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ABSTRACT 

Fathiyah. 0202. Comparing The Arabic Language Between Classical And 

Colloquial Language And Its Dialects (A Comparative Linguistic 

Study). Master's Thesis, Department of Arabic Language Teaching in 

Postgraduate Studies, Antsaari State Islamic University, Banjarmasin. 

The first supervisor is Dr. Seifuddin Ahmed Hussein, MA, and the 

second supervisor is Dr. Faisal Mubarak Saif, MA 
Keywords: comparative, classical language, colloquial language, dialects, 

Hijazi, Egyptian, contrastive linguistic study. 

Classical Arabic is one of the ancient languages, which is very ancient, 

and its heritage has lasted to the present era, but it has become rarely used in daily 

conversations. Rather, it is often used in formal meeting, such as politics. In 

informal times, Arabs resort to their different dialects. Here, the non-speaking 

student finds it difficult to understand the Arabic language, as they have a 

background in Standard Arabic, often and vice versa for colloquial Arabic and its 

dialects. For these reasons, the researcher decided to compare the Arabic language 

between classical and colloquial and its dialects (a comparative linguistic study). 

This research aims to: 1) Find out how Arabs simulate the story of 

Master Sulaiman peace be upon him, which is contained in the Qur'an in classical 

Arabic, Amiyah Hijazi and Egyptian languages as well as dialects of the two 

Amiyah languages. 2) Knowing the similarity of the story of Prophet Sulaiman as, 

which is contained in the Qur'an in classical Arabic, Amiyah Hijazi and Egyptian 

as well as dialects of the two Amiyah languages in terms of semantic and 

phonological lexicon. This research is descriptive research; So that researchers 

will describe Arabic in terms of sound and semantic lexicon, and the sources of 

research data are books, journals, and interviews with native Amiyah speakers of 

the Hijazi and Egyptian languages and dialects.  

From this research concluded that: 1) Each character has its own unique 

way of simulating the story of Master Sulaiman, peace be upon him, in colloquial 

Arabic. 2) The classical words have colloquial words similar in meaning in terms 

of the semantic lexicon and  the phonology of the classical words differs from the 

phonology of the colloquial words. 
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ABSTRAK 

Fathiyah. 0202. Perbandingan Bahasa Arab Antara Bahasa Fushha Dan 

Bahasa Amiyah Serta Dialeknya (Studi Linguistik Kontrastif). Tesis, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada Program Pascasarjana, Universitas 

Islam Negeri Antsaari, Banjarmasin. Pembimbing pertama adalah Dr. 

Seifuddin Ahmed Hussein, MA, dan dosen pembimbing kedua adalah 

Dr. Faisal Mubarak Saif, MA. 
Kata kunci: perbandingan, bahasa klasik, bahasa sehari-hari, dialek, Hijazi, 

Mesir, studi linguistik kontrastif. 

Bahasa Arab Klasik merupakan salah satu bahasa kuno dan tetap bertahan 

hingga zaman sekarang, namun sudah jarang digunakan dalam percakapan sehari-

hari. Sebaliknya, Bahasa Arab Klasik sering digunakan dalam pertemuan formal, 

seperti politik. Di masa-masa informal, orang-orang Arab menggunakan dialek 

mereka yang berbeda. Di sini, siswa yang tidak dapat berbicara mengalami 

kesulitan untuk memahami bahasa Arab, karena mereka memiliki latar belakang 

bahasa Arab Klasik, dan sebaliknya untuk bahasa Arab sehari-hari dan dialeknya. 

Untuk alasan ini, peneliti memutuskan untuk membandingkan bahasa Arab antara 

klasik dan sehari-hari dan dialeknya (studi linguistik komparatif). 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana orang-orang 

Arab mensimulasikan kisah Nabi Sulaiman as, yang terkandung dalam Al-Qur'an 

dalam Bahasa Arab klasik, Bahasa Amiyah Hijazi dan Mesir serta dialek kedua 

Bahasa Amiyah tersebut. 2) Mengetahui kesamaan kisah Nabi Sulaiman as, yang 

termuat dalam Al-Qur'an dalam Bahasa Arab klasik, Bahasa Amiyah Hijazi dan 

Mesir serta dialek kedua Bahasa Amiyah tersebut dalam hal leksikon semantik 

dan fonologis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif; Sehingga peneliti akan 

mendeskripsikan bahasa Arab dari segi bunyi dan leksikon semantik, dan sumber 

data penelitian adalah buku, jurnal, dan wawancara dengan penutur asli bahasa 

Amiyah dan dialek Hijazi dan Mesir. 

Dari Penelitian dapat dismpulkan bahwa: 1) Setiap karakter memiliki cara 

uniknya sendiri dalam mensimulasikan kisah Nabi Sulaiman as, dalam bahasa 

Arab Amiyah. 2) Kata-kata Fushha memiliki kata-kata Amiyah yang serupa 

dalam arti dari segi leksikon semantik dan fonologi kata-kata Fushha berbeda dari 

fonologi kata-kata Amiya. 
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 مستخلص البحث
. مقارنة اللغة العربية بين الفصحى والعامية ولهجاتها )دراسة تقابلية 111١فتحية. 

رسالة املاجستًن، قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتسارم  لغوية(.
الدكتور سيف الدين أمحد هسٌن، اإلسبلمية اوكومية بنجرماسٌن. املشرؼ األكؿ 

 الدكتور. فيصل ممارؾ سيف املاجستًن. يناملاجستًن، كاملشرؼ الثا

المصرية، دراسة ، الفصحى، العامية، اللهجات، الحجازية مقارنة، اللغةالكلمات الرئيسية: 
  تقابلية لغوية.

تعد من اللغات العريقة، املوغلة ىف القدـ، كدامت عراقتها إُف  اللغة العربية الفصحى
اللغة العربية العصر اواِف كلكن أصمحت نادرة االستخداـ يف احملادثات اليومية. كإسما تستخدـ 

غالما يف املقاببلت الرمسية كالسياسة، كاما يف األكقات الغًن رمسية يلجأ العرب إُف اجا م  الفصحى
ا صمد الطالب الغًن ناطق هبذه اللهجات صعوبة يف فهم اللغة العربية فهم ظملكوف خلفية املختلفة فهن

يف اللغة العربية الفصحى غالما كالعكس لعامية اللغة العربية كاجا ا. كاذا األسماب قررت الماهثة 
 مقارنة اللغة العربية بٌن الفصحى كالعامية كاجا ا ادراسة تقابلية لغوية(. 

رباكح العرب لقصة سيدنا سليماف عليو السبلـ كيفية ( معرفة  ُمحث يهدؼ إُف: ىذا ال
معرفة ( ِ .باللغة العربية الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع اجا ا الواردة يف القرآف الكرًن

باللغة العربية الفصحى كالعامية  يف قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ الواردة يف القرآف الكرًن التشابو
حبث كصفح كىذا المحث  الفونولوجح.اوجازية كاملصرية مع اجا ا من هيث املعجم الدالِف ك 

 تقريرم؛ حبيث أف الماهثة سوؼ تقـو بوصف اللغة العربية من ناهية الصوت كاملعجم الدالِف
دثٌن باللغة العامية اوجازية كمصادر بيانات المحث ىح الكتب كاجملبلت كاملقاببلت مع املتح

 كاملصرية كاجا ا.

( لكل شخصية اا طريقتها الفريدة يف حماكاة قصة ُالدراسة نستنتج على أف:  من
( للكلمات الفصحى كلمات عامية مشاهبو يف ِسيدنا سليماف عليو السبلـ باللغة العربية العامية. 
ت الفصحى زبتلف عن فونولوجية الكلمات املعىن من هيث املعجم الدالِف كفونولوجية الكلما

 العامية.



 ط 
 

 التقديم
 

الػػذين قػػاموا بػػدعمح  ،إُف الشخصػػيات املهمػػة يف هيػػايأقػػدـ رسػػالة املاجسػػتًن 
اللتػا صػربتا أثنػار مػرافق  ، من ضمنهم طفلتػام كدعوا م كتشجيعح بنصحهم كإرشادا م

الػذين يشػجعونين كيػدعونين  كصػديقايإخػوي ك يف كل خطوة من خطوات دراس  العليػا، 
كزميل  الغالية ال  طاملا كقفت كخاصة صديق   باليسر كالتوفيق يف هياي العلمية كاملهنية

معػػح كوقفػػة األخػػت اونػػوف رغػػم بعػػد املسػػافة الػػ  تفصػػل بيننػػا فاطمػػة ز. ح. ىػػػ كرفيقهػػا 
أيضػا الذين  كأساتذم الكراـ، عمد الكرًن ىػ جزاكما اهلل خًن اجلزاء ككثر اهلل من أمثالكما

كخاصػػػػة صػػػػربك علػػػػى تػػػػوجيهح كارشػػػػادم كتػػػػذكريين يف كتابػػػػة حبثػػػػح العلمػػػػح يشػػػػجعونين ك 
شمػػػا قػػػد ضػػػحا بوقتهمػػػا اخلػػػاص  أسػػػتاذام اللػػػذاف مت اشػػػرافهما علػػػح لكتابػػػة حبثػػػح العلمػػػح

كأدعػػو  علػػيهم.لقػػراءة كمراجعػػة حبثػػح املتواضػػع، كال أنسػػى أيضػػا الطلمػػة الػػذين قػػد أشػػرفت 
 .ف ينفعين كاجلميع هبذا المحث العلمح املتواضع يف هياتنا العلمية كالعملية آمٌناهلل أ
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 التمهيد
 

، كالسػػػبلـ علػػػى أشػػػرؼ اومػػػد هلل حل اومػػػد هلل كالشػػػكر هلل كهػػػده ال شػػػري  لػػػو
خلق اهلل سيدنا كنمينا حممد ابن عمد اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلم كعلػى آلػو كصػحمو أمجعػٌن 

كفضػػػلو، عفػػػوه  اومػػػد علػػػى مجيػػػع نعمػػػو باهسػػػاف إُف يػػػـو القيػػػاـ. أمػػػا بعػػػد؛كمػػػن كتػػػمعهم 
رضػػى اهلل سػػمحانو كتعػػاُف علػػى الماهثػػة. برضػػاه سبكنػػت و، منحػػو كفرصػػو، ك تػػكمغفرتػػو كرمح

مقارنػػػػة اللغػػػػة العربيػػػػة بػػػػٌن الفصػػػػحى كالعاميػػػػة "املتواضػػػػع الماهثػػػػة مػػػػن اسبػػػػاـ حبثهػػػػا العلمػػػػح 
فمن خبلؿ ىذا المحث املتواضع  دؼ الماهثة أف ينتفع  كاجا ا ادراسة تقابلية لغوية("
جعلػو يتنػاكؿ ىػذا راجعتو أيا كاف نوع األسماب الػذم ملن قاـ دببو مجيع من اطلع عليو أك 

، فكل مػا ترغمػو الماهثػة ىػو أف يػدرؾ قػارئ ىػذا المحػث علػى مػا ربتويػو المحث بٌن يديو
دين ىػح أكثػر مػن ذلػ  بكثػًن ىػح فهػح ليسػت فقػغ لغػة الػاللغة العربيػة مػن مجػاؿ كميػزة 
أف تنمػح رغمػة كتواصل بٌن اآلخرين كاجملتمع، تػود الماهثػة  ككئاـلغة احملادثة رباكح جماملة 

 التعمق لدل القارئ لكشف مجاؿ كميزة اللغة العربية بطريقتو الفريدة.

يف ىػػػػذه الفرصػػػػة النػػػػادرة تػػػػود الماهثػػػػة التعمػػػػًن عػػػػن شػػػػكرىا كعػػػػن مػػػػدل امتنا ػػػػا 
كتقػػػديرىا علػػػى مػػػا نالتهػػػا مػػػن اىتمػػػاـ كارشػػػادات كدعػػػم فمػػػن خػػػبلؿ ذلػػػ  كلػػػو سبكنػػػت 

 الشكر كاالمتناف كالتقدير إُف:الماهثة من اسباـ كاذماز ىذا المحث العلمح املتواضع، 

ر الػػػدكتور اوػػػاج سػػػيف الػػػدين الربكفيسػػػو  مػػػدير برنػػػامج الدراسػػػات العليػػػا .ُ
 .M.Agسمدا، 

 Lc. MAالػػدكتور فيصػػل ممػػارؾ سػػيف،  رئػػيس قسػػم تعلػػيم اللغػػة العربيػػة .ِ

 يف كتابة رسالة املاجستًنكأيضا بصفتو كمشرؼ ثاين 
 S.Pd.I, M.Pd، نصارأ حممد كامل راما سكرتًن رئيس قسم الغة العربية .ّ



 ك 
 

سػػػػيف الػػػػدين أمحػػػػد يف كتابػػػػة رسػػػػالة املاجسػػػػتًن الػػػػدكتور املشػػػػرؼ األكؿ  .ْ
 MAهسٌن 

مجيػػػػع احملاضػػػػرين كاحملاضػػػػرات كاملػػػػوظفٌن املسػػػػؤكلٌن يف برنػػػػامج الدراسػػػػات  .ٓ
 العليا يف جامعة أنتسارم اإلسبلمية اوكومية بمنجرماسن

مجيػػع مػػوظفح مكتمػػة برنػػامج الدراسػػات العليػػا جبامعػػة أنتسػػارم اإلسػػبلمية  .ٔ
 اوكومية 

العربية يف برنامج الدراسات العليا مجيع زمبلء الماهثة يف قسم تعليم اللغة  .ٕ
 جبامعة أنتسارم اإلسبلمية اوكومية

 

كآخػر الكػبلـ كال آخػر لقػاء محػدا هلل علػى اليسػر كالتوفيػق كتقمػل اهلل منػا كمػنكم 
 صاٌف األعماؿ كالنيات.
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