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 على المسؤولية أتحمل فأنا بحثي من ليس فعال أنه وتبين اتأليفه من أنه الستقبم أحد

 أنتساري جامعةب والتعليم التربية كلية على أو ينالمشرف على المسؤولية تكون ولن ذلك،
 .بنجرماسين الحكومية اإلسالمية

 .ذلك على أحد يجبرني وال الخاصة رغبتي على بناء اإلقرار هذا وحررت هذا،
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 الشكر والتقدير

 بسم لله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العربية لسان أهل الجنان. وأشهد أن ال إله إال الله وحده 
من الظلمات والنور الشريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حملنا 

 وفتح الله به آذانا صما وقلوبنا غلفا وعيونا عميا جعله لكل البرية.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله 
صالة وسالما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد حمدا 

الرسالة  هذهنعما كثيرة حتى يستطيع أن يتم  وشكرا لله عزوجل الذي أعطى الباحث
شرطا لنيل درجة السرجانا في التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري اإلسالمية  العلمية

مقارنة العبارات األساسية بين اللغة العربية العامية السعودية الحكومية تحن الموضوع "
 ".العربية السعوديةوالعربية الفصحى لدى البنجريين الذين سكنوا في المملكة 

 ة يقدم الباحث شكرا جزيال إلى:سو في هذه المناسبة النفي
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المكرمة والمحترمة األستاذة الدكتورة الحاجة جويرية الماجستير، عميدة كلية  -0
 التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

تعليم اللغة العربية كلية المكرم والمحترم حسب الله  الماجستير، رئيس قسم  -3
 التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

الدكتور توفيق الرحمن، الماجستير الذي أشرف المكرم والمحترم المشرف األول،  -2
 مني الشكر والتقدير. علي، وأمّدني بعظيم توجيهاته، فله

جستير الذي أشرف علي، المكرم والمحترم المشرف الثاني محمد نادر، الما -9
 مني الشكر والتقدير. وأمّدني بعظيم توجيهاته، فله

في قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية و التعليم المكرمين جميع المحاضرين  -5
جامعة أنتساري اإلسالمية  الحكومية بنجرماسين فلهم من الباحث كل الشكر 

شجيع. وجزاهم الله عني خير والتقدير على ما قدموه من العلوم والمعارف والت
 الجزاء.

لكل هؤالء عهد من الباحث أن يرعي ما تأّصل في النفس من المبادئ الذي  -0
 تعلمها منهم في سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربويا.

و يرجو الباحث أن يكون قد وفيت بعض العرفان بالجميل اللغة العربية، وأسهم 
تطويرها بهدف الوصول إلى جيل قادر على حب لغته والدفاع  بإرساء لبنة متواضعة في

عنها وتواصله مع التكنولوجيا الحديثة خدمة لها. )ونسأل الله الكريم أن ينفعنا به، 
 وينفع من كتبه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم(.

 

، وما الرسالة العلمية هذه وال يفوت الباحث من النقصان والخطاء في كتابة 
 أحسن للقارئين أن يقترحوا للباحث باقتراحات إصالحية.

 للباحث خاصة وللقارئين عامة. آمين  الرسالة العلمية   هعسى الله أن ينفع هذ
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 إهداء

 

 أهدي هذه الرسالة العلمية

 والدّي المكرمين المحبوبينإلى 

 إلى أخي المحبوب

 وإلى وأساتذتي المكريمين

 وإلى زمالئي العزيزين

الدافعة حتى  عطونييني ويرشدونني إلى النفسية الحسنة والقوية و و طالذين ما زالوا يع
 أتمكن إلتمام هذا البحث العلمي



 ي
 

 وليس لي أحسن كلمات أهديها إليهم

 إال الشكر الجزيل

 خير الجزاء فجزاهم الله

 ونسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال

 آمين

 ملخص البحث

مقارنة العبارات األساسية بين اللغة العربية العامية السعودية " م.3104،  أحمد رينلدي
 ". لمملكة العربية السعوديةسكنوا في ا نوالعربية الفصحى لدى البنجريين الذي

 الدكتور توفيق الرحمنالرسالة العلمية، قسم تعليم اللغة العربية. المشرف األول: 
 محمد نادر، الماجستير.والمشرف الثانى 

 ، البنجريوناللغة العربية العامية السعودية ،مقارنة الكلمات الرئيسية:

استخدام اللغة العربية العامية السعودية لدى عن  الرسالة العلميةقدم الباحث 
المدرسة ست مواقف وهي توجد  البنجريين الذين سكنوا في المملكة العربية السعودية

 . والسوق والمطعم وإلتقاء الصديق واإلفطار والعمل
أي العبارات ومواقفها التي يستخدمها : وهالبحث في هذا البحث ف سؤال أما

وأغراض  العربية السعودية؟البنجريون الذين سكنوا في المملكة العربية السعودية من اللغة 
لمعرفة العبارات ومواقفها التي يستخدمها البنجريون الذين سكنوا في : وهذا البحث وه

 المملكة العربية السعودية من اللغة العربية السعودية
باستخدام  (field research)البحث الميداني البحث و هذا البحث ه نوعو 

في كانوا مقيمين ذاتى البحث في هذا البحث وهو البنجريون الذي  . المدخل النوعي
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تحليل باستخدام  البحث. وأما أسلوب التحليل في هذا المملكة العربية السعودية
عبارات اللغة العربية العامية السعودية التي يستخدمها قارنة عن مال تحليلب هو قارنةمال

  وباللغة العربية الفصحى البنجريون
المواقف التي يمكن للبنجريين الذين سكنوا في أما نتائج هذا البحث فهي: 

وهي المدرسة والسوق والمطعم والتقاء الصديق المملكة العربية السعودية سبعة مواقف 
عبارات اللغة العربية العامية السعودية التي يستخدمها البنجريون في واإلفطار والعمل و 

ة عشر عبارة والسوق تسعة عبارات والمطعم عشرة المدرسة أربعتلك المواقف وهي 
 عبارة والتقاء الصديق ثمانية عشر عبارة واإلفطار إثنا عشر عبارة والعمل إثنا عبارة.
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Peneliti menyajikan penelitian ilmiah tentang Penggunaan Bahasa Arab 

Ammiyah Saudi orang-orang Banjar yang pernah tinggal di Arab Saudi. Peneliti 

menemukan enam situasi yang memungkinkan orang-banjar banjar berbahasa 

arab yatitu: sekolah, pasar, tempat makan, bertemu teman, buka puasa, pekerjaan. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja situasi 

yang memungkinkan bagi orang-orang banjar yang pernah tinggal di Arab Saudi 

dan ungkapan-ungkapan bahasa arab amiyah yang digunakan orang banjar pada 

situasi tersebut?. Penelitian ini  bertujuan : Mengetahuhi situasi yang 

memungkinkan bagi orang-orang banjar yang pernah tinggal di Arab Saudi dan 

ungkapan-ungkapan bahasa arab amiyah yang digunakan orang banjar pada situasi 

tersebut 



 ل
 

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah orang-orang Banjar yang 

pernah tinggal di Arab Saudi dan objeknya  adalah ungkapan-ungkapan bahasa 

arab amiyah yang digunakan orang banjar. Adapun teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis Komparatif yaitu menganalisis perbedaan 

ungkapan-ungkapan bahasa arab amiyah yang digunakan orang banjar dengan 

Bahasa Arab Fusha 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: situasi yang memungkinkan bagi 

orang-orang Banjar yang pernah tinggal di Arab Saudi ada enam situasi yaitu: 

sekolah empat belas ungkapan, pasar Sembilan ungkapan, rumah makan sepuluh 

ungkapan, bertemu teman delapan belas ungkapan dan buka puasa dua belas 

ungkapan dan pekerjaan dua belas ungkapan   
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