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 الباب األول

 المقدمة
 

ربتول على خلفية المحث كأسئلة  اهثة يف الماب األكؿ املقدمة؛الم تقدـ
  المحث كأشمية المحث كالدراسات السابقة كربديد اإلجرائى كىيكل المحث.

 

 :البحث خلفية .أ 
إف اللغة ىح ألفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم. كأما اللغة العربية 

إلينا عن طريق النقل. فهح كلمات تعرب هبا العرب عن أغراضهم. كقد كصلت 
كهفظها القرآف كاألهاديث الشريفة، كما ركاه الثقات من منثور العرب 

 .ُكمنظومهم

، كالثٌقافة، كالٌتاريخ،  الوعاءالٌلغة ىح  األساسح الذم ضمتوم العلـو
كاوضارة، كااوية، كاملشاعر، فإف استطاعت أٌمةه احملافظة على لغتها ستكوف من 
أكثر األمم تقدُّمان كتطٌوران. من ىذا املنظور، هىًظيىت الٌلغة العربٌية دبا َف ربظى بًو أيٌة 

هلل جٌل جبللو من بٌن ليغات األرض إذ اختارىا ا ليغةو من االىتماـ كالعناية،
ليكوف هبا كبلموي اخلالد الذم أعجز بًو من كافى كمن سيأي إُف قياـ الٌساعة، 
كىذا اإلعجاز ال يكوفي إاٌل لكوف ىذًه الٌلغة ربتمل ثقل الكبلـ اإلاٌح كقٌوة 

ٌيت الٌلغة العربٌية بلغة القرآف كالسيٌنة. اخلطاب الربٌاين.   فإٌف كمع ذل لذل ، مسي
كاعتماد  تعليم كنشر العلـو يف العصر اواٌِف بالٌلغة العربٌية، يفىنال  ميشكلةه 

 اجلامعات العربٌية كأهيانان يف املدارس أيضان، اإلذمليزيٌة غالمان يف الٌتعليم يف الٌلغة

                                                           
 .(.n.d ,ابًنكت جامع الدركس العربيةلغبلييين, مصطفى ا ُ
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ىذه املشكلة بالٌرغم من أٌف تعليم العلـو بالٌلغة العربٌية أسهل كأكثر  كتكٌونت
نظران ألٌف الٌلغة العربٌية تيعطح جماالن لئلصماز كالٌتعمًن بشكلو كمًنو عن إمتاعان؛ 

يختلفة، فهح لغةه مىرًنةه جدان يف شرح األمور العلمٌية يف ظٌل الوفرة 
املواضيع امل

 .ِالكمًنة يف املفردات كاألساليب اللغويٌة

كاملشكلة األخرل ىح أف اللغة العربية الفصحى تستخدـ غالما يف 
املقاببلت الرمسية كالسياسة، كاما يف األكقات الغًن رمسية يلجأ العرب إُف اجا م 

ىذه اللهجات صعوبة يف فهم اللغة بغًن ناطق الفهنا صمد الطالب املختلفة 
 .ّالعربية

يستعملها الشخص  اللغة كما ىو معركؼ منذ زمن طويل ىح كأداة
للتعامل كالتفاىم مع األشخاص الذين يعيشوف معو أك مع غًنىم، كاللغة زبتلف 
من كطن لوطن آخر كيف الوطن نفسو اللغة زبتلف من منطقة ملنطقة كبٌن القرل 
أيضا كلكن اإلختبلؼ ال يغًن اللغة األساسية للوطن أك املنطقة كنطلق على امليزة 

لتغًنات كالتطورات اللغة أصمحت أداة يستعملها بلهجة كمع مركر الزمن كا
الشخص لكسب صفقات األعماؿ التعاكنية إما أمنية أك ذبارية كغًنىا من 
الصفقات، كىذا اواؿ ليس بأمر جديد للغة فمنذ عهد الرسوؿ عليو أفضل 
الصبلة كالسبلـ اللغة أداة التفاكض يف جماؿ التجارة بٌن القمائل كهينها اشتهرت 

كاملعركؼ باللغة  يش من بٌن القمائل األخرل كأصمحت اللغة األساسيةلغة قر 
ىح ظاىرة العربية الفصحى أك الكبلسيكية، كاملشكلة الثانية ال  مت ذكرىا مسمقا 

 ظهرت منذ فرتة طويلة أم منذ أف بدأ المشر يتناقلوف للمحث عن لقمة العيش
كاجتها كالتحدث هبا كذل  من فهم اللغة  وسبكنكمع التفاىم كالتعايش بينهم 

                                                           
الطمعة الثانية اغزة: اجلامعة االسبلمية,  .vol ,املرشد يف تدريس اللغة العربيةحممد شحاذة زقزكؽ,  ِ
 ُُّص: .(ُٗٗٗ

 .حممد شحاذة زقزكؽ ّ
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كمت كتطميق ما مت مسعو بالتقليد كالتطميق عن طريق االستماع للمحادثة كالكبلـ 
التعمق فيها عن طريق الدراسة كهينها تعلمو القراءة كالكتابة حل القواعد النحوية 

. كىذه املراهل تعرؼ باملهارة اللغوية أم االستماع، الكبلـ، القراءة كالصرفية
 بة.كالكتا

هيث دمارسة اإلنساف العادم  العبلقة بٌن فنوف اللغة العربية األربعة منك 
: إف الفرد العادم أك النمطح يستمع إُف ما يوازم حممد شحادة زقوؽ قوؿلاا 

كتابا كل يـو كيتحدث دبا يوازم كتابا كل أسموع، كيقرأ إُف مايوازم كتابا كل 
امليداف، أف الفرد العادم يقضح عاـ، كما دلت األحباث ال  أجريت يف ىذا 

 %ُٓلبلستماع، ك %ِْللحديث، ك% ِّية: كقتو موزعا على النسب التال
 .ْللكتابة من ىذا الوقت خمصص %ُُللقراءة، ك

اللغات العريقة، املوغلة ىف القدـ،  اللغة العربية تعد منبالرغم من أف 
السماكية السابقة لدين كمن النواهح الدينية كالثقافية لغة مقدسة ىف األدياف 

ميشكلةه يف تعليم كنشر العلـو يف  دو جك عن ككما قد مت ذكره مسمقا ، اإلسبلـ
. ككذل  العصر اواٌِف بالٌلغة العربٌية، كاعتماد الٌلغة اإلذمليزيٌة غالمان يف الٌتعليم

 Theلعدـ استعماؿ اللغة العربية الفصحى يف كل األكقات كما ذكر يف كتاب 

Arabic Language   للكاتبKees Versteegh  هيث أنو أكضح عن ىذه اواؿ يف
بتسمية ىذا اواؿ  William Marcaisـ قاـ َُّٗالكتاب كذكر أيضا أف يف عاـ 

أف اللغة  الذم يواجهو التعليم؛ أماملشكلة األخرل ىذه ىح ك  ٓ"Diglossiaبػ"
العربية الفصحى تستخدـ غالما يف املقاببلت الرمسية كالسياسة، كاما يف األكقات 
الغًن رمسية يلجأ العرب إُف اجا م املختلفة فهنا صمد الطالب الغًن ناطق هبذه 

فمثبل يف الفصحى "أيرًٍيدي، أىرىل، ًامحًٍٍل،  اللهجات صعوبة يف فهم اللغة العربية
                                                           

 .حممد شحاذة زقزكؽ ْ
5
 Kees Versteegh, The Arabic Language, vol. Second edition (Edinburgh University 

Press, 2114). p: 241-243 
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، ذىىىبى  ، ًشٍيٍل، بىٍشرىٍب، رىاٍح"، أىٍشرىبي " أما بالعامية/اللهجة يكوف "أٍبغى، أىشيٍوؼي
كىناؾ مثاؿ آخر من القرآف، قاؿ اهلل تعاُف يف كتلب الكرًن }قاؿ أصحاب 

{، كعامية/اجة ىذه اآلية إف معح ريب سيهدين{، }قاؿ كبل إنا ملدركوفموسى 
  لطريق"."خبلص مسكنا"، "ما راح ريب طمليين راح يدلين على ا

ا سمق ذكره من مشاكل تعليم اللغة العربية برأم الماهثة أنو على دمك 
 سرد أك ركم أساليب التعليم اك الرتبية ىو املعلم تعليم اللغة بأسلوب دمتع كمن

أصوؿ الرتبية يف كتابو  خالد هامد اوازمحكىذا األسلوب ىو ماكتمو  القصة
قد تكوف كاقعية أك خيالية كلكنها ربتوم على خربة كعربة القصة ك ، ٔ اإلسبلمية

كدرس ملن صاهب ىذه القصة كاا تأثًن تربوم لقارءىا أك سامعها كالقصة ذبدد 
حبسب األهواؿ مثبل كقصة فعل اخلًن للغًن ذبد اخلًن من الغًن للفاعل كقصة الرب 

احملتول؛ لغة كليس فقغ  .ٕدين كغًنىا من القصص ربتوم الكثًن من التأثًنات
القصة اا تأثًن مماشر حمليب القصة من دكف قصد يتعلم حميب القصة اللغة 

ذا كاقع كنعيش يف كسغ ىذا الواقع، القصة يف الوقت املصطحب هبذه القصة كى
اواِف ال توجد فقغ بٌن الصفحات كاألسطر بل ىح متحركة كمسموعة نراىا يف 

اتف الذم يسهل امتبلكو كالتنقل بو من األجهزة الذكية التلفاز، اواسوب كااو 
مكاف آلخر، القصة تعرض فيو عرب املسلسبلت كاألفبلـ بلغة الوطن كبلغات 
أخرل من ىنا يتعلم حميب القصة العربة كاخلربة كخصوصا اللغة ىم يمحثوف عن 

على ذل   املعىن كح يتمكنو من فهم القصة كاالستمتاع هبا أكثر، كمثاؿ
ت ااوليود كالموليود كاآلسوية ام شعميتها كشهرتو بٌن حمميها الؤلفبلـ كاملسلسبل

ىم يفهموف لغتهم يف المداية كلمة كلمتٌن إُف أف أصمحو ماىرين فيها، ما أريد 
صمعل الشخص يقرر مدل أشمية الرتكيز فيو ىو كيفية أك طريقة عرض اللغة نفسو 

                                                           
 .ّٖٖ-ّٕٖص: .(.n.d ,االرياض: دار عاَف الكتب ُ, الطمعة أصوؿ الرتبية اإلسبلميةخالد هامد اوازمح,  ٔ
 

 .ّٖٖ-ّٕٖص:  .خالد هامد اوازمح ٕ
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ن األدياف اللغة اللغة كىذا األمر طمتلف من شخص آلخر طيعا، بغض النظر ع
ال تستخدـ فقغ ألمور دينية بل ىناؾ أمور عدة نلجأ إُف االستعانة هبا فعلى 

، العربية باللغةمعلم اللغة فهم ذل  كح صمدد أسلوبو يف جذب اىتماـ الطلمة 
كمع التطورات كالواقع اواِف ترل الماهثة أف إضافة القصص باللغة العامية 

  ا أمر مفيد.اكاج

 اكجدت الماهثة كثًن ف سنوات تعلم الماهثة يف اجلامعتاف العريقتاة كيف فرت 
من الطبلب كالطالمات يتعلموف اللغة العربية يف مكاف خاص، كاملعهد أك 
املدرسة أك اجلامعات اإلسبلمية ال  تتعلم اللغة العربية فيها تعليما عميقا. ألف 

 اللغة العربية مهمة يف هياة املسلمٌن. 

يف مرهلة الماهثة اؿ يف اجلامعة ال  التحقت هبا على سميل املث
كبل اجلامعتاف   التحقت هبا يف مرهلة املاجستًنالماكالوريوس كيف اجلامعة ال  

توجب على كل طلمتها تعلم اللغة العربية كاالنضماـ يف مركز تعليم اللغة كهضور 
يأت كل ما هصص تعلم اللغة العربية يف ترمح األكؿ كالثاين ككبل اجلامعتٌن ى

ربتاجها الطلمة تقريما أم الكتب كاملعدات الصوتية ككذل  األساتذ املوثق هبم يف 
عندما يذىموف أك يقابلوف أناسا من الناطقٌن تعليم اللغة العربية للطلمة. كلكن 

؛ هبذه اللغة يبلهظوف أف ىناؾ اختبلؼ كفرؽ بٌن اللغة ال  مت تعلمها من قمل
جزر كلكل جزر لغتها كاجتها  عدة كنيسيا تتكوف منخصار كطننا اوميب إندبإ

كتتفاىم سكا ا أيضا عرب  كمع ذل  تتوهد يف لغة كاهدة كىح اللغة اإلندكنيسية
التحاكح فيما بينهم كمن خبلؿ ذل  فمعض السكاف مدركوف بلغة كاجة اجلزر 

. كيف األخرل كالتحاكح عادة تكوف عن قصة أك هادثة أك موقف كغًن ذل 
الفرؽ أ ا تتكوف من عدة بلداف أم السعودية، الشرؽ األكسغ اا نفس اواؿ 

كاملصرية، كالسورية، كاللمنانية، كاليمنية كالعمانية ....اٍف كما يف إندكنيسيا اذه 
 الملداف لغتها كاجا ا كلكنها تتوهد يف لغة كاهدة كىح اللغة العربية الفصحى
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كمن الملداف ال  مت ذكره تعرؼ بعضها يف  .همنا بيكأيضا تتفاىم بالتحاكح فيم
لذل  تؤثر لغتها كاجتها على  عدة جماالت كالعلم كالعمل كالتجارة كالسياهة

 ةفاللغة تعترب كسيلو مهم األشخاص الذين يأتوف إليها ألم غرض كانت ىدفهم
 ام لنيل ذل  اادؼ.

تأثًنىا اخلاص بٌن األشخاص احملاكاة اا رأت الماهثة أف  كدما ذكر سابقا
للقصة دكر يف التعليم كالرتبية هيث أف القصة كردت بكثرة أيضا يف آيات ك 

كما قاؿ اهلل   العظة كالعربة كالقدكة من القصصالقرآف لنفس الغرض أم ألخذ 
يٍكِف  ًعربىةلىقىد كىافى يف قىصىًصًهم  } ُُُتعاُف يف سورة يوسف آية  مىا   لمى بً ٱألى  ألأ

يوً  ٱلًَّذم بىٌنى  تىصًديقى  كىلى ًكن ييفتػىرىل   اهىًديث كىافى   كىىيدل شىحء كيلأ  كىتىفًصيلى  يىدى
نػَّقيصُّ  كىكيبٌل  } َُِ{ كلقولو تعاُف يف سورة ىود آية ١١ ييؤًمنيوفى  لأقىـو كىرىمحىة
ًذهً  يف  كىجىاءىؾى فػيؤىادىؾى  ۦٱلرُّسيًل مىا نػيثىمأتي بًوً  أىنمىاءً  ًمن  ى عىلىي  كىًذكرىل   ًعظىةكىمىو  قُّ ٱوى  ىى 

مقارنة اللغة العربية عن طريق عرض أهد لذل  قررت الماهثة  ٖ{١٢٠ لًلميؤًمًنٌنى 
إذ ستقـو الماهثة باختيار عينة قصدية كىح القصص املوركدة يف القرآف الكرًن 

كالقصة ال  اختار ا الماهثة ىح قصة قصة من القصص املوردة يف القرآف الكرًن 
سيدنا سليماف عليو السبلـ؛ اختارت ىذه القصة عن غًنىا من القصص 
الهتوائها على معجزات عدة حبيث سخر اهلل لو أشياء كثًنة كاإلنس كاجلن 
كالطًن كالرياح كفهم لغة الطيور كاويوانات، مع ىذه املعجزات املتواجد يف القصة 

اواِف حبيث أف الماهثة الهظت أف بعض املسلسبلت ال   يتناسب مع الوضع
خمتلف األعمار ربتوم على ىذه املعجزات. حل تقـو ذبذب انتماه املشاىدين من 

شما اللهجة ك اختار ا الماهثة  باللهجتٌن ال إعادة كتابة القصة تفسًنىا ك ب الماهثة
ن الناطقٌن هبذه كطمعا ستستعٌن الماهثة بعدد ماوجازية كاللهجة املصرية 

                                                           
, اجلزء األكؿ ادمشق/بًنكت: دار ديثالقصص القرآين عرض كقائع كربليل أهاصبلح اخلالدم,  ٖ

 ٖ-ٕص: .(.n.d ,القلم/الدار الشامية
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ذه ىكاختارت الماهثة  كح تتمكن من كتابة القصة بتل  اللهجة.  تٌناللهج
اللهجات لقاء بالطلمة أكثر ا لكو  اللهجة اوجازية كاملصرية أمهجتٌن للا

تٌن من إندكنيسيا إما لطلب العلم أك كسب الرزؽ أك القياـ كالسياح اآل
اللغتٌن اجات أخرل غًن ىذه لغة عامية ك ، صحيح أف ىناؾ بالسياهة

ية، كاملغربية، اللهجتٌن كاخلليجية، كالسورية، كاللمنانية، كالعراقية، كالكويتك 
مانية كاليمنية لكن الماهثة اختارت اجتٌن هاليا لرسالة كالسودانية، كالع

املاجستًن كزبطغ الماهثة دراسة بعض من اللهجات األخرل يف فرصة أخرل 
ترتكز يف املعاين حبيث تتمكن الماهثة من إصماد الكلمات ال  كاملقارنة اللغوية 

. كترتكز أيضا يف األصوات حبيث تتمكن ضدادتقابل بعضها يف الرتادؼ كاأل
ناطق اللغة كاللهجة. الماهثة من نطق الكلمات كأصلها أم كما ينطقها 

اختارت الماهثة ىذه املقارنتٌن أل ا أكثر ما ضمتاجها الشخص عند قدكمهم. 
كلكن الماهثة زبطغ يف املقارنات األخرل يف فرصة أخرل كاللهجات األخرل 

من خبلؿ  .على سميل املثاؿ لكتابة أطركهة رسالة الدكتوراة بإذف اهلل تعاُف
بٌن الفصحى مقارنة اللغة العربية إُف أك حبثها ا ماسمق ىدفت الماهثة يف دراسته

مقارنة اللغة يكوف المحث ربت موضوع  ك. لغوية تقابليةدراسة  ااجا كالعامية ك 
 .لغوية دراسة تقابليةالعربية بٌن الفصحى كالعامية كاجا ا 
من أجل أف تعرؼ كتتعمق طلمة اللغة كاادؼ من ىذا المحث ىو 

كتعرؼ أف اللغة العربية مثًنة كشيقة ليست دملة كما يظنوف، العربية يف اللغة 
ة العربية ال  تأي بلهجات أخرل، كأىم من ذل  كلو كلكح تتمكن من فهم اللغ

ىو ذبهيز الطلمة أك السياح دبعلومات مفيدة ام، هىت لو أف ىذه التجهيزات ىو 
يل كثًن من جمرد كلمات أك جمموع من املفردات لكنو مهم ام لتيسًن كتسه

فعندما يعلم الشخص لغة ما سيعرؼ مواام، أاألمور ككذل  توفًن بعض من 
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التعامل مع القـو الذم لو ىذه اللغة كيسهل عليو تسوية األمور بسرعة دكف 
 هاجة إُف استعانة مرتجم كىذا بالطمع سيوفر بعض من املاؿ.

 

 :أسئلة البحث .ب 
، كىح  األساسية النقاطبعض املوضوع على الماهثة ربديد  لدراسة

 كاآلي:

كيػف يتحػػاكى العػػرب قصػػة سػػيدنا سػػليماف عليػػو السػػبلـ الػػواردة يف القػػرآف  .١
 باللغة العربية الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع اجا ا ؟  الكرًن

 مػػا التشػػابو يف قصػػة سػػيدنا سػػليماف عليػػو السػػبلـ الػػواردة يف القػػرآف الكػػرًن .ِ
باللغػػة العربيػػة الفصػػحى كالعاميػػة اوجازيػػة كاملصػػرية مػػع اجا ػػا مػػن هيػػث 

 ؟الفونولوجح املعجم الدالِف ك
 

 البحث: أىداف .ج 
ىو القدرة على توضيح النقاط ال  ذكرت يف أسئلة  المحثاادؼ من 
 المحث، كىو كالآلي:

 رباكح العرب لقصة سيدنا سليماف عليو السبلـ الواردة يفكيفية معرفة   .ُ
باللغة العربية الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع  القرآف الكرًن

 .اجا ا
 يف قصة سيدنا سليماف عليو السبلـ الواردة يف القرآف الكرًن التشابومعرفة  .ِ

باللغة العربية الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع اجا ا من هيث 
 الفونولوجح. املعجم الدالِف ك
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 :أىمية البحث .د 
ملا مت ذكرىا يف خلفية المحث من مبلهظات تأمل الماهثة من ىذا 

 :ىو من أجل أفالمحث على 

 العربية. عمق يف اللغةتالتعرؼ ك السبكن طلمة اللغة العربية  .ُ
ا مػػػن هيػػػث: هأكجػػػو تشػػػاهبمعرفػػػة أصػػػل الكلمػػػة بعػػػد دراسػػػتها مػػػن خػػػبلؿ  .ِ

 .لفونولوجيااملعجم كالداللة، ك ا
  مثًنة كشيقة ليست دملة كما يظنوف.تعرؼ أف اللغة العربية ال .ّ
  تمكن من فهم اللغة العربية ال  تأي بلهجات أخرل.ال .ْ
لطلمػػة يف مسػػتول التعلػػيم كػػح يعرفػػوا اف اللغػػة العربيػػة سػػهلة كدمتعػػة  اترغيػػب  .ٓ

كغًنىػػا مػػن اللغػػات الػػ  أصػػمحت عػػن دكف قصػػد عامليػػة كشػػهًنة يف اآلكنػػة 
 كاألفبلـ كاألغاين كغًنه. كسائل اإلعبلـ أم املسلسبلتاألخًنة عرب 

بالكلمػػػػات كاملفػػػػردات كأىػػػػم مػػػػن ذلػػػػ  كلػػػػو ىػػػػو ذبهيػػػػز الطلمػػػػة أك السػػػػياح  .ٔ
 املفيدة ليسهل عليهم التعامل مع أىاِف العرب أثناء تواجدىم بينهم.
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 :الدراسات السابقة .ه 
مع رسائل املاجستًن األخرل على الماهثة  الماهثةلتفادم تشابو رسالة 

المحث على رسائل املاجستًن ال  قد تتشابو نوعا ما من هيث املوضوع أك 
احملتول كذكرىا ىنا كمن حل تذكر الماهثة أكجو اإلختبلؼ بٌن رسالتها كالرسائل 

 املذكورة، كىح كاآلي:

 
تقابلية بٌن دراسة  كبسمة أمحد الدجاين. عمداهللهاجة رفيزة بنت هاج  .١

. دراسات، العلـو اللغة العربية كاللغة املبليوية: التعريف كالتنكًن سموذجا
كجو التشابو ىنا . َُِْ، ُ، ملحق ُْاإلنسانية كاإلجتماعية، اجمللد 

الكاتمتاف تقـو بدراسة تقابلية بٌن لغتٌن العربية كاملبليو، كالدراسة ىح عن 
اللغتٌن لغة األـ كاللغة الثانية كاادؼ جوانب التشابو كاالختبلؼ بٌن نظاـ 

ىو التنمؤ بالصعوبات ال  يتوقع أف يواجهها الدارسوف عند تعلمهم اللغة 
األجنية كاملساعدة يف عدة أمور كتأليف الكتب كاملواد التعليمية األخرل 
املناسمة كإعداد اإلختمارات اللغوية املناسمة أيضا كغًنىا من اجملاالت 

 .ٗيميةالعلمية التعل
كأظهرت الدراسة أف القواعد النحوية يف اللغة العربية بعضها 
يتشابة مع ما يف القواعد النحوية يف لغة املبليوية، كبعضها طمتلف مع 
القواعد النحوية املبليوية، كتعد ظاىرة التعريف كالتنكًن من أصعب 
 املشكبلت ال  تواجو الطلمة الربكناكيٌن؛ هيث زبتلف اللغة العربية

 .َُكاملبليوية يف أهواؿ كل من املعرفة كالنكرة
                                                           

املبليوية: دراسة تقابلية بٌن اللغة العربية كاللغة “بسمة أمحد الدجاين هاجة رفيزة بنت هاج عمداهلل,  ٗ
 ّْٔص:.(َُِْا ُْدراسات، العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية, اجمللد ” التعريف كالتنكًن سموذجا,

 ْْٕص:  .هاجة رفيزة بنت هاج عمداهلل َُ
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أما كجو اإلختبلؼ ىنا الكاتمتاف تقارف اللغة العربية مع لغة 
أخرل غًن العربية كىذا بالتأكيد خمالف ملا تود الماهثة دراستها يف حبثها 

 اواِف.
 

. جملة جامعة النجاح لؤلحباث اجلزائر يف العربية اللغة كاقعًنصًنة زيتوين.  .1
كجو الشمو ىنا الكاتمة . َُِّ(، َُا ِٕاالعلـو اإلنسانية( اجمللد 

تكتب عن كاقع اللغة العربية الفصحى كالعامية يف اجلزاير ككجدت الماهثة 
عند قراء ا اذه اجمللة الكاتمة أيضا تقارف بٌن العربية الفصحى كالعامية ك 

 .ُُاللهجات
مة تقارف يف أما كجو اإلختبلؼ ىنا كجدت الماهثة أف الكات

صعوبة تعلم اللغة العربية الفصحى كسهولة تعلم العامية ك اللهجات أك 
األصح تكتب الكاتمة عن الصراع بٌن الفصحى كالعامية ك اللهجات يف 

 .ُِاجلزائر
من خبلؿ ماسمق ذكره كجدت الماهثة أف التشابو فقغ من 

ك اللهجات  هيث املوضوع أم املقارنة بٌن اللغة العربية الفصحى كالعامية
 كلكن زبتلف من هيث ىدؼ دراسة املقارنة.

 
 
 

التأصيل اللغوم أللفاظ التعليم يف العراؽ فضيلة صميح نوماف اخلزاعح.  .0
اجمللد  َُِٖ. جملة مركز بابل للدراسات اإلنسانية القدًن دراسة مقارنة

                                                           
جملة جامعة النجاح لؤلحباث االعلـو اإلنسانية(جملة ” كاقع اللغة العربية يف اجلزائر,“ين, نصًنة زيتو  ُُ

 ُِٕٓص: .(َُِّا ِٕجامعة النجاح لؤلحباث االعلـو اإلنسانية(, اجمللد 
 َُِٔ-ُِٖٓص:  .نصًنة زيتوين ُِ
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كجو الشمو ىنا الكاتمة تدرس أكجو التشابو بٌن اللغات  .ْ/ العدد ٖ
القدظمة كزبتص الدراسة ىنا هوؿ لغتٌن العربية كاألكدية من هيث العربية 

اشرتاؾ ألفاظها يف جوانب التأصيل اللغوم املستمدة جذكره من الرتاث 
اللغوم العراقح القدًن، كاملرهلة الزمنية للكلمة املشرتكة، كالتغًنات الصوتية 

 .ُّكالصرفية كالداللية، كاللهجة ال  مرت هبا الكلمة
الدراسة كجود العبلقة الوثيقة بٌن األلفاظ ىذه املعارؼ كأظهرت 

 االكدية  الكلمة يف الشٌن صوي يف األكدية كالعربية. ككجد ابداؿ
 بٌن صوي ابداؿ كذل ) السيطر (العربية  الكلمة يف السٌن ك)شطاري (

 (العربية  الكلمة يف البلـ بٌن ك ) اقانو  االكدية الكلمة يف النوف صوت
تطابقمن هيث  ككجد . الصفات يف االصوات ىذه لتقارب قلم (. كذل 
 .ُْانسخ( العريب مقابلتها ك انساخي(  االكدية الكلمة يف املعىن اللفظ ك

من ما مت ذكره كجدت الماهثة على أف الدراسة تتشابو من هيث 
أم املوضوع أال كىو املقارنة اللغوية أم بٌن العربية كاألكدية كأداة الدراسة 

التشابو الدالِف كالصوي، كلكنها زبتلف من هيث اللغة ال  تود الماهثة 
 دراستها كمقارنتها يف حبثها أم العربية الفصحى كالعامية ك اللهجات.

 
اللغة العربية كاجات القمائل املشهورة االدراسة املقارنة  .فينا عوف الكايف .2

-Al Fusha Volume 1, Nomor 2 Jan .بٌن اجة قميلة قريش، سبيم، كأسد(

Jan 2119. . أكجو التشابو مع ىذه اجمللة الكاتمة تقارف فيها اللغة العربية

                                                           
جملة ” مقارنة,التأصيل اللغوم أللفاظ التعليم يف العراؽ القدًن دراسة “فضيلة صميح نوماف اخلزاعح,  ُّ

 ُٗٔص: .(َُِٖا ٖمركز بابل للدراسات اإلنسانية, اجمللد 
 ُٕٔص:  .فضيلة صميح نوماف اخلزاعح ُْ
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كاجات القمائل املشهورة الثبلث قريش كسبيم كأسد من هيث اخلصائص 
 .ُٓاللغوية أم بنيتها كصو ا

من الدراسة كجد أف ىناؾ انقبلب بٌن اوركؼ يف ىذه 
يف اىيئة( لػاىيعة( يف اجة سبيم، اجليم ياء اللهجات كانقبلب اامرة عينا 

يف ارجاؿ( لػاريَّاؿ(، كالضاد ظاء يف ابعضهم يأكل بعضا( لػايعظهم 
يأكل بعظا( يف أىل هوطة بين سبيم. كىناؾ أيضا كجد فرؽ بٌن اجة 
قريش كأسد يف ثبلث أشكاؿ، كىح أصوات اباستخداـ ضمة كاألصوات 

 . ُٔالشديدة(، كالكلمة كاجلملة
ملبلهظة من قمل الماهثة اجمللة اا توافق مع موضوع حبثها كىو كا

املقارنة بٌن اللغة العربية الفصحى كالعامية ك اللهجات هىت كإف َف تذكر  
كلمة الفصحى فيها كلكن كلمة اجة قميلة قريش تكفح كح تكوف ككيلة 
اا حبيث أف اللغة العربية الفصحى يف األصل ىح من اجة قميلة قريش 

خصائص ذا ماكجد ا الماهثة من جملة ىاشم األشعرم ال  دبوضوع "كى
كلكن جملة فينا  ُٕ"اللغة العربية الفصحى كمكانتها يف الدين اإلسبلمح

 عوف الكايف زبتص فقغ يف المنية كاألصوات. 
  

اللغة العربية الفصحى كاللهجة بوترم دكين ك سولستيا تانتو.  كاتًنينا .3
 ,A Jamiy Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Volume 18‗ .العامية املصرية

No. 2, September 2119 ISSN: 2252-9926 (Print), ISSN: 2652-2216 

                                                           
اللغة العربية كاجات القمائل املشهورة االدراسة املقارنة بٌن اجة قميلة قريش، “فينا عوف الكايف,  ُٓ

 ٖٔص: .(َُِٗا ُجملة الفصحى, اجمللد ” م، كأسد(,سبي
 ٕٕص:  .فينا عوف الكايف ُٔ
, المياف, َُِٖ” خصائص اللغة العربية الفصحى كمكانتها يف الدين اإلسبلمح,“ىاشم األشعرم,  ُٕ

 ٓٓص: .(َُِٖا َُاجمللد 
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(Online).
18

أكجو التشابو مع ىذه اجمللة أف الكاتم  كاترينا كسولستيا .   
تدرساف هوؿ اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية كىذه اللهجة 

 اللهجتٌن ال  تود الماهثة دراستها يف حبثها. كاهد من

كلكن الفرؽ ىو أف الكاتم  تودا فقغ إصماد كيفية فرؽ املفردات 
كاحملادثة بٌن اللغة العربية الفصحى كالعامية املصرية كأما الماهثة تود إصماد 
التشابو كاإلختبلؼ معا من خبلؿ دراسة كربليل اللغة العربية الفصحى 

 للهجات من هيث املعجم كالداللة كالفونولوجيا.كالعامية ك ا
 

أسلوب الطلب علح عمد اومزة الـز كعبلء عمدالدائم كأياد حممد هسٌن،  .1
، باستخداـ صيغ فعل األمر يف اللغات السامية دراسة لغوية مقارنة

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies2116 Volume: 6 

Issue : 4. ُٗ . اجمللة بمحث الماهثة ىح أف اجمللة تستخدـ الدراسة تشابة
 ال  اختار ا الماهثة كىح دراسة لغوية مقارنة.

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد دراستها؛ حبيث تود الماهثة 
مقارنة اللغة من ناهية التشابة املعنوم كالدالِف كأيضا فونولوجيتها، أما 

 اجمللة ترتكز يف صيغ فعل األمر.
 

معاين أبنية الصيغة المسيطة يف اللغة األكدية دراسة ركنق جندم صربم،  .7
 Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue مقارنة مع اللغة العربية،

                                                           
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة  ُٖ

 .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
, عبلء عمدالدائم ُٗ أسلوب الطلب باستخداـ صيغ “أياد حممد هسٌن,  and ,علح عمد اومزة الـز

 ْ .no ,ٔاالنسانية, اجمللد  جملة مركز بابل للدراسات” فعل األمر يف اللغات السامية دراسة لغوية مقارنة,
 َِّص: .(َُِٔ)
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(39) | Part II | Year (2119) 
تشابة اجمللة بمحث الماهثة ىح أف اجمللة . 21

 ىح دراسة مقارنة.أيضا تستخدـ نفس الدراسة ال  اختار ا الماهثة ك 

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد دراستها؛ اجمللة تدرس اللغة 
العربية مع اللغة األكدية أما الماهثة تود مقارنة اللغة العربية الفصحى مع 

 اللغة العامية كاجا ا.
 

اللغويات املقارنة كتعليم اللغة العربية دمياطح، حممد عفيف الدين،  .5
 .Journal of Indonesia Islam, Volume 16, Number 11 . لؤلندكنيسيٌن

June 211
أكجو التشابو مع ىذه اجمللة أف الكاتب حممد عفيف يدرس . 21

 هوؿ اللغة كمقارنتها كىذه ما تود الماهثة دراستها يف حبثها.

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة كاملراد دراستو أم أف الكاتب يود 
اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية كأما الماهثة تود دراسة المنية اللغوية بٌن 

إصماد التشابو كاإلختبلؼ من خبلؿ دراسة كربليل اللغة العربية الفصحى 
 كالعامية/اللهجات من هيث املعجم كالداللة كالفونولوجيا.

 
9. Bneijeck Mohamedou and Ghulam Hyder,  Comparative Study of 

Arabic and Chinese Noun Structure, American Journal of Linguistics 

2118, 6(3)
 االسم ايكل مقارنة دراسةتشابة اجمللة ال  ربت موضوع . 22

بمحث الماهثة ىح أف الكاتمٌن بيجي  حممد كغبلـ  كالصيين العريب

                                                           
” الصيغة المسيطة يف اللغة األكدية دراسة مقارنة مع اللغة العربية,معاين أبنية “ركنق جندم صربم,  َِ

 ُِٓ-ُُّص: .(َُِٗا ُُجملة آداب الفراىيدم, اجمللد 
جملة إندكنيسيا ” م اللغة العربية لؤلندكنيسيٌن,اللغويات املقارنة كتعلي“حممد عفيف الدين دمياطح,  ُِ

 ُٓٗص: .(َُِِا ٔاالسبلـ, اجمللد 
22

 Bneijeck Mohamedou and Ghulam Hyder, ―Comparative Study of Arabic and Chinese 

Noun Structure,‖ American Journal of Linguistics, 6 (2118), 

https://doi.org/11.5923/j.linguistics.21181613.12. p: 48-53 
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( يدرساف هوؿ اللغة كمقارنتها Bneijeck Mohamedou and Ghulamا
 دراستها يف حبثها.كىذه أيضا ما تود الماهثة 

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد كاملراد دراستو؛ حبيث تود 
الماهثة مقارنة اللغة من ناهية التشابة املعنوم كالدالِف كأيضا فونولوجيتها، 
 أما اجمللة ترتكز يف بنية اللغة أك ىيكل اإلسم للغة العربية كاللغة الصينية.

 
22. Arif Humaini, Penanda Jamak Perbandingan Antara Bahasa Arab 

Dan Bahasa Indonesia, al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 

Vol.3, No.2, Juni 2112/1439H
 مقارنةمن خبلؿ موضوع اجمللة . 23

نرل أف أكجو التشابو مع  ك اللغة اإلندكنيسية العربية بٌن اللغة اجلمع عبلمة
ىذه اجمللة ىو أف الكاتب عارؼ شميين يدرس عن اللغة كمقارنتها أيضا 

 كىذا ما تود الماهثة دراستها يف حبثها.

كلكن الفرؽ ىو أف الكاتب عارؼ يود مقارنة لغتٌن خمتلفتٌن أم 
اللغة العربية كاللغة اإلندكنيسية كدراسة عبلمة اجلمع يف ىذه اللغتٌن كىذا 
طمالف ما تود الماهثة دراستو حبيث تود الماهثة إصماد التشابو كاإلختبلؼ 
من خبلؿ دراسة كربليل اللغة العربية الفصحى كالعامية كاللهجات من 

 هيث املعجم كالداللة كالفونولوجيا.
 

22. Basma Ahmad Sedki Dajani and Fatima Mohamad Amin Omari, A 

Comparison between the Arabic and English Languages, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences 11 (2112) 111–111
تشابة المحث . 24

الكاتمتٌن  كاالذمليزية العربية اللغتٌن بٌن مقارنةباجمللة ال  ربت موضوع 
                                                           

23
 Arif Humaini, ―Penanda Jamak Perbandingan Antara Bahasa Arab Dan Bahasa 

Indonesia,‖ al Mahāra Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, 3 (June 2112). p: 255 
24

 Basma Ahmad Sedki Dajani and Fatima Mohamad Amin Omari, ―A Comparison 

between the Arabic and English Languages,‖ Procedia - Social and Behavioral Sciences, 82 (July 

3, 2113). p: 3 
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بسمة كفاطمة مقارنة اللغة أيضا أم ىح نفس الدراسة ال  تود الماهثة 
 درستها يف حبثها اواِف. 

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد دراستها؛ حبيث تود الماهثة 
مقارنة اللغة من ناهية التشابة املعنوم كالدالِف كأيضا فونولوجيتها، أما  

 لتحديد كاإلذمليزية العربية اللغتٌن ذباكيف كاتم  اجمللة رباكالف اخرتاؽ
 كعائبلت العربية هالة اللغة كأيضا مقارنة اللغتٌن كتطور التارطمح التطور
 كتدرس اجمللة أيضا عن تعليم. كاملستقمل كاواضر املاضح يف األكركبية اللغة
ك عن الصعوبات ( هبا الناطقٌن لغًن أما أجنمية كلغة العربية اللغة

 كالنحوية. اجلمل كتركيب الكتايب، شكلها يف تواجهها ال  كالعقمات
 

20.  Thoyib I.M, Hasanatul Hamidah,  Interferensi Fonologis Bahasa 

Arab “Analisis Kontrastif  Fonem Bahasa Arab Terhadap Fonem 

Bahasa Indonesia Pada Mahasiswa Universitas Al Azhar Bukan 

Jurusan  Sastra Arab”,  Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI 

HUMANIORA, Vol. 4, No. 2, September 2112
أكجو التشابو مع . 25

 للفونيمات التقابلح التحليل العريب الصوي التداخلىذه اجمللة ال  دبوضوع 
 غًن األزىر جامعة طبلب يف اإلندكنيسية الصوتيات ضد العربية

 Thoyibالكاتماف طيب كهسنة اوميدة ا العريب، األدب يف املتخصصٌن

I.M, Hasanatul Hamidah يقارناف كيدرساف أصوات اللغة كما تود )
 الماهثة دراستها يف حبثها.

كلكن الفرؽ ىو أف الكاتمٌن طيب كهسنة اوميدة يودا فقغ 
دراسة األصوات أك الفونيمات بٌن العريب كاإلندكنيسح كأما الماهثة تود 

                                                           
25

 Thoyib I.M, Hasanatul Hamidah, ―Interferensi Fonologis Bahasa Arab ‗Analisis 

Kontrastif  Fonem Bahasa Arab Terhadap Fonem Bahasa Indonesia Pada Mahasiswa Universitas 

Al Azhar Bukan Jurusan  Sastra Arab,‘‖ Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, 

4 (2112). p:63 
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كاإلختبلؼ معا من خبلؿ دراسة كربليل اللغة العربية إصماد التشابو 
 الفصحى كالعامية ك اللهجات من هيث املعجم كالداللة كالفونولوجيا.

 

21.  Mohammad  Jafar Jabbari,  A Contrastive Study Of The Classical 

Arabic And The Gulf Colloquial Arabic, International Journal of 

Asian Social Science, 2113, 3(8):1815-1818
تشابة اجمللة ال  . 26

 العامية العربية كاللغة الفصحى العربية اللغة بٌن مقارنة دراسةدبوضوع 
ىح أف الكاتب حممد جفار أيضا يقارف بٌن اللغة العربية  اخلليجية

الفصحى كاللغة العربية العامية دبعىن أنو نفس الشحء ال  تود الماهثة 
 مقارنتو يف حبثها اواِف. 

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد دراستها؛ حبيث تود الماهثة 
ية بلهج  اوجازية مقارنة اللغة العربية الفصحى مع اللغة العربية العام

 كاملصرية من ناهية التشابة املعنوم كالدالِف كأيضا فونولوجيتها.
 

22. Dedi Supriyanto, Perbandingan Struktur Klausa Bahasa Arab Dan 

Bahasa Indonesia, Lingua Humaniora, Vol. 11, Hlm. 951—994, 

Juni 2116, Issn 1928-2219. 
 الفقرة بنية بٌن مقارنةمن موضوع اجمللة . 22

أكجو التشابو فيو ىو أف الكاتب ديدم سوبريانتو  كاإلندكنيسية العربية
( يقـو أيضا دبقارنة اللغة العربية كما تود الماهثة Dedi Supriyantoا

 دراستها يف حبثها أم القياـ باملقارنة.

كلكن الفرؽ ىو أف الكاتب يود مقارنة بنية الفقرة أم كيفية  
كتابة الفقرة أك دبعىن أخرل ىو إعراب الفقرة العربية كاإلندكنيسية كأما 

                                                           
ِٔ Mohammad  Jafar Jabbar, “A Contrastive Study Of The Classical Arabic And The Gulf 

Colloquial Arabic,” International Journal of Asian Social Science, ّ (َُِّ), 
https://EconPapers.repec.org/RePEc:asi:ijoass:َُِّ:p:َُٖٓ-ُُٖٖ. 

22
 Dedi Supriyanto, ―Perbandingan Struktur Klausa Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia,‖ 

Lingua Humaniora, 11 (June 2116): 951—994. P: 951 
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الماهثة تود إصماد التشابو كاإلختبلؼ من خبلؿ دراسة كربليل اللغة العربية 
 ا.الفصحى كالعامية ك اللهجات من هيث املعجم كالداللة كالفونولوجي

 
23. Fahad Alotaiby, Salah Foda and Ibrahim Alkharashi, Arabic vs. 

English: Comparative Statistical Study, Arab J Sci Eng (2114) 

398819–821
 دراسة: اإلذمليزية مقابل العربية تشابة اجمللة ال  دبوضوع. 28

ال  اختار ا بمحث الماهثة ىح أف اجمللة تستخدـ الدراسة مقارنة  إهصائية
 الماهثة كىح دراسة مقارنة أيضا.

كلكن الفرؽ ترتكز يف العينة املراد دراستها؛ حبيث تود الماهثة 
مقارنة اللغة العربية الفصحى مع اللغة العربية العامية كاجا ا من ناهية 
التشابة املعنوم كالدالِف كأيضا فونولوجيتها، أما الكاتب يف اجمللة يقارف 

 ربية مع اللغة اإلذمليزية كدراستها دراسة إهصائية.اللغة الع
 

من رسائل أيقنت الماهثة أف ما تود   من خبلؿ ما ذكر ا الماهثة
كتابتها يف رسالتها خمالفة عن ما سمق ذكره، الماهثة تود أف تكتب كتقارف اللغة 

جات العربية ذاتو كذل  بٌن اللغة العربية الفصحى كاللغة العربية العامية ك الله
العربية الفصحى كالعامية ك  كالمحث عن أكجو التشابو كاإلختبلؼ بٌن اللغة

 من هيث: املعجم كالداللة، ك الفونولوجيا. اللهجات

 

                                                           
ِٖ Fahad Alotaiby Salah Foda and Ibrahim Alkharashi, “Arabic vs. English: Comparative 

Statistical Study,” Arab J Sci Eng, ّٗ (َُِْ), https://doi.org/َُ.ََُٕ/sُّّٔٗ-َُّ-َٔٔٓ-ّ. P: 
َٖٗ 
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 التحديد اإلجرائي: .و 
ربديد املصطلحات املهمة للحصوؿ على النتائج املرغوبة على الماهثة 

كىذه سغ، ال  ستتكرر ذكرىا يف المحث كشرح مفهومها بشكل مم
اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية العامية، اللهجات، الدراسة  املصطلحات ىح
 التقابلية اللغوية. 

 اللغة .١
 لفظيا كنظاما رمزيا قرر العلماء قدظما كهديثا على اعتمار اللغة نسقا

 أقرب فهح اإلنساف؛ هياة مستويات كافَّة مجة على بأدكار تقـو كدالليا،
بو  ظمتاز ما كبفضل .كالتحليل للوصف استخداما كأيسرىا لديو، األدكات
 املتكلم الفرد يساعد استخدامو فإف تعمًنية كقدرة مركنة من اللغوم النظاـ
األفعاؿ  كربليل األشياء، كسبييزىم، ككصف تعيٌن األشخاص يف الطميعح

 كعرضها املوجودات، أنواع من نوع كل من األىداؼ كربديد كالسلوكات،
 اواجات عن كالتعمًن الفكر، عن لئلفصاح طيعة أداة فهح .كتفسًنىا
 .ِٗكاملتنوعة املختلفة كاجملتمعية الفردية

 
 اللغة العربية الفصحى .1

ىح العربية اخلالصة السليمة من كل عيب كال طمالطها لفظ 
عامح أك أعجمح. كتعرؼ بلغة الكتابة ال  تدكف هبا املؤلفات كالصحف 

كالتشريع كاإلدارة، كيؤلف هبا الشعر كالنثر الفين، كاجملبلت كشؤكف القضاء 
 كتستخدـ يف اخلطابة كالتدريس كاحملاضرات.

                                                           
بلقاسم عمد السبلـ اليويب ك صاٌف عياد اوجورم, "، الثقافة اجملتمعية يف مناىج تعليم اللغة العربية  ِٗ

 ِٔص:  .َُِٖ, َّللناطقٌن بلغات أخرل دراسة ربليلية تقوظمية", العدد 
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كالفصحى ىح العمارة ال  اا معنا كاضح، كسهلة ألفاظو 
 .َّكالكتابة الصحيحة كفقا لقواعد اللغة العربية االنحو كالصرؼ(

 

 اللغة العربية العامية .0
العربية الفصحى ظاىرة لغوية إف ظاىرة كجود العامية إُف جانب 

 .ُّيف مجيع دكؿ العاَف، كلكن منهما جماالتو كاستعماالتو
 

 اللهجات  .4
اللهجة ىح جمموعة من الصفات اللغوية ال  تنتمح إُف بيئة 
خاصة كيشرتؾ يف ىذه الميئة خاصة. كيشرتؾ يف ىذه الصفات اللغوية 

أكسع كأمشل تضم  مجيع أفراد ىذه الميئة. كبيئة اللهجة ىح جزء من بيئة
عدة اجات يشرتؾ مجيعا يف جمموعة من الظواىر اللغوية كىو ما اصطلح 
على تسميتو لغة، كتيسر اجملموعات ال  تتحدث اجات كلغة كاهدة 
التواصل بعضهم بمعض كفهم مايدكر بينهم من هديث بقدر الرابطة ال  

نة. زبص تربغ تل  اللهجات. كزبتلف اللهجات بطريقة لفظ كلمات معي
 .ِّجمموعة من األشخاص كسبيزىم عن اجملموعة األخرل

                                                           
ربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة الع َّ

 ُّٗ-ُّٖص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة  ُّ

 ُِْص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
ى كاللهجة العامية املصرية", عجامح جملة كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصح ِّ

 ُِْص: .(َُِٖا ٖاللغة كاألدب العريب, اجمللد 
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 الدراسة التقابلية اللغوية .8
ىو دراسة مقارنة للغتٌن أك أكثر أك للهجات خمتلفة من لغة 
معينة هبدؼ إصماد أكجو التشابو كاإلختبلؼ بينها بصورة عامة أك يف 

 .ّّجوانب لغوية معينة

 

 :البحث ىيكل .ز 
ربتول على خلفية المحث كأسئلة المحث املقدمة، الباب األول: 

 ائى كىيكل المحث.كأشمية المحث كالدراسات السابقة كربديد اإلجر 
اإلطار النظرم اذا المحث يكوف هوؿ مفهـو الباب الثانى: 

ىذه املصطلحات؛ القصة، الفصحى، العامية ك اللهجات، املعجم 
 .اللغويةكالداللة ككذل  الفونولوجيا ك الدراسة التقابلية 

منهج المحث، نوع المحث كمدخلو، موضوع الباب الثالث: 
الميانات، المحث، ذات المحث، الميانات كمصادرىا، أساليب مجع 

 أسلوب ربليل الميانات.
، حملة الميانات، قصة سيدنا الميانات كربليلها تقدًنالباب الربع: 

الواردة  لسبلـقصة سيدنا سليماف عليو اسليماف عليو السبلـ، التشابو يف 
باللغة العربية الفصحى كالعامية اوجازية كاملصرية مع  يف القرآف الكرًن

 .الفونولوجح من هيث املعجم الدالِف ك اجا ا
 .خبلصة المحثكربوم على اخلاسبة الباب الخامس: 

                                                           
, الطمعة األكُف اماالنج: مطمعة جامعة موالنا اللغة العربية كمشكبلت تعليمهاملصطفى, سيف ا ّّ

 ٕٕص: .(َُِْمل  إبراىيم اإلسبلمية اوكومية, 


