


  تأثير  المفردات االنكليزية على اللهجة العراقية

 

 حسنين حسن شهيد الخفاجي

 كلية الدراسات القرأنية -جامعة بابل -العراق

 

 

 قائمة من المفردات االنكليزية المستخدمة في اللهجة العراقية 

 

المفردات باللهجة  المفردات االنكليزية 
 العراقية

كيفية لفظها باللهجة  المعنى
 قيةالعرا

1- Miss call مسكل 
 مسكول

 ɱʂkʉɭ  or مكالمة فائته

ɱɜʂkɜɭ 
 

2- Message مسج 
 

    ɱɜʂ ارسلي

 
 

3- Wrong side عكس االتجاه رون سايد    ʂ     
 

4- Radio مذياع راديو،راديون    ɨ  
 

5- Aerial هوائي اريل   r'e- l 

6- Bicycle دراجة هوائية بايسكل beiskɛl 
 

7- Motor دراجة نارية ماطور mæʈɒɻ 
 

8- Coffee shop مقهى كوفي شوب kɒfɪ ʃʊɓ 
9- East tea can قدح خاص للشاي استيكان ɪsʈɪkæɲ 

 
11- Garage مرأب كراج         

 
11- Dashboard لوحة اجهزة قياس  دشبول

 السيارة
ɗ ʃɓʊɬ 

 
12- Geyser سخان ماء كيزر   ʐɛ  

 



13- Bottle ة او قنينة زجاجي بطل
 بالستيكيه

β ʈʊɬ 
 

14- Television تلفاز تلفزيون ʈ ɫfɘʐɪ ɴ 

 

 
15- Glass قدح كالص  ɬ  ʂ 

 
16- Cup كاس كوب ʊ β 

17- Tide مسحوق غسيل تايد ʈæ   
 

18- Data show جهاز عرض مربوط  داتاشو
 بالحاسوب

ɗæʈ ʃʊ  

 
19- Sugar سكر ٌشكر ʃ     
21- Laptop لحاسوب محمو  البتوب ɭæɓʈ ɓ 

 

21- Computer حاسوب كمبيوتر k ɱʙʉʈɻ 

 
22- Internet الشبكة العنكبوتية انترتيت ɪ ʈɛ ɻɲɛʈ 
23- Sister ممرضة/ سسترnurse ʂɪʂʈ   

 

24- Telephone هاتف تليفون ʈɜɬ f    
 

25- Table lamp مصباح منضدي تيبل المب ʈ  β   ɬ  ɱɓ 

 

26- Change over و مغيرمحول ا جينج اوفر   ʃ     ɛ  

 
27- Drill مثقاب دريل ɗ  ɨʟ 

 

28- Drill hammer مثقاب كبير دريل همر ɗ  ɨʟ ɧ ɱɛ  

 

 
29- Light مصباح للسيارة او  اليتʟɪʈ 



  مصباح يدوي
31- Remote 

controller 
 ɻ ɱʊ  ʈ جهاز تحكم عن بعد رمونت

 

31- Gear مبدل سرعة كير ɠɜ  
 

32- Back ء او الخلفالى الورا بكـ ɓɜɠ 

 
33- Double سيارة حمل ذو مقعد  دبل قماره

 خلفي
ɗɜβ ɭ 

 

34- Slide roof سقف سيارة متحرك اساليد روف ɜʂɭɨ   ʊf 
 

35- Receiver جهاز استقبال رسيفر  ɜsɛʋɪ  
 

36- DVD جهاز اقراص  دي في دي
 مدمجة

 ɜsɛʋɪ  
 

37- CD قرص ليزري سي دي ɗʋ  
 

38- Shower شدو  شاور ʃ      
 

39- Air conditioner مكيف هواء ندشنايرك ʔ kɛɲɗ ʃɨɴ 

 
40-   ٍSplit مكيف هواء نوع  سبلت

 اخر
sɜʙɭɪʈ 

 
41- Short سروال قصير شورت ʃ  ʈ 

 

42- Dress قميص دريس ɗ ɝs 
 

43- Dish صحن القط دش ɗɨʃ 
 

44- Carpet سجاد كاربت kæ ʙʈ 
 

45- Clinks منديل ورقي كلينكس k ɭɲɪ ks 
 

46- Pepsi مشروب غازي بببسي ɓɪɓsɪ 



 

47- Seven up مشروب غازي سفن اب sɛvɨɲ ʔʙ 

 
 

48- Camera الة تصوير كاميرا kæɱɪʁ  

 
49- Oven فرن اوفن  vɜɲ 

 

51- Cinema دار عرض افالم سينما sɪ  ɱ  
 

51- File ملف او اضبارة فايل fɪ ɬ 
 

52- Tank خزان تانكي ʈæɲkɪ 
 

53- Tanker سيارة حوضية تنكر ʈæɲk   
 

54- Folder مجلد فولدر fɒɬɗɛ  
 

55- Flash ram جهاز خزن الكتروني فالش رام fɭ ʃ    ɱ 
 

56- Track suit لباس رياضي وتتراكس ʈ æksʊʈ 
 

57- T-shirt قميص ذو كم  تي شيرت
 قصير

 ɪʃɜ ʈ 
 

58- Mobile هاتف نقال موبايل ɱ  ɓ ɭ 
 

59- Cover طاءغ كفر kɜvɜ  
 

61- Sandwich شطيرة سندويج sɜ   ɨ  ʃ 
 

71- Shampoo غسول للشعر شامبو ʃæɱɓʊ 
 

71- Plug المأخد)اداة توصيل  بلك
 كهربائي(

ɓɫ k 

 

72- Body هيكل السيارة او  بديβɛɗɪ 
 



 مالبس ضيقة
73- Jag او  اداة لرفع السيارة جك

 ابريق ماء
     
 

74- Battery بطارية باتري ɓæʈ ɪ 
 

75- Jacket سترة صوفية جاكيت ʝ kɜʈ 
 

76- Join ربط جوين ʝœ ʈ 
 

77- Album حافظة صور البوم ʔɬβʊɱ 
 

78- Nozzle فوهة نويزل ɴœʑɜɫ 
 

79- Gauge مقياس كيج  ɛɪʝ 
81- Gymnastic رياضة الجمباز جمناستك ʝɛɱ ɲæsʈɨk 

 

81- Wire سلك كهربائي او  واير
 معدني

      

 
82- Wireman مصلح االعطال  وايرمن

 الكهربائية
    ɱæ  

 
83- Freezer جهاز التجميد او  فريز

 التبريد
f ɪʑ 

 
84- Ice cream بوظه ايس كريم   ʂk ɪɱ 

 

85- Tire عجلة او اطار تاير ʈæɺ 
 

86- Wheel عجلة ويل  ɛ ɬ  
 

87- Lorry سيارة حمل لوري ɬ  ɜ 

 
88- Rail way او  السكة الحديدية ريل

 القطار
   ɨɭ 

 
89- Mall مركز تجاري او  مولɱʊɬ 



  تسويقي
91- Supermarket سوق تجاري او  سوبر ماركت

 مركزي
ʂʊβɜ ɱæ kʈ 

 

91- Soup شوربة سووب ʂʊɓ 

 
92- Spare دوالب سيارة اضافي سبير ʂβɜ  

 
93- Box او قبضة  صندوق بوكس

 boxingيد من 

βʊkʂ 

 
94- E-mail رونيبريد الكت اميل ɪɱɛ ɬ 

 

95- Water pump مضحة ماء وتربم  ʊʈ ʙ ɱ 
 

96- Oil pump مضخة دهون اويلبم  ɨɭβ ɱ 
 

97- Traffic light اشارة ضوئية مرورية ترفك ʈ ɛfk 
 

98- Fax جهاز تلكس فاكس fækʂ 
 

99- Race سباق خيول ريسز   ʂɨʑ 
 

111- Connect ربط او اتصال كنك kɘ  k 
 

111- Software برامجيات ويرسوفت ʂ  fʈ  ɨ  
 

112- Mouse فأرة الحاسبة ماوس ɱæʉʂ 
 

113- Keyboard لوحة مفاتيح كيبورد kɨʙʊ ɗ 
 

114- Cartoon افالم الصغار  كارتون
 المتحركة

k  ʈʊ ɲ 
 

115- Automatic ألي اوتلقائي أوتماتيكي   ʈ -ɱ  ʈɨkɨ 

 

 

 



 

 

 

 الملخص

 
دثي اللهجكة العراقيكة لالل كة العاميكة  فكي العكرايس اد يسكتخدم   البحث يتناول مشككلة لمتحك        

مفردات كثيرة من ل ات اجنبية وباالخص الل ة االنكليزية. فيما بعد اصبحت هذه المفكردات جكز  

اليمكن االست نا  عنه في اللهجة العراقية وخاصة لفئات الشكبا  واالففكال وىتكب كبكاس السكنس اد 

هم الي مي محل الكلمات العربية وفي كثيكر مكن االىيكا  متحكدثي هكذه تحل هذه المفردات في كالم

المفردات اليعرف   انهكم يسكتخدم   مفكردات انكليزيكة وليسكت عربيكة وككذلو اليعرفك   المعنكب 

العربي لتلو المفردات او الكلمات العربية المرادفة لها. اد المكتكلم للهجكة العراقيكة لالل كة العاميكة  

بسيطة فكي م وك م معكينس ي ك م المتحكدق بنطكا مفكردات انكليزيكة لا  تبكديل عندما يتكلم جملة 

  Code Switchingاو    (Code Shiftingمفكرد عربيكة بمفكردة انكليزيكة وهكذا مكايعر  ب ك  

وتعر  هذه العملية بأنها استخدام مفردة اجنبية بدل مفردة في الل ة االم لالعربية  علكب ا  تكك   

س في العراي تستخدم هذه الخاصية لمفردة واىكدة او اثنتكين وليسكت جملكه مفه مه من قبل المستمع

كاملة وفي بعض االىيا  يضا  للمفردة االنكليزية ق اعد نح ية من الل كة العربيكة وتسكتخدم فكي 

بعض االىيا  مع الل ة العربية الفصكحبس وككذلو يعمكل البحكث علكب ىمايكة اللهجكة العراقيكة مكن 

لها تدسيجياً الب الل ة العربية الفصحب وخاصة فكي ل كة االعكالم ول كة تسر  تلو المفردات ودخ 

 الصحافةس واعتباس اللهجة جز  مهم من التراق الحضاس  للبلد وه يته.
 

  
 

 المقدمة 

 
هنالو العشرات او المئات من المفردات االنكليزية المسكتخدمة فكي اللهجكة العراقيكة لالل كة          

لمفردات جز  من اللهجة العراقية اد تستخدم فكي الحيكاة الي ميكة واليككاد العامية س واصبحت هذه ا

ا  ىديث يخل  من هذه المفردات ىتب ول  جملة بسيطة جدا وخاصة في مجال الت نية الحديثكة او 

مكككككن وجهكككككة نغكككككر علكككككم الل كككككة االجتمكككككاعي فكككككي مجكككككال السكككككياسات والمهكككككن الصكككككناعيةس 

 لب اللهجة العراقية عن فريا ع امل عديدة:  دخلت هذا المفردات اSociolinguisticsل

ن العامل االقتصاد س بسبب التجاسة وانجاز المعامالت التجاسية وكذلو السفر التجاس  بي -1

 .االقطاس ومن اجل العمل وكسب العيش

اد تحُدق المفردات االنكليزيكة فكي اللهجكة العراقيكة يبكين ا  المتحكدق العامل االجتماعيس  -2

 .ل ا  من الطب ة المتعلمة دو مست ى ث افي سفيع

الع امككل واالسككبا  السياسككيةس نتيجككة للصككراعات السياسككية فككي منط ككة الشككري االوسكك   -3

والتدخالت االجنبية في هذه المنط ة مما زاد مكن اهميكة الل كة االنكليزيكة ومفرداتهكا النهكا 

 ل ة ال  ى العغمب.

ومهككم فككي زىكك  هككذه الع امككل العسكككرية والحككرو س االىككتالل العسكككر  لككه دوس فاعككل  -4

المفككردات الككب اللهجككة العراقيككة بصكك سة خاصككة والل ككة العربيككة بصكك سة عامككةس اد دائمككا 

مكن بريطانيكا س فالعراي اُىتل دول ال  ة تستخدم تلو المفرداتلاالنكليزية  النها تعتبر ل ة

تين في بداية ال ر  المنصرم وكذلو اىتل في بداية ال ر  الحالي من امريكاس وكلتكا الكدولي

تتحدثا  الل ة االنكليزيكة. مكن الجكدير بالكذكر ا  الل كة العربيكة فكي بدايكة ال كر  المنصكرم 

اد اصكبحت  تعروت الب هجمة شرسه من اجل اوعافها واستخدام ل ة المحتل بدل عنها



ل ة الدول العغمب هي ل ة الصح  والمراسالت الرسمية ول ة التعليم وكذلو ل كة كسكب 

س ق الل ة االنكليزية له ىظ اوفر في الحص ل علكب عمكل او وةيكة مناسكبةدالعيش اد متح

وه  عامل مهم اد جعل الل ة العربية تصا  ب هن كبير ودخلت مثكل هكذه المفكردات الكب 

  اللهجات العربية واللهجة العراقية بص سة خاصة.

نكي االنترنكت الع لمةس نتيجة الستخدام ادوات التكنال جيا الحديثة مثكل الحاسك   االلكترو -5

واله ات  الن الة واجهزة االست بال في التلفاز وغيرها. جميع هكذه الت نيكات تسكتخدم الل كة 

االنكليزية لذلو دخلت مفردات الل ة االنكليزية في هذه المجاالت باللهجة العراقية وبسبب 

هكذه مما ادى الكب تسكلل  العربية وووع مفردات بديله عنهاس عدم وج د المام كامل بالل ة

المفردات الب اللهجة العراقية بص سة كبيرة واويفت لها ىرو  او ُىذفت منها ىكرو  

وكذلو تُجمع كمفردة عربية بأسكتخدام ق اعكد  وفي بعض االىيا  قُلبت ىرو  او ُغيرت

لتكك ين مفكردة مالئمكة فكي  مسكجات   –كمبي تراتس مسج  -نح ية عربية مثل ل كمبي تر

 . Phonological Changesنطا والص ت لاللهجة العراقية من ىيث ال

 

 الهدف من البحث

 
ا  الهككد  الرئيسككي للبحككث هكك  تشككخيص و معرفككة المفككردات االنكليزيككة المسككتخدمة فككي         

اللهجة العراقية لالل ة العامية  وتحديدها ومحاولة ترجمتهكا وتعريبهكا واسكتبدالها بكلمكات عربيكةس 

 لهجككة اليعرفكك   المفككردة العربيككة لهككذه المفككردات الدخيلككةودلككو ال  الكثيككر مككن متحككدثي هككذه ال

فكي المجتمكع  ة وخاصكة مكن غيكر المتعلمكينصكويتحدث   بهكا علكب اسكان انهكا مفكردة عربيكة خال

ولآلجكل الحفكاة علكب اللهجكة العراقيكة كلهجكة عربيكة  العراقي وهكم فكي تزايكد فكي االونكه االخيكرة

 .البلد وه ية خالصة وجز  من تراق

 

 لمعلوماتتحليل ا
 

اللهجكة العراقيكة لالل كة العاميكة س فهنالكو لهجكة هنالو العديد من اللهجات التي تنغ   تحكت        

في جن   العراي مشابهة الب نح  كبير اللهجة الخليجيةس ولهجة في ال س  وهي مكزيج مكن عكدة 

ولهجككة فككي  لهجكات لككدول عربيكة مجككاوسة وهكي اللهجككة المفه مكة لككدى جميكع العككراقيين ت ريبكاًً س

ام بعكض الحكرو  وتكك   مفه مكة لكدى المصالوية والتي تمتاز ب لكب وادغك ومنها اللهجةالشمال 

ع هكذه اللهجكات ومفه مكة المجتمع الم صلي ف  س لكن هذه المفردات الدخلية تككاد تكك   فكي جميك

ا   تحدق فكي اللهجكة العراقيكة عكن فريكSwitching or Shiftingمن الجميع. عملية التبديل ل 

تبديل كلمة واىد او اكثر في الحديث واستبدالها بمفردة انكليزية اخرى مناسكبة لم وك م الحكديث 

 مثال دلو

 %  5-2ل عربية فصحبس تُستخدم بين . لج ال  هات  ن الاشتر  لي  -

 %  31. ل عربية فصحب + مفردة نكليزيهس تُستخدم ماي اس  م بايلاشتر  لي  -

 % 85ة وهي السائدةس تُستخدم اكثر من .ل اللهجة العراقيم بايلجيبلي  -

 ا  سبب استبدال الكلمة العربية بمفردة انكليزية يع د الب وةيفة معين مبينة كما يلي:

 

ال  فككي  (Referential Function)التبككديل يسككتخدم ليبككين وةيفككة المرجعيككة او المصككدسية-1

س اد لالعربيكة  فكي الل كة االم بعض االىيا  يك   هنالو ن ص في المعل مات او المفكردات للمكتكلم

ومفهك م لكدى المكتكلم والمسكتمع اكثكر مكن  و دقيكا ا  بعض الكلمات الدخيلة تعطي معنكب مناسكب

 س مثال دلو (Crystal:2003)المفردة العربية

   ل لهجة عراقية  Dashboardنغ  الدشب ل ل -



 نغ  ل ىة الم ايس ل ل ة عربية فصحب  -

او المنط كة ال اقعكة فكي م دمكة   المككا  الم جك د امكام السكائا الجملة االولب تعطكي مفهك م تنغيك

م ص سة ال يادة في السياسةس اما الجملة الثانية تبين تنغي  ف ك  الم كاييس الم جك دة فكي السكياسةس 

هككذا النككك م مككن التبكككديل يسككتخدم ال  المفكككردة االنكليزيككة تكككك   مناسككبة وتعطكككي ووكك   اكثكككر 

  .Gumperz,1976;Gumperz and Hernandez, 1975للم و م ل

 

 Directive)غالبككاً مكككا يخكككدم وةيفكككة االتجاهيكككة Switching or Shifting)التبككديل ل -2

Function)لشخص معين واستثنا  االخرين منهس باستخدام مفكرده يعرفهكا  س ا  في ت جيه الكالم

 .مثال دلو(Crystal:2003)الكالم ويستثنب منها الشخص االخر  جه لهمالشخص ال

 سسلي سسالة لعربية فصحب ا -

 مسجلي للهجة عراقية  -

العديككد مككن االبككا  يحككاول   اسككتخدام ل ككة او مفككردات اجنبيككة عنككدما يريككدو  ابعككاد اوالدهككم عككن 

كلما يككرسو  هكذه الحالكة سك   يجكدو  اوالدهكم تعلمك ا هكذه المفكردات او ابتككروا ل كة الحديثس 

  .Poplack1981:ديث لومفردات خاصة بهمس اد يستبعدو  ابائهم عند الح

 

الكثير من العراقيين ىينما يتكلم   اللهجة العراقية لالل ة العاميكة  اليعلمك   انهكم يسكتخدم    -3

لكو بسكبب قلكة مفردات انكليزيةس وفي كثير من االىيا  اليعرفك   الكلمكة العربيكة المناسكبة لهكا ود

% فكي 111سكتخدمها العراقيك   بنسكبة س اد هنالو بعض المفردات االنكليزيكة يالمعرفة بالل ة االم

 ىياتهم الي مية ويعتبرونها كمفردة عربية مثل 

 . Lorryس ل س  Track suitس تراكس ت Bicycleس بايسكل   Water pumpواتربم 

 

لتح يكل المفكردة مكن  سادخال ال  اعد النح ية لل ة العربية الفصحب علكب المفكردات االنكليزيكة -4

 ةس ا  كانت هذه المفردة مؤنثكخدام جمع المؤنث السالم علب هذه المفردات المفرد الب الجمع باست

 ام مذكر تستخدم نفس ال اعدة اعاله. مثال دلو 

 
 الكلمة العربية )جمع( اللفظ  المعنى الكلمة االنكليزية )مفرد(

1- Tire  تاير أفاس Tirat تايرات 

2- Mobile (cell phone) م بايل ج ال Mobilat تم بايال  

3- Sheet (paper) شيت وسقة Sheetat شيتات 

4- Bicycle  دساجة

 ه ائية

 بايسكالت Bicyclat بايسكل

5- Radio سادي  مذيام Radiowat سادي ات 

6- Counter (as a table) كاونتر فاولة Counterat كاونترات 

7- Message  مسج سسالة Messagat مسجات 

 

 فيك   الت ير كما يلي:

 )خلي  بين العربية واالنكليزية مؤنثسجمعس (تايرات  )يةمفردس مذكرس انكليز Tire( تاير

 جمعس مؤنثس خلي  بين العربية واالنكليزية  لمسجات  ةمفردس مؤنثس انكليزيل Message مسج

 

 

 

 



 

 

 االستنتاجات والمقترحات

 
علككب عربيككة اللهجككة متخصصكك ا الل ككة فككي العككراي علككيهم العمككل بجديككة مككن اجككل الحفككاة        

وكذلو مكن ال كزو الث كافي ال ربكي الكذ  يتسكلل الكب العكادات  العراقية من تسر  مفردات انكليزية

والت اليككد العربيككة ومككن وككمنها الل ككة العربيككةس اد اول المتككأثرين بهككذه الهجمككة هككي الل ككة العربيككة 

الت نيككات الحديثككة  بعككد عصككر وخاصككة فككي االونككه االخيككرة ولهجاتهككا فككي كافككة البلككدا  العربيككة

للبلدس وتعتبر اله ية لهذا البلدس  يميزات التراثالمس ودلو ال  اللهجة تعتبر واىدة من اهم والع لمة

عطب لكل عراقي بدو  وثائا سسميةس لذا يجب علكب تُ  التي ه يةالهي لذلو تعتبر اللهجة العراقية 

لعراقية لالل ة العامية  مكن الهجمكات جميع المختصين والمهتمين بالل ة العمل علب ىماية اللهجة ا

الشرسة للمفردات ال ريبة س باالوافة الكب العمكل مكن اجكل ترجمكة وتعريكب المفكردات االنكليزيكة 

من اجل الحفاة وىمايكة لهجتنكا وب ائهكا دو نكهكة عراقيكة.هنا اقتكر   المستخدمة في الت نية الحديثة

 خاصة والل ة العربية بص سة عامة: بعض الن اف للحفاة وىماية اللهجة العراقية بص سة

 

دوس العائلككة وخاصككة االبكك ينس اد يأخككذ علككب عككات هم تعلككيم اففالهمككا الكلمككات العربيككة  .1

الصككحيحة وعككدم اسككتخدام الكلمككات المسككروقة مككن الل ككة االنكليزيككة ك  كك  واتككربمس اسيككلس 

 تراكس ت......الخ.

سسكات االعالميكة والصكحفية المؤسسكات الل  يكة والمؤويجب علب المؤسسات التعليمية  .2

اللهجككة المسككاهمة فككي الحفككاة علككب عربيككة  ؛والمنغمككات المتخصصككة والمهتمككة بالل ككة

 العراقية لالل ة العامية  النها جز  من التراق الث افي للبلد وه يته.

االهتمام بتدسيس الل ة العربية في المداسن والمؤسسات التعليمية وككذلو اعتبكاس اللهجكة  .3

ةهكك س علككم خككاه باللهجككات وهكك  العربيككة واالهتمككام بهككا وخاصككة بعككد  جككز  مككن الل ككة

(Dialectology) س وهذا ما نجده مف ك د فكي المؤسسكات التعليميكة العربيكة وخاصكة فكي

 العراي.

صكك سة تدسيجيككة االبتعككاد عككن اسككتعمال المفككردات االنكليزيككة ودلككو بمحاولككة اسككتبدالها ب .4

نجككد دخكك ل هككذه  سادعالنككات والتلفككازل ككة الصككحافة واال بكلمككات عربيككة وخاصككة فككي

  .المفردات الب تلو المجاالت
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