة أف تعبَت عن احلياة. أما العامية فلغة حية متطورة نامية تتميز بصفات 

  ّٗذبعل منها أداة طيعة للفهم كاإلفهاـ كادلتعبَت عن دكاخل النفس.

 األساس الدعوة إلى اللغة العربية العامية .ت

 كأما األساس اليت استند إىل الدعوة اللغة العربية العامية هبا كما يلي : 

(. إف العامية اليت ىي اللغة السهلة. تسيل على االلسن بال عسر كال تصنع كذلك ُ
 لفصحى.خلوىا من اإلعراب كمن األلفاظ احلوشية كالوشية ادلائتة خبالؼ من ا
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(. إف شبة مسلمُت كثَتين ال يتوسلوف العربية أداة للتعبَت نطقا أك كتابو كمن مث ال ِ
 مسوغ لتعلق ادلسلمُت هبا.

(. إف يف إعتماد العامية إعتصادا لوقت طويلة كشبُت يهدر يف تعليم الفصحى ّ
 كأحكامها. 

تابة. كعليو (. إف من أىم أسباب التخلف عندنا إختالؼ لغة احلديث عن لغة الكْ
فإعتماد العامية كفيل بالقضاء على ىذا التخلف كعلى سليبات ثنائية اللغة 

 صبيعها.

  قواعد النسخة اللغة .د

ادلراجع أف أصوؿ اللهجات العامية ادلعاصرة تعود إىل ذلجات العرب  تذكر
 القددية ك تصنيفها إىل عدة أنواع منها : 

الساكنة نونان إذا جاكرت الطاء، فمثالن كلمة  االستنطاء : تقـو على إبداؿ العُت(. ُ
 .أعطى يلفظوهنا أنطى

(. التسهيل : تقـو ىذه اللهجة على تغيَت اذلمزة حبرؼ يناسب احلرؼ الذم قبلو، ِ
 .فكلمة فأس يلفظوهنا فاس، ككلمة بئر يلفظوهنا بَت ككلمة رؤؤس يلفظوف ركس

ا قبيلة خثعم كقبيلة زبيد تقـو ىذه احلذؼ : كىي ذلجة قبيلتُت من قبائل اليمن كمه(. ّ
اللهجة على حذؼ نوف "من" إذا كليها ساكن مثل: خرجت من ادلسجد يلفظوهنا 
خرجت ملمسجد، ككلمة بيضاء تصبح بيضا، ككلمة ضبراء تصبح ضبرا، ككلمة 

  .السماء تصبح السما

يك اللهم الشنشنة : تقـو ىذه اللهجة على قلب الكاؼ مطلقان إىل شُت، فمثالن لب(. ْ
 .تصبح لبيش اللهم



19 
 

تقـو ىذه اللهجة على إبداؿ الـ التعريف ميمان، مثل اذلواء تصبح   :الطمطمانية(. ٓ
   .امهواء، ككلمة اجلو تصبح أرلو

تقـو ىذه اللهجة على قلب الياء جيمان، فمثالن كلمة الراعي تصبح (. العجعجة : ٔ
.الراعج

" إىل عُت، فمثالن قولنا: قد علمت أيٌن تصبح: العنعنة : تقـو على ربويل مهزة "أف(.ٕ
 . قد علمت عٌٍت 

  .الفحفحة : كتقـو على قلب احلاء عينان مثل حىٌت تصبح عىٌت (. ٖ

الكسكسة : كتقـو على جعل السُت مكاف كاؼ ادلخاطب، فمثالن أبوؾ كأمك (. ٗ
  .تصبح أبوس كأمس

في قولنا أكرمتك تصبح الكشكشة : كتقـو على تبديل كاؼ اخلطاب شينان، ف(. َُ
  .أكرمتش

  .اللخلخانية : كتقـو على اختصار اذلمزة كقوذلم ما شاء اهلل تصبح مشا اهلل(. ُُ

  40.الومت : كتقـو على إبداؿ السُت تاء، مثل الناس بالناس تصبح النات بالنات(. ُِ

  العامية المصرية العربية. ق

بذاات ادلراحل ادلبكرة لتعرب مصر عقب الفتح العريب مباشرة. بعد إنتها الفتح 
كتأسيس مدينة الفسطاط سرعاف ما ىجر شعب مصر الفسلى القبطية ك تكلم اللغة 
اجلديدة. أما يف الريف كيف مصر العليا فلو بتيغَت ادلوقف اللغوم لفًتة طويلة. ككاف 

قة تدرحييا كأبطأ منتعريب مصر السفلى. كقد مت تعريب مصر العليا يف تعريب تلك ادلنط
 فًتة ثالثة قركف بواسطو قبائل العربية اخذت يف اذلجرة من شبة اجلزيرة العربية للعرب. 
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كإنتشرت اللغة العربية من مصر اىل اجلنوب دبحاذاة النيلفيدخلت السوداف ك 
اجرت قبائل ربيعة كجهينة من صعيد مصر تتشاد. كيف منتصف القركف الثالث اذلجرل ى

دبن صعيد مصر دبن صعيد مصر بإذباه اجلنوب فغزت أراضى قبائل النبوم كالبجة. 
كلذلك ذبد البدك الذين يتكلموف العربية يف السوداف حاليا يدعوف أف أصلهم يرجع 

رع من لقبيلة جهينة. بينما يسمى السودانيوف احلضريواف أنفسهم باجلعليُت نسبة إىل ف
فركع العباسيُت يسمى جبعل. كلكنهم يف أغلب الظن النوبيُت الذين تعربواف يف مرحلة 

   ُْمبكرة. أم بعد الفتح العريب دلصر مباشرة كقبل اذلجرات البدكية.

ية ادلصرية من العربية الفصحى كيعلل الدكتور على عبد الواحد كيف لقرب العام
بتجانسهما يف األصوؿ اليت إضلداركا منها. كذلجات القبائل العربية النازحة إىل مصر 
)الرباعة. الفوايد. الرماح. اجلواز. ..اخل( أدين يف ضليتها الصوتية العربية الفصحى من 

  ِْذلجات مصريُت أنفسهم. كذلك اإلهنم أقرب إىل العرب من ادلصريُت.

أما بالنسبة دلصر نفسها فاجملموعات اللهجية التالية ىي التقاليدية كادلتعارؼ 
 عليها :  

(. صبوعة ذلجات غرب الدلتا. ىي تنقسيم بدكرىا إىل ذلجات شرؽ الدلتا يف منطقة ُ
ذلجات الدلتا  الشرقية ذلجات غرب الدلتا. يف الكثَت من األحياف سبثل ذلجات

الوصلة بُت ذلجات مصر ك ذلجات ادلغرب العريب. من بُت تلك السمات 
 إستخداـ شكل الفعل ادلضارع " نكتبو " للمتكلم اجلمع.

 (.  ذلجة القاىرةِ

 (. ذلجات مصر الوسطى من اجليزة إىل أسيوطّ
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موعة (. رلموعة اللهجات الصعيد. كتنقسيم تلك اجملموعة بدكرىا ألرعة أقساـ : رلْ
ذلجات ما بُت أسيوط كصلع ضبادل. كرلموعة ذلجات ما بُت كصلع ضبادل ك قنا. 
رلموعة ذلجات ما بُت قنا كاألقصر. كأخَتا رلموعة ذلجات ما بُت األقصر ك 

  ّْإسنا.

اللغويُت. منها اللغة العربية  تقـو علىكمن ادلهم أف يالحظ بأف العربية ادلعاصرة 
 ْْالفصحى أم اللغة ادلكتوبة الذم يراعى القواعد الصرفية. كالصوتية. النحوية. الداللية.
 ْٓكالثاين العربية العامية أم لغة ادلنطوقة أك لغة احلضارة احلديثة كليست اللغة الكتابة.

عرفنا أف العربية العامية قد تشَت يف أم بالد. كزبتلفها بإختالؼ الشعوب الواحد يف 
مناطقة كحده. من كثَت اللغة العامية يف ىذا البالد ستعرض الباحثة اللغة العامية 

 ادلصرية.

أف اللغة ادلصرية القددية لغة سامية كفسر إرماف أكجو الشبو بُت اللغات السامية 
اللغة ادلصرية القددية بأف ىذه اللغة قد إنفصلت يف كقت مبكرة عن األسرة السامية. ك 

  ْٔكشقت طريقها كحدىا عدة االؼ من السنُت.

كقد يصعب صوت " الراء " من األطفاؿ فيقلبوهنا إىل " الالـ " كمثل اجلدر 
خدالف. كقد جيطئ الطفل يف قياسة. فأحيانا يشتق كزنا للصفات فصار " خدؿ ك 

الكجود لو يف الفصحى كمثل " مرشم "بدالف من " ملشم " اليت أرشم الشجر أم ظهر 
  ْٕشبر.

ككذلك قد خيلط النشؤف بُت اجلمع ك ادلفراد فيستعملوف اجلموع اليت جائت 
 ا ادلفردات. ك مثل " حق " فصار " حقة ".صيغتها شبيهة بصيغة ادلفرد على أهن
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لبعت ظاىرة ادلخالفة زبلص الناس من إغاـ متماثلُت بقلب أحد مها إىل أحد 
األصوات اللُت " ادليم ك الالـ ك النوف ك الراء كدبا العُت ايضا ". فنظر فعال " تفحس " 

 صار يف ذلجة الكالـ " تفحص ". 

ؿ الرباعية اليت تشتمل على مقاطع متكررة. قد شاع يف ذلجة كالمنا تلك األفعا 
فصيغة " أفعل " ال نكادنعثر عليها يف ذلجة الكالـ بل حل زلل صيغة " فعل " أحيانا 
أك صيغة الرباعي ادلكررة األصوات. فأنظر مثال " احلم " الرجل بادلكاف أم اقاـ كمل 

 ْٖيربحة.

لكلمة. كإذا كاف ما قبلها حركة كثَتة حذفت اذلمزة إذا كقعت يف األخرة ا
  ْٗخذفت. مثاؿ ذلك : الكلمتاف " بناء " ك " مسا " تصبحنا " بنا " ك مسا".

يف حركؼ ادلضارع للفعل الثالثي أف يكوف مشكال بالفتح يف كل احلالت فتنطق 
" تاء ". نونا. مهزة " مكسورا. فيقولوف مثال " تعلم "  حبرؼ ادلضارعة حُت يكوف

 كتقلب الالـ يف اذة التعريف " ميما " فيقولوف " ادلعركؼ " فصار " شلعركؼ ". 

 اللهجات   .و

اللهجة يف االصالح العلمي احلديث ىي رلموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل 
البيئة. كبيئة اللهجات ىي جزء  بيئة خاص. كيشًتؾ يف ىذه الصفات صبيع أفراد ىذه

من البيئة أكسع كأمشل تضم عدة ذلجات. لكل من خصائصها. كلكنها تشًتؾ صبيعا يف 
رلموعة من ظواىر اللغوية اليت تيسر إتصاؿ أفراد ىذه البيئات بعضهم ببعض كفهم ماقد 

  َٓ.يدكر بينهم من حديث. فهما يتوقف على قدر الرابطة بُت ىذه اللهجات
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 الخصائص اللهجات .1

قد كاف القدماء من علماء العربية يعربكف عمانسية األف باللهجة بكلمة اللغة، 
يرل ىدا يف ادلعاجم العربية القددية الركايات األدبية مثلالن : الصفر بالصاد من الطيور 

 بازال لغة )بضم الالـ ككسرىا(.اجلارحة، ك 

يف معرض احلديث عن مسألة ضلوية : )ليس ىذا حلٌت كال حلن قومي( ككثَتان 
مايشَت أصحاب ادلعاجم إىل لغة سبيم كلغة طيء كلغة ىذيل، كال يريدكف دبثل ىذا 

 التعبَت سول ما نعنية ضلن األف بكلمة اللهجة. 

ة كصدر اإلسالـ لو يكونوا يعربكف يظهر أف العرب القدماء يف العصور اجلاىلي
عما نسميو ضلن اللغة إال بكلمة اللساف تلك الكلمة ادلشًتكة اللفظ كادلعٌت يف ادلعظم 
اللغات السامية شقيقات اللغة العربية. كقد يستأنس ذلذا الرأل دبا جاء يف القرأف الكرًن 

 مرات.  ٖمن إستعمل كلمة اللساف كحدىا يف معٌت اللغة ضلو 

الصفات اليت تتميز هبا اللهجات فتكاد تنحصر يف األصوات كطبيعتها، أما 
ككيفية كصدركىا، فالذل يفرؽ بُت ذلجة كأخرل، ىو بعض اإلختالؼ الصويت يف 
(، )فػيٍزدي( كما كانوا  غالب األحياف. فَتكل لنا مثال أف قبيلة سبيم كانوا يقولوف يف )فػيٍزتي

ألجلح( كىو األصلع ينطق هبا )األجلة( عند بٍت ينطقواف باذلمزة عينا. كما يركل أف )ا
 سعد. 

 : كيعتقد أف ادليزة مشًتكة سبتلك اللهجة ىي ( ٗٔ:ُٕٔٗقاؿ ميالت )

ىي رلموعة من شكل زللي سلتلف التعبَت اليت لديها خصائص مشًتكة  ذلجة(. ُ
كلكل ما ىو أكثر شلاثلة ؿ بعضها البعض أكثر من أم شكل آخر من أشكاؿ 

 ن لغة كاحدة .التعبَت م
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 ُٓ.ال يكوف ذلجة ؿ ازباذ صبيع أشكاؿ التعبَت من لغة(.ِ

 اللهجات الهجازية

  :مسميات إنسانية كعائلية

  .لفة للحاكماألمَت كالوايل كالقائم مقاـ كاحلىكٍمدار: مسميات سلت  .ُ
أبويا: األب كالوالد،،، كتستخدـ بشكل دارج للنداء )يقاؿ: يا أبويا  .ِ

 فينك ما تنشاؼ(. 
، أك القريب الكبَت الذم آيب: ) دبد األلف(،، ك أبيو: األخ الكبَت،، .ّ

 . األسرةيسكن 
 .بزكرة: لفظة عامة تطلق على األكالد كالبنات .ْ
  .بن أك زكج البنترحيم: القريب من أىل زكجة اإل .ٓ
 .سيت: جديت،،، كخصوصان أـ األـ .ٔ
 ستيتو: األخت الكبَتة  .ٕ
 ًسلفة: زكجة أخ الزكج .ٖ
 ضىرَّه: الزكجة الثانية  .ٗ

سيدم: جدم،،، كتطلق على األخ األكرب،، كتطلقها ادلرأة على   .َُ
 زكجها إحًتامان،، كتطلق على السادة آؿ البيت الكراـ. 

 نو: زكجة األبن.الطبينو كالك .ُُ
 العديل: زكج اخت الزكج.  .ُِ
  .عزَّايب كعزكيب كعزبا: غَت متزكجُت .ُّ
 العانس: من زبطت سن الزكاج كمل تنل نصيبها منو. .ُْ
 كردييت: اخيت. .ُٓ
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  .حرمي كحرميت كصباعيت: زكجيت .ُٔ
 الدادة: ادلربية أك اخلادمة،،، ككانت تطلق على اجلوارم قددياي. .ُٕ
 ماه: كالدة الزكج ككالدة الزكجة.احل .ُٖ
 الست: السيدة. .ُٗ
 الصيب: اخلادـ. .َِ
 احلرًن: النسوة.  .ُِ
 النسواف: النسوة. .ِِ
: األقارب من النساء. .ِّ  احملاـر
 العيلة: العائلة. .ِْ
  الشغالة كالصانعة: اخلادمة .ِٓ
 الطبجى: اجلندل الذل يعمل على ادلدفع.  .ِٔ
ركي يطلق على الطبقة ادلتوسطة من ادلتعلمُت كادلوظفُت األفندم: لقب ت .ِٕ

 احلكوميُت. 
 .ادلعلم: صاحب اخلربة كالريادة يف مهنتو،،، كمعلم البناء .ِٖ
السقَّا: الرجل الذل جيلب ادلاء اىل ادلنازؿ بواسطة الزفَّة،،، كىي  .ِٗ

 صفيحتاف مثبتتاف على طريف عصى كحيملهما على كتفو.
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 اؿ: احلماؿ. العتاؿ كالشي .َّ
 عمُِّت: أعماـ.  .ُّ
الشريف كالسيد: لقباف يطلقاف على أفراد آؿ بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل  .ِّ

عليو كسلم،،، من ذرية احلسن كاحلسُت ابنا السيدة فاطمة الزىراء بنت 
رسوؿ اهلل رضي اهلل عنها.،،، من زكجها علي بن أيب طالب كـر اهلل 

  .كجهو
.ِٓ 
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 الباب الثالث  
 عرض البيانات و تحليلها

 
تتكوف ىذه الباب على عرض البيانات ك ربليلها إعتمادا على أسئلة البحث اليت  
يف الباب األكؿ. كتتكوف ىذا الباب على ترصبة مغاين عمرك دياب. ك ا الباحثة عرضته

الكلمات اليت تغيَت الفونولوجي يف أغنية عمرك ديابز ك العوامل اليت تؤثر على تغيَت 
      الفونولوجي العربية الفصحى إىل العامية ادلصرية يف أغنية عمرك دياب.

 أ(. ترصبة عمرك دياب 

يعد كاحد من أشهر  مغاين مصرم ُُٔٗاكتوبر  ُُب كلده كاف عمرك ديا
ادلطربُت يف الوطن العريب حيث حققت ألبوماتو مبيعات ىائلة كتيرصبت كثَتان من أغانيو 

اإلصللزية ك الركسية ك الكركاتية ك البلغارية ك الًتكية ك البانية ك  إىل عدد من اللغات أمهها
عمرك دياب بإدخالو آالت جديدة يف موسيقاه  ك اليونانية كالفرنسيو سبيزاذلندية. 

 ّٓ.كابتكار أنواع سلتلفة من األغاين عرب تارخيو

ىو من أصل فلسطيٍت كلد عمرك عبد الباسط عبد العزيز دياب يف زلافظة    
لقمح سنهوت زلافظة الشرقية ككلدتو من مدينة بورسعيد كعائلتو من منيا ا كمدينة

 بورسعيد ادلصرية.

كىرئيس قناة السويس   كاف عبد الباسط دياب )كالده(، يعمل لدل شركة
لإلنشاءات البحرية كبناء السفن، ككاف ذك صوتو صبيل شلا جعلو يشجع ابنو على 

 ِّبورسعيد  اصطحب معو عمرك عندما بلغ السادسة من عمره إىل مهرجاف يف الغناء.

                                                           

53.^ AmrDiab.Net - The Official Forums ( diakes tanggal 15-062016) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8#cite_ref-4
http://amrdiab.net/diab/news/item/257-Amr-Diab-Won-World-Music-Awards-2014.html
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 كزار ىيناؾ زلطة اإلذاعة احمللية، فكاف أكؿ ظهور إذاعي لو حيثي غٌت ُٕٔٗ يوليو
شلا جعلو يهديو بورسعيد  أعجب بصوتو زلافظ .النشيد الوطٍت ادلصرم )بالدم بالدم(

 .ْٓقيثارة

كاف قامت السلطات ادلصرية جًبالء سي  ُٕٔٗحرب  كلكن بعد نشوب 
زلافظات القناة. اضطرت عائلة عمرك دياب إىل اإلنتقاؿ إىل مدينة ىهيا دبيحافظة 

كحصل على درجة البكالريوس يف زبصص ادلوسيقى العربية من . الشرقية كاستقرت ىناؾ
 . بدأ حياتو الغنائية يف نفس العاـ. ـ ُّٖٗأكادديية الفنوف عاـ 

مرات عن  ٕنها كرلد ميوزؾ أكرد م حصل على جوائز عديدة خالؿ مشواره الفٍت
كمن . َُِٔ. ََِٕ. ََِِ. ُٖٗٗالشرؽ األكسط أعواـ  أعلى مبيعات يف

عامان منذ ظهور أكؿ ألبـو  َّاجلدير ذكره أف العيمر الفٍت للفناف عمرك دياب يزيد عن 
  ٓٓ. َُِٔ حىت ألبـو "احلى ك احلى" عاـ ُّٖٗ لو "يا طريق" عاـ

قية كاف العمل الشاؽ عمرك دياب كالعاطفة ؿ خلق ادلوسيقى كالتقنيات ادلوسي
بأسلوب منمق جديدة ك اذلدؼ النهائي ىو على مر السنُت. كألقى بالتأكيد دلشجعي 
شي عضوا يف صبيع أضلاء العامل ، كأثبتت أنو على من ادلطربُت أفضل الشرؽ األكسط مع 

 .موىبة غَت عادية ، ربديد ، كالكاريزما ك مظهر جذاب

                                                           
54 ^ DG Festival News - Dear Guest Festival, DG Festival, Egypt Festival, 

Egyptian Festival, Egypt Survey (diakses 15-06-2016) 

 diakses| كائل عادؿ | يف الفن َُِّعمرك دياب يتفوؽ على منَت كتامر حسٍت يف "ادلطربُت األكثر حبثا على جوجل" عاـ  -إنفوجرافيك55

15-06-2016 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8#cite_ref-8
http://www.dgfest.com/index.pl/news
http://www.dgfest.com/index.pl/news
http://www.filfan.com/news/details/37094
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هتدؼ لتحقيق التميز تنبع عمرك دياب الوظيفي ادلوسيقية ك اصلت منوىا ، ك 
( . تأسست رمسيا عمرك  ُْٗٗادلوسيقي. كقاؿ انو يتبع كتطلق ألبـو " يلوموين " )

(، ك شعبية " نور  ُٓٗٗمن العامل العريب ، ترسيم إطالؽ) دياب نفسو من سوبر ستار
( كالذم مل يكن سول النجاح يف الشرؽ األكسط كلكن يف كلو  ُٔٗٗالعُت " ألبـو )

 ( ُٖٗٗعودكين " ) العامل ، ك "

 ب(. أغنياء عمرك دياب 

اليت أطلقتها عمرك دياب كثَت جدا. كستحلل الباحثة الكلمات  اءإىتماـ باألغني
العربية العامية بأربعة أغنياء عمرك دياب كما كتبت الباحثة يف حدكد البحث. منها : 

 صبيلة ك أناعايش ك الليلة.

  

 جميلة 

 قداـ عينيا اللى

 ىوا اللى غَت ىف عيٌت احلياه اكؿ انا حلمت بيو 

 ما قليب شاكرىل عليو حسيت كانو ما صدؽ لقاه

 

 اهلل على صبالو ىف كده 

 اهلل انا قليب 

 كاف يف حالو شاؼ عيونو تاه 
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 اف شاهلل اعيش

 

 حياتى كلها معاه مُت ده اللى

 يقدر يقوؿ كلمتُت

 قصاد العيوف دم يتوه

 الكالـ برتب كالمي 

 

 حكلي بنسى اللى فاكره اكاـكاعيد مرتُت كيض

 اهلل على صبالو ىف كده 

  اهلل انا قليب 

 

 كاف يف حالو شاؼ عيونو تاه

 اف شاهلل اعيش

  ٔٓ.حياتى كلها معاه

 

 

                                                           
56 http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-gamalo-lyrics.html (diakses 16-06-2016) 

http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-gamalo-lyrics.html
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  الليلة 

 كاهلل كىتجمعنا احلياه . كاف حلم غايل

 احلي الليايل افرح ياقليب كعيش معاه

 حبييب الليلة ليلة عمرنا الليلة

 الليلة دم اصبل ليلة يف حيايت انا

 عايز ربس بفرحىت خليك مكاىن ىعيش مع اللى

 حلمت بيو مش حد تاىن

 مرناحبييب الليلة ليلة ع الليلة

   .ٕٓالليلة دم اصبل ليلة يف حيايت انا

 

 أنا عايش

 يف ليلة كال بنساؾ كلقيت هناية البرتا
 كلو حىت ببعد ببقى معاؾ كمنتش معايا

 

 أنا عايش كمش عايش كمش قادر على بعدؾ كال عارؼ فيـو أنسى
 كال عايز حبيب بعدؾ

                                                           
57 . http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-

leila%D%1A%7D%14%9D%14%9D1%9A%D%14%9D17%9-lyrics.html )diakses 06 

juni 2016( 

http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-leila%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-lyrics.html
http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-leila%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-lyrics.html
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 كبسأؿ كقليب بيحلم يـو يرتاح من جراحو
 زماف راجعُت كال راحوليالينا اللي كانو ما بينا 

 زلبيتش غَتؾ كأعمل ايو بشوقي كىوايا كليلي

 كهنارم بفكر فيك 
   .ٖٓمًتجع كفاية

 

  كان طيب 

 خالص بقى بيتكلم .. يرحم زمن السكوت...

 . كرب قواـ كاتعلم .. كخالص طلعلو صوت  

 كاف طيب .. كاف حنُت .. اتاريو كداب كبَت ..

 مش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سنُت كتَت 

 

 تاريو كداب كبَت ..كاف طيب .. كاف حنُت .. ا

 مش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سنُت كتَت 

 جرحنا مرة كاحدة .. كاتعلم فوؽ يطَت خدعنا كاحدة كاحدة ..

 خالص بقى بيتكلم .. يرحم زمن السكوت...

                                                           
58 . http://lyricmusicarabic.blogspot.co.id/55/2515/lyric-ana-ayesh-amr-diab.html 

diakses 06 juni 2016  

http://lyricmusicarabic.blogspot.co.id/2010/05/lyric-ana-ayesh-amr-diab.html
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 كرب قواـ كاتعلم .. كخالص طلعلو صوت  

 لو يفتكر زماف .. آآآه زماف آآه كاف ىو ايو ..

 كحنينُت عليوكاف عايش بُت ايدينا   

 ف .. آآآه زماف آآه كاف ىو ايو ..لو يفتكر زما

 كاف عايش بُت ايدينا كحنينُت عليو  

 ده كاف طيب .. كاف حنُت .. اتاريو كداب كبَت .. 

 مش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سنُت كتَت

 

 كاف طيب .. كاف حنُت .. اتاريو كداب كبَت ..

 .. ُت كتَتمش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سن 
 غلطة كعدت خالص .. آآآه خالص ..

 الدنيا   فُتآآه ىنعمل ايو مش كل الناس بريئة .. فُت 
 

 غلطة كعدت خالص .. آآآه خالص ..

 آآه ىنعمل ايو مش كل الناس بريئة .. يف الدنيا فيو كفيو
 كاف حنُت .. اتاريو كداب كبَت ..  كاف طيب ..
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 ُت كتَت مش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سن
 كاف طيب .. كاف حنُت .. اتاريو كداب كبَت ..

 مش زم ما كاف مبُت .. ده خدعنا سنُت كتَت

 ٗٓ..كاحدة ..ك جرحنا مرة كاحدة خدعنا كاحدة

 

بعد أف نعرؼ من ترصبة مغاين عمرك دياب ك أغنيتها، فتعرض الباحثة العرض 
 كاحد فواحد حبسبب تراكب األسئلة البحث ادلذكورة يف الباب األكؿ. كىي كما يلي : 

 (. الكلمات اليت تغَت ذلجتها يف أغٍت عمرك دياب.ُ

 ٍت األكؿ كىي كما يلي : مصدرا بالنص ادلذكورا ستحلل الباحثة عن أغ

من مظاىر العربية العامية اذلجة احمللية ادلستلزمة اليومية يف الربنامج كمثل الكلمات  .1
"قداـ، صدؽ، قليب، يقوؿ، يقد، قصاد، لقيت، يبقى، قادر،" كقعت تغيَت 
الصوت يف النطق الكالـ، كىي ربولت األصوات الرخوة من األصوات الشٌدة أك 

،  َٔقاؼ مهزة،غلبو الصوت ال فأصبحت األف " أداـ، صدأ، يأد، أصاد، ألىيتي
   .ُٔيبأى، أىدر

يف الكلمات "ىتجمعا، إصبل، صبيلة، صبالة، جراحة، راجعُت، مًتجع"من العربية  .2
اليت تغيَت الصوتية منها األصوات الرخوة من األصوت الشٌدة كىي تبدالن العامية 

ظهرات العربية العامية باللهجة احمللية  ِٔصوت اجليم غينان يف غالب األحياف.
                                                           
59 .https://www.nomorelyrics.net/ar/4713-lyric.html (diakses 16-06-2016) 
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غمالة، غراحة، ادلعينة بتبديل صوت اجليم غينا، فأصبحت األف "إصبل، غميلة، 
 راغعُت، مًتغع"  

الكلمات "مش" ىي اللغة العربية العامية ادلستلزمة يف اليومية، ىي اصل الكلمات  .3
"ما النافية" يف اللغة الفصحى دبعٌت " الى " كإذا دخلت حركؼ النفي على ادلبتدأ 

حظ من البيانات السابقة بأف الكلمات . كنالّٔك اخلرب فعلية تعمل عمل ليس
"مش" ىو زيادة حركؼ "الشُت" الساكنة يف األخرة الفعل الذم تبدأ فيو "ما 

. كيليها من ادلعلـو إختالؼ ْٔالنافية" أك بعدىا. كأهنا اضلدرت إىل العربية القددية
العربية الفصحى يف بنية الكلمات منها ادلضمومة بُت اللغة العربية العامية ك الغغة 

 .ٓٔاألكؿ يف الكلمات. لذلك نقوؿ يف كالمنا "مش" بالسكوف يف أخر الكالـ
الكلمات "بيحلم، بشوقي" ىي تقع حركؼ الباء يف األكؿ فعل مضارع معٌت  .4

 العربية الفصحى."س" أك "سوؼ" يف القواعد اللغة 
الكلمات "دم" قد شاع يف اللغة العربية العامية باللهجات احمللية أهنا مستعمل  .5

يف العربية الفصحى "ىذه" إف كاف   كأما ٔٔاألمساء اإلشارة ب "دم ك دكؿ".
  ٕٔوت الرخوة من الشٌدة.ىناؾ تغيَت الصوت الذاؿ إىل الداؿ أك تبديل الص

 فأصبحت األف "دم". 
الكلمات "مُت" ىي أحد من أدكات حركؼ اإلستفهاـ يف اللغة العربية العامية  .6

نفس ادلعٌت أما الفصحى ك العامية  كإما يف اللغة العربية الفصحى ىو "من" كلديو
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ىو "ماذا". كما عرفنا تستلـز الكلمات "مُت" ؼ اللغة ادلنطقة ك ليس اللغة 
 ادلكتوبة. 

الكلمات "اللى" ىو إسم ادلوصوؿ اللغة العربية العامية ادلستخدمات يف اجملاؿ  .7
الذم" اليومية أكالرمسية. "اللى" من أصل الكلمات يف اللغة العربية الفصحى "

  ٖٔيناسبها قواعد العربية الفصحى الصحيح.
الكلمات "بيو" اللغة العامية دبعٌت "دلاذا" ىي قواعد اإلستفهاـ اللغة العربية  .8

الفصحى. كنوجدىا غالبان يف اجملالت اليومية ك ايضان حينا يف الفصل القدًن شرح 
اللهجة العربية ك نشأهتا" أهنا دييل إىل إمالة الكسرة يف حالة االيستاذ يف كتاب "يف 

"e.كمثل الكلمات "إيو،فُت"  ٗٔ" من مستلزمات الصوتية 
الكلمات "كده، لقاه، معاه، ده، تاه، يتوه" ىو دبعٌت حركؼ النداء أك التأفف أك  .9

فليس نوجد ىذا الكلمات يف اللغة  َٕالعربيات العاميات. التعجب يف اللغات
العربية الفصحى. لكل فعل تعجب كما عرفنا أف قواعد النحو ىو صيغتا. ما 

 أىفعلي، أىفًعلي. 
حة الالـ  الكلمات "الليلة"  زيادة احلركؼ الياء قبل احلركؼ األيخر كتبديل فت .15

 كسرة. ألهنا قاعدة من القواعد يف اللغة العربية العامية.
الكلمات "عايش، منتش، زلبيتش، ىيعش، عيش، اعيش" زيادة حركؼ ب "ما"  .11

أك "ش" يف أخر الكلمات كلكن عند حركؼ ادليم ربديف الصوامت أم حركؼ 
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كؼ ادلضارعة ألف خلتصارىا يف النطق. كإبداؿ احلركات الضمة إىل الكسرة يف حر 
   ُٕيف ىنا حركؼ التاء ك الياء.

الكلمات "إيو" ىو أحد من احلركؼ الإلستفهاـ يف العربية العامية. كإما اللغة  .12
العربية الفصحى ىو "ماذا" كلد نفس ادلعٌت أما الفصحى أك العامية ىو "ماذا". ك  

 ِٕتها يف أكؿ اجلملة أك الثاين يقرئها بالنرب.كاف األدكات اإلستفهاـ قع
الكلمات "معايا" ىي اللغة الربية العامية ادلستخدمات يف احلاالت اليومية أك غَت  .13

  ّٕالرمسية. أما اللغة العربية الفصحى ىو "معي" تبديل حركؼ الياء متكلم.
الكلمات "أعمل" تقـو إبداؿ العُت الساكنة نونان. فصارت يقرئها أمنل حينا يف  .14

  ْٕالغناء. 
الكلمات "كأنا" ربذيف الفونيم بسبب تقدًن احلركؼ الواك علي الكلمات "أنا"  .15

 تقرأ حبذؼ اذلمزة ك الالـز أف تقرأىا "كىناى" لكنها ثقيالن عند النطقها. ف
الكلمات "اه" ىي دبعٌت النداء يف اللغة العربية العامية. ال جيد ذلك الكلمات يف  .16

 اللغة العربية الفصحى 
الكلمات "فُت" ىو اللغة العربية العامية، أما اللغة العربية الفصحى "يف أين".  .17

 فصارت تقرئها ىو ًفُتٍ 
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 منرة

الكلمات 
الداللة 
 العامية

 

مفردات 
 الفصحى

 

مفردات 
 اللهجات

 

 تحليل البيانات 

 

ُ 

 

 قليب، قداـ

 

 قليب، قداـ

 

 أليب، أداـ

تغيَت الصوت النطق 
يف الكالـ، ىي 
تبديل الصوت 

 اذلمزة

 مش ِ

 

 

"ال" 
حركؼ  
 ما النافية

أحد من "ال" ما  مش
النافية العربية 

 الفصحى

 

ّ 

 

 الليلة

 

 الليلة

 

 يلةل

زيادة احلركؼ الياء 
قبل احلركؼ األيخر 
كتبديل فتحة الالـ 

 كسرة.

 

ْ 

 

 

 معاياى 

 

 مًعي

 

 معاياى 

اللغة العربية 
الفصحى ىو 
"معي" تبديل 
حركؼ الياء 

 متكلم.
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ٓ 

 

 دم

 

 ىذه

 

 دم

األمساء اإلشارة 
تغيَت الصوت الذاؿ 

 إىل الداؿ 

 

ٔ 

 

 إيو

 

 ماذا

 

 إيو

قواعد  اإلستفهاـ 
بديل العامية ك ت

إمالة الصوت 
 e’الكسرة إىل "

 "eih‘فصارت 

 

ٕ 

 

 أعمل

 

 أمنل

 

 أعمل

تقـو إبداؿ العُت 
الساكنة نونان. 
 فصارت يقرئها أمنل

 

ٖ 

 

 صبيلة

 

 صبيلة

 

 غميلة

قواعد العربية العامية 
تبديل الصوت 
اجليم إىل غينان. 

 فصارت غىًمٍيله 

 

ٗ 

 

 مُت

 

 مىنٍ 

 

 ًمُتٍ 

من القواعد 
لغة اإلستفهاـ يف ال

العربية الفصحى 
 دبعٌت "مىٍن"

أحد من إسم     
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ادلوصوؿ من اللغة  اًلًلى الذم  اللى َُ
العربية العامية ك 
ادلستخدمات يف 
اليومية أك غَت 

 الرمسي

 

 

ُُ 

 

 

 بيحلم 

 

 

 حيلم

 

 

 بيحلم

زيادة احلركؼ الباء 
يف األكؿ الفعل 
ادلضارع اليت تبديل 
معٌت "س" أك 
"سوؼ" فصارت 

 بًيىٍحلىمٍ 

 

ُِ 

 

 ده، كده

 

- 

 

 ده، كده

دبعٌت حركؼ النداء 
أك التأفف أك 
التعجب يف اللغات 

 العربيات العاميات

 

 

ُّ 

 

 

 فُت

 

 

 يف أين

 

 

 فُت

أحد من احلركؼ 
اإلستفهاـ العربية 
العامية. زيادة 
احلركؼ أليف يف 
الوسطى أما اللغة 
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(. أسباب اليت التأثَت غلى تغيَت اللهجات العربية الفصحى إىل العربية العامية ِ
 يف أغٍت عمرك دياب. 

كبعد ادلالحظة من تغيَت اللهجات يف أغٍت عمرك دياب، كنوجد فيو عدة 
ة العامية، كمها من العوامل العوامل اليت التأثَتىا ك التغيَتىا. ظهرات يف يف ىنا اللغة العربي

 الداخلي ك العوامل اخلارجي. كسأعطي البياين كما يلي : 

 العوامل الداخلي أ 

يف احلقيقة أف اللغة العربية العامية أكثر القدرة كإثار كثَت إما اللغة العربية  -1
 الفصحى. كجيعل اللغة العربية العامية ىي اللغة األكىل يف الرنامج اليومية أك غَت
الرمسي. كيكوف اجملتمع يف اجلزيرة العرب يف ىذا اليـو بإستخداـ اللغة العربية 
العامية العادية يف لكل الربنامج أك اجملالت. ككثَت من إستخداـ اللغة العربية 
العامية دحُت يف اجلامعة ك يف اجلرائد ك اجملاٌلت ك ادلدرسة ك أيضان يف الكلمات 

غٍت عمرك دياب.  كأكد ىذه البياف كما يقوؿ مغاين احمللية ك األخرل خاص أ
زلمد اسعد النادرم يف الكتاب " فقو اللغة مناىلو ك مسائلو" بأف اللغة العربية 

 العربية الفصحى

 

ُْ 

 

 اه

 

- 

 

 اه

إستخداـ غالبان يف 
العربية اللهجة 

 العامية دبعٌت النداء.
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العامية يستخدمها العامة ك اخلاصة على حد سواء. يف شؤكف حياهتم العادم يف 
  ٕٓالشارع ك السوؽ ك البيت ك ادلقهى كحىت يف احلراـ اجلامعات.

ك هبجة األخرل ىو من أسباب الفردية. أف بعض اجملتمع لديها قلة القدرة ك  -2
الكفاءة بالعلـو اللغة العربية الفصحى. أك بعبارة األخرل باف سيطرة اللغة العربية 

أدكاة للتعبَت بُت العامية ادلشهور من اللغة العربية الفصحى يف اإلتصاؿ أك 
الناطقُت أك أكثر. ألهنا اللغة ادليسطة ادلفهومة كاحلالية من القواعد أك القوانينا 
الثابتان. كيليها فظهرات األشكاؿ اإلختالؼ األفراد يف جهاز النطق اإلنساف يؤدم 
مع اإلستقباؿ الزماف إىل نشأة اللغة العربية العامية باللهجات احمللية. فلذلك 

للغة العربية العامية كسائل إتصاؿ اليت تفهم لكل اجملتمع. أحد من أصبحت ا
مثائلها كجدناىا إستخداـ الكلمات اللغة العربية العامية يف األغٍت ك األغنية كثَت 

 من األحياف. 

 ب. العوامل اخلارجي 

اسباب اجلغرافية، كانت تعٌدد اللهجات اللغة العربية العامية ادلنتشرة يف شبو -ُ
رة العربية بإعتماد على البيئة اجلغرافية للجزيرة العربية الواسعة. كذبد يف ىناؾ اجلزي

  اإلختالؼ الطبيعة فيها من ادلنطقة إىل ادلنطقة األخرل.
ظركؼ العامل اإلقتصادية : دبعٌت أف أىل مكة ادلكرمة كانوا ذبارا.كينتقلوف  -2

  ٕٔلبيع ك الشراء.بتجارهتم كاليستقركف يف مكاف كاحد كالذم حيدده ذلم ا
ظركؼ العامل السياسي : كاف النشاط أىل العرب التجارم الضخم. فقد ربقق  -3

   ٕٕلو سلطاف السياسي قوم. ككاف أكثر حضارة. كأقوال نفوذا من غَته. 
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 

 الخالصة  .أ
مرك دياب ىو : كتبديلت الصوت القاؼ إىل أشكاؿ الكلمات اليت تغيَت يف اغٍت ع .1

اذلمزة يف الكلمات قداـ، صدؽ، قليب، قصاد، قادر، لقيت، شوقي. من الناحية 
. كزيادة حرؼ e”ادلستول الصوتية يف الكلمات "إيو" تبديل إمالة الكسرة يف حالة "

". "الشُت" ساكنة يف األخرل الفعل الذم يبدأ عليو "ما النافعة" يف الكلمات "مش
تبديل الصوت اجليم غينان يف غالب األحياف يف الكلمات "ىتجمعا، إصبل، صبيلة، 
صبالة، جراحة، راجعُت، مًتجع" فصارت "إصبل، غميلة، غمالة، غراحة، راغعُت، 
مًتغع". زيادة حرؼ الباء يف األكؿ الفعل ادلضارع دبعٌت "س" أك "سوؼ" فصارت 

ارة "ىذه" إف كاف ىناؾ تغيَت الصوت "بيحلم، بشوقي". الكلمات "دم" إسم اإلش
الداؿ إىل الذاؿ.  يف الكلمات "مُت" أحد من قواعد اإلستفهاـ كإما يف اللغة العربية 
الفصحى ىو "مىٍن". يف الكلمات "اللى" إسم ادلوصوؿ من العربية العامية ك 
الفصحى "الذم". يف الكلمات "كده، لقاه، معاه، ده، تاه، يتوه" ىو دبعٌت حركؼ 
النداء أك التأفف أك التعجب يف اللغات العربيات العاميات. يف الكلمات "عايش، 
منتش، زلبيتش، ىيعش، عيش، اعيش" زيادة حركؼ ب "ما" أك "ش" يف أخر 
الكلمات كإبداؿ احلركات الضمة إىل الكسرة يف حركؼ ادلضارعة يف ىنا حركؼ 
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العامية أما اللغة العربية الفصحى التاء ك الياء. يف الكلمات "معايا" ىي اللغة الربية 
 ىو "معي". 

كالعوامل اليت تسابب تغيَت اللهجات العربية الفصحى إىل العامية يف أغٍت عمرك  .2
دياب، ىي : العوامل الداخلي ك العوامل اخلارجي كىو يعطي على أسباب 

 الفردية، كأسباب اجلغرافية، كأسباب السياسية، كأسباب اإلقتصادية. 
  قتراحاتاإل .ب

تقدـ الباحثة اإلقًتاحات اإلستمرار للباحثُت األخرل دبا يتعلق هبذا البحث 
احلامعي ليبحث عن أشكاؿ اللهجات دبعٌت اللغة العربية العامية إىل الفصحى ك لتفهـو 
علـو االصوات اليت تتعلق هبا كايضان علـو اللغة  ألهنا فصاحة الكالـ عن اللغة العربية 

عامية يف أغٍت العرب كي نسنطيع أف نعرؼ العربية العامية ك الفصحى، خاصة باللغة ال
قواعد النسخة اللغة العامية ك الفصحى، كاللهجات، ك أغٍت العرب. فلذلك الباحثة 

 ربتاج حبوثان أخرل من ىذا البحث.
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 المراجع

   المراجع اللغة العربية 

 .ُٖٗٗربية كمسائلها،أضبد إبن فارس بن زكريا، الصاحيب فقو اللغة الع

 .ُّٖٗأضبد ماىر البقرم، اللغة ك اجملتمع اإلسكندارم، 

 .ُٖٗٗأضبد سلتار عمر، أسس علم اللغة كالكتاب، مكتبة ادلصرية، 

 .َُٔٗأميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية كخصائصها، 

 .ُٖٗٗدراسات يف ذبديد كاألصوات اللغوية )اجملهوؿ ادلؤلف(، 

 .ُِٗٗيس، يف اللهجات العربية، مكتبة األصللو ادلصرية، دكتور إبراىيم أن

 .ُّٖٗالدكتور عديل اذلوارم، العربية بُت العامية كالفصحى، 

 .ُّٕٗالدكتور زلمود فهمي رلازم، علم اللغة العربية، جامعة الكويت

 .َُِْالدكتور نصر الدين جوىر. علم األصوات سيدرك اجوز. لساف عريب، 

 .ُٗٗٗفقو اللغة العربية، رمضاف عبد التواب، 

 ُْٗٗعادؿ خالف، أصوات اللغة العربية، ادلكتب األداب، 

 ُْٓٗعادؿ خالف، اللغة كالبحث اللغوم، ادلكتب األداب، 

 .ُٖٖٗعبد احلق فاضل، العربية أـ األدلانية، 

عبد الوىاب رشيد، علم األصوات النطقي )نظرية كمقارنة تطبيق يف القرألف الكرًن(، 
ََُِ. 
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 َُْٗلي عبد الواحد كايف، فقو اللغة كنشأهتا، القاىرة ع

 ُِٖٗكيس فرستيغ، اللغة العربية تارخيها كمستوياهتا كتأثَتىا، 

 ََِٓزلمد أسعد الندرم، فقو اللغة مناىلو كمسائلو، .

 ُٖٗٗزلمد عارؼ، شهداء تطور النحو يف ادلصر، 

 ُٔٓٗزلمود داكم، العربية كعلم اللغة احلديث. القاىرة، 

 ُٖٓٓنفوسة زكرية سعيد، تاريخ الدعوة إىل العامية كاثرىا يف مصر، الطبعة األكىل،
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 إنًتنيت 
لى منَت كتامر حسٍت يف "ادلطربُت األكثر حبثا على عمرك دياب يتفوؽ ع -إنفوجرافيك

 | كائل عادؿ | يف الفن َُِّجوجل" عاـ 
http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-gamalo-lyrics.html 

http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-

leila%D%1A%7D%14%9D%14%9D1%9A%D%14%9D17%9-lyrics.html 

http://lyricmusicarabic.blogspot.co.id/55/2515/lyric-ana-ayesh-amr-diab.html 

https://www.nomorelyrics.net/ar/4713-lyric.html  

http://www.banyzaid.com/vb/t115947.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.filfan.com/news/details/37094
http://www.filfan.com/news/details/37094
http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-gamalo-lyrics.html
http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-leila%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-lyrics.html
http://lyricstranslate.com/en/amr-diab-el-leila%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%87-lyrics.html
http://lyricmusicarabic.blogspot.co.id/2010/05/lyric-ana-ayesh-amr-diab.html
https://www.nomorelyrics.net/ar/4713-lyric.html
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 السيرة الذاتئية 
 : أكلية حسنة    االسم 

 ُْٗٗمايو  ُّ: لوماجاغ،  مكاف تاريخ ادليالد 
 : دبباغ سوغيانا  اسم األب
 : سوسانا  اسم األـ

      : لدكؾ سبفورا، رندكأغوغ.   العنواف
 لوماجاغ إندكنيسيا 

 َِّّّٕٖٖٖٖٓ:   رقم اذلاتف
 auliyah.13meizaha@gmail.com:   الربيد اإللكًتكين

  

    السيرة التربوية الرسمية

 ـ، ََِٔسنة  جامَتانا  TK ABAحصلت على شهادة ركضة األطفاؿ يف  -ُ
سنة  لوماجاغب  MTsNيف  احلكوميةحصلت على  شهادة ادلدرسة ادلتوسطة  -ِ

 ـ ، ََِٗ
سنة  رابالينجاب  MA Nurul Jadidحصلت على شهادة ادلدرسة الثانوية يف  -ّ

 ـ ، َُِِ
ماالنج سنة    BSA UIN Maliki Malangحصلت على شهادة اجلامعة يف  -ْ

   ـ .  َُِٔ


 

 
 

 


