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مقارنة العبارات األساسية بين اللغة العربية العامية السعودية " م.1029،  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

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

وأغراض  البنجريون الذين سكنوا في المملكة العربية السعودية من اللغة العربية السعودية؟
سكنوا في لمعرفة العبارات ومواقفها التي يستخدمها البنجريون الذين : 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
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: 
والمطعم والتقاء الصديق وهي المدرسة والسوق المملكة العربية السعودية سبعة مواقف 

عبارات اللغة العربية العامية السعودية التي يستخدمها البنجريون في واإلفطار والعمل و 
المدرسة أربعة عشر عبارة والسوق تسعة عبارات والمطعم عشرة تلك 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 

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   

 


