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 ثحالب ججريد

ت اللٕت الّشبُت الٙفحى والّامُت  جدىاو٥ هزه الذساظت الٝماًا التي ظِخم  .اإلافٍش
مىاٜؽتها في هزه الشظالت هى خى٥ ٠ُُٙت الٙٛش اإلاٙشداث واملحادزت بين اللٕت الّشبُت 

ت ٝت هي دساظت أدبُاث . الٙفحى و الّامُت اإلافٍش وٛش البدث اإلاعخخذمت في هزه الىٍش
البدىر. أي مً خال٥ جدبْ مفادس البُاهاث مً مخخلٚ ال٢خب الذاب مخخلٚ الٝشاءاث.  مْ 

ٝت اإلاعخخذمت في هزه الذساظت هى أظلىب هىعي. الىخاةج اإلاخدفل ِليها مً دساظت  الىٍش
ت هزا هى ٠ما ًلي: بين الّشبُت الٙفحى واللهجت  اللٕت الّشبُت الٙفحى والّامُت اإلافٍش

ت هىاٟ حُٕير ًز٠ش في ظشد  "ا٥" في الّامُت اإلافٍش بّن الصخفُاث ِلى ظبُل, خشٗو
ة جشاحّذ, خٗش ِلت نهاةُت ال٣لمت بال٣امل في الىٜٚ, خشٗو الّلت "تى" بذاًت ١لمت في الٝشاء

ت ِى ان ول٢ً   ال جيخهي مْ ٜشاءة "تى" و خشٗو الّلت "ةى" ٜشاءة  "ةى", في الجملت اإلاثنى واإلا٘ش
ت الجملت هي أًما لِعذ جيخهي مْ "ون" ول٢ً مْ "ًً", سظالت ال٣لمت  ِى مْ ًً, الجمْ اإلا٘ش

ٛ  التي حعبب الّىامل ي نهاًت الىٜٚبأ٠ملها الفىجُت ف الاخخالٗ   :هزه الّىامل وحؽمل .الٙش
 الخىاـل ؤلاوعاوي, الّىامل الثٝاُ٘ت,  الٍشٗو الاحخماُِت, ٔشاةضجىُى البِئت الجٕشاُ٘ت,  في

خُت, العُاظُت  .والعلىت، والاٜخفادًت والخاٍس
 

 لفصحى و اللهجت الػاميت,اللغت ا اث الرئيسيت: كـلـــمــــ

 ملدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأ.  

ال٢الظ٢ُُت ألاخشي ,  مثل  مً اللٕاث تاللٕت الّشبُت هي اللٕت ال٢الظ٢ُُت  الىاظّ

ت اللٕت دُت , والّبًر يرها مً اللٕاث . اللٕت الّشبُت هي ئخذي اللٕاث  الالجُيُت , والعيع٢ٍش ٔو

 الٝشآن هي لٕت هزه اللٕت الشةِعُت في الّالم التي ًخدذر بها أ٠ثر مً ماةتي ملُىن ئوعان. ألن

ومىاٜؽت  في ٠خابت اظخخذمها ؤلاوعان , زم الذهُا في حمُْ أهداء اإلاعلمين اإلاالًين مًٜشأه و 

 الذًيُت . مشجبىت بؽإن  التي ال جضا٥ الٝماًا
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ت هي اللٕت دولتاللٕت الشظمُت في  الّشبُت الٝفذ هي اللٕت اللٕت الّشبُت .  مفٍش

ٝا ال  م في ان املجخمْ اإلافشي ِمُل والىدىي الّشبُت الٙفحى ٘و بالّٙل في مُّاس   . ِلى الٔش

ت. و ٌعخّمل اللٕت  الُى مُت با اللٕت الّامُت.   بااللهجت الخاـت وهي اللهجت الّامُت اإلافٍش

جل٤ اللهجت الّامُت ٌعخّملها املجخمْ أخُاها في ألا٘الم , والشواًاث, و اإلاعشخُاث , ختى 

ىن ِلى هزه اللٕت ًجّلىنها  ت . مْ أن الزًً ال ٌّ٘ش ججّلىنها اللٕت الىـُلت الجامّت اإلافٍش

ت مهم حذا  اللٕت حّلم1اإلاؽا٠ُل ال٢بيرة فى اإلاّامالث . الفّىباث و الّشبُت الّامُت اإلافٍش

بىن في الذساظت في الذو٥ الّشبُت، ألن ١ل بلذ له اللٕت الّشبُت  للىالب، والىالب الزًً ًٔش

 .مً مىىٝتها

الّشبُت  ( الٙفحى1ؼ٣لين :  في ًم٢ً أن ج٣ىن مخباًىت مخّذد في لىء اللٕت الّشبُت

ٝا ال ِت مخىى ) في  اللٕت اإلاعخخذمت ٌّٝىب , اللٕت الّشبُت الٙفحى هي بذٌِْمُل ُٜاس ي (,٘و

إلٚ الٝشآن, اإلاىاٜٚ الشظمُت,  ألادب ال٢ٙش ,  ) الخّبير ًِو٠زل٤ الىثر ,  الؽّش ,٠خابتٍو

ًم٢ً جفيُٙها ئلىٙئخين : اللٕت الّشبُت الٙفحى  اللٕت  اللٕاث ِام هزه الّلمي ( .

م , واللٕت الّشبُتفي  اإلاعخخذمت )اللٕت الّشبُت الٙفحى   الُٝاظُت الحذًثت الٝشآن ال٢ٍش

ت مً ( اللٕت الّشبُت الّامُت )2الّلمُت .  اللٕت في ُٜذ الاظخخذامالحذًثت (  ت مخىِى مجمِى

ٝا ال  هى مّشٗو لهجت هي  أو ٠ثيرا ما الّمُت ٌّٝىب , اللٕت بذٌِْمُل ٔير الُٝاظُت(. ٘و

في الحُاة الُىمُت  )  ٍخم جىبُٞ الّادًت  )ٔير الشظمي (  , و  في الؽإون حعخخذم اللٕت التي

في  اللٕت اإلاعخخذمت لِعذ ظىي  الّباساث اإلاألى٘ت : ًاسب ( .هزه اللٕتاللٕاث الّامُت 

 الُىمُت . املحادزت

 البحىث . ب

 حػريف الفصحى .1

أ بين الّشبُت الٙفحى و الّشبُت الٙفُدت  الحذًث العابٞ ًٙض ي ئلى الٝى٥ ئن زمتٜ٘ش

. ٣٘ام بِىا في مإلٙاث ظابٝت, ٘ا الٙفحى "هي الّشبُت الخالفت العلُمت مً ١ل ُِب و ال 
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ت التى حّخمذ الٙفحى أظاظا  ًخالىها لَٙ ِامي أو أعجمي. و الٙفُدت هي الّشبُت اإلاُّاٍس

ٕير البِئت و املجخمْ و اإلاّاٗس و الّلىم و جخىىس بخىىس الىاوٝين بها و لها, و جخٕير بخ

اخخالوهم با الؽّىب وألامم ألاخشي و الخٙا ِل مّها. ٘لم ٌّذ في الّفش الحذًث ِشبُت 

٘فحى, بل هي ِشبُت ٘فُدت جميز اإلاخّلم ًِ ألامي و الّالم ًِ الجاهل واإلاثٝٚ ًِ ٔير 

ت با لٙفحى حعمُت ٔير دُٜٝت. مثٝٚ. لزا وحب الخمُيز بُنهم ا . و حعمُت الّشبُت اإلاُّاٍس

( و 1982( و ٌّٝىب )1969ولٝذ أخىأ وُّمه و ٔيره مً أةمت الٙٝه اللٕىي ١ا لفالح )

دت ) ( في جدلُلهم و دساظاتهم أو اتهاماتهم ٘لم ًميزوا بين الازيخين, و منهم مً جىهم 1973ٍ٘ش

جخٕير " حّاهذهامىط الخىىس". ألٚ ئلى رل٤ أن بأن اللٕت الّشبُت الٙفُدت حامذة ال 

شاب التى جمبي الّشبُت الٙفحى, و ل٢نها  ت جشج٢ض في أظاظها  ِلى ٜىاِذ ؤلِا الّشبُت اإلاُّاٍس

ها الّشبُت الٙفحى دخلذ اللّت ِبر  حؽخمل ِلى مٙشداث و ِباساث و مفىلحاث لم حّ٘ش

 2الاخخ٣اٟ با للٕاث ألاخشي.

لٕت ال٢خابت التى جذون بها اإلاإلٙاث و الصحٚ و املجالث, و  حّٗش اللٕت الٙفحى بأنها

ْ و ؤلاداسة, و ًإلٚ بها الؽّش و الىثر الٙني, و حعخخذم في الخىابت و  ؼإون الٝماء و الدؽَش

غ )واملحالشاث, و في جٙاهم الّامت ئرا ١اهىا بفذد مىلُى ًخم بفلت ئلى آلاداب  الخذَس

 والّلىم ميزاتها .

ٝا لٝىاِذ  اسة التي اإلاّنى واضح، وظهلتالٙفحى هي الّب ألٙاٌه وال٢خابت الصحُدت ٘و

اللٕت الّشبُت ) هدى و الفٗش (.١لمت الٙفُذ في اللٕت الّشبُت ٌعمى الٙفاخت وهى ما ٌّني 

مؽٛش أو واضحت .  الجملت هي الجملت ِىذما ًخم اظخذِاؤه بىالٜت مؽٛش الىىٞ، مّنى 

ً حُذ. " أما الٙفاخت في أـل الىلْ اللٕىي ٘هي الٍهىس و البُان, ٘هي مً  واضح، وج٣ٍى

 ٜىلهم : أ٘صح ٘الن ِما في هٙعه ئرا اٌهشه....الخ"

ٝا ٥ ِلي الجاسم ومفىٙى أمين ٜا٥ : الٙفاخت  ٌّني مؽٛش أو واضحت  ٚ آخش ٘و حٍّش

. أٜى٥ ل٢م  : "  أ٘صح الفبذ " ١ان ـباح مؽٛش . الجملت والٜت هى الجملت حمل واضحت , 

                                                             
غ.   2 مان و ِلي دسَو دسجىٗ ٘بلِعيرا. بين الػاميت والفصحيئًمان ٍس  90(  ؿ: 2008. ) ملبىسن ,أظترالُا : وٍس
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ً حُذ . ولٕت ٝا   بعُىت , وج٣ٍى لزل٤ , ١ل ١لمت في الجملت أهه ًجب أن ٣ًىن والٜت ٘و

 للمبادب جىحيهُت ؼٗش , مّىاها واضح , الخىاـلُت  مً العهل مشة أخشي لزًز. 

الٙفاخت مّىه  مؽٛش أو واضحت. هبي مىس ى ٜا٥ :  وأخي هاسون هى أ٘صح مني لعاها . 

أبى هال٥ الألؼ٢ش في ٠خابه ِبذ  (6. ) أخمذ هاؼم :وٙل ٌعمى والٜت ِىذما ج٣لم بفشاخت 

الحَُٙ خعً أوضح أن : الٙفاخت والبالٔت هما ؼِئان مخخلٙان . ٘فاخت هى ولْ خذ 

إلاّنى للٝلب, ٠ما لى اإلاذسحت في مّنى , أبى هال٥  ٠الم ًم٢ً للمشء أن ًٝى٥ ِىذما والٜت 

ولِغ هىاٟ ما ًمىّها مً واخذ مً وواضحت مّنى بلُٖ  , مً العهل ألٙاٌه , خالت حُذة , 

 ازىين ولىح اظم مً مّنى وؼ٣ل الحشٗو اإلابنى.

ابً ألازير حذث أن : ٘فاخت خفُفا مْ لَٙ ال ٌّني . ٜا٥ : ١ان ال٢الم واضح 

ووالٜت مً الىاضح , والٝفذ مً رل٤ هى أهه ًم٢ً ألٙاٌه أن ًٙهم , والتي ال جخىلب ٘هما 

ت . هزا هى أله ه جم ألٙاً ئِذاد اظدىادا ئلى الٝىاِذ في مجا٥ ١لماتهم , مً ال٢خب اللٍٕى

خُث ًخم جشجِب ال٣لماث في مجا٥ ًشجبي ئلى لَٙ الخير . والخير لَٙ الّثىس ِليها في 

ٞ الاظخماُ هى لَٙ . ألهه هى الفىث الزي ًخ٣ىن  العمُّت . ش يء التي الّثىس ِليها ًِ وٍش

 مً مخاسج الحشٗو .

هىاٟ اخخالٗ في الشأي بين الّلماء هدى  والبالٔت . هزا  مّنى " ٘فاخت " مً خُث

الاخخالٗ ًم٢ً أن ًٙهم ألهه ًخخلٚ الذساظت الثاهُت مً الاهمباه . سحل الذًً هدى ًخىلب 

الىالٜت اللٕت الّشبُت مْ الٝىاِذ الُٝاظُت مً الحُٝٝت في الّشبُت . وهزا هى، ما ٌعمى في 

الذ انها ل ِعذ الهً؛ ال جدُذ ًِ ٜىاِذ اللٕت التي جم جدذًذها . بىالٜت جدذزا الّشبُت ٜو

ُ٘ما اِخبر ِلماء البالٔت ًجّل زالزت مّاًير سةِعُت لّشك أ٘صح اللٕت الّشبُت : مً حاهب 

 مً حىاهب ال٣لمت، الجملت وسةِغ البرإلاان.

مً الخٍّشٚ الٙفاخت أِاله , ٘هم التي ًم٢ً اظخخالـها ًم٢ً جٙعير أ٠ثر ولىخا 

ٝا٥ الجملت في اللٕت الّشبُت ل٣ُىن وإؼشاٜا  ٘فاخت مً ال٣لمت والجملت و٠زل٤ اإلاخ٣لم.  ٍو

ٝا لٝىاِذ اللٕت الّشبُت  هىاٟ ولىح في مّنى بىالٜت، جم الاجٙاٛ اللٕت والدعمُاث ظهلت ٘و
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 حػريف الػاميت  .2

ت في حمُْ دو٥ الّالم,  ئن ٌاهشة وحىد الّامُت ئلى حاهب الّشبُت الٙفحى, ٌاهشة لٍٕى

ٝت الحذًث التي  ٚ اللهجت الّامُت بأنها وٍش و ل٢ً منهما مجاالجه و اظخّماالجه, و حٍّش

ت  ٍم مً الىاط, و ججشي بها ١ا٘ت حّامالتهم ال٢المُت, وهي ِادة )لٍٕى ٌعخخذمها العىاد ألِا

 في بِئت خاـت ج٣ىن هزه الّادة ـىجُت في ٔالب ألاخُان .

ت في الّشبُت ا لُىمُت ختى العىُٜت  وهىاٟ أًما دِىة ئلى اللٕت الّشبُت الّامُت اإلاّش٘و

ت مً اللٕت التي ًخم 2003:3الّشبُت أو اللهجت املح٢ُت املحلُت )ألاصهش أسؼاد :  (  مخىِى

 اظخخذامها لؽإون ًىما بّذًىم.

( و  ال٣لمت النهاةُت في الّامُت  ِادة ٜشاءة مً )الخبز(. للخمُيز بين املخاوب )ٟ

ُم ٘خدت فى خشٗو ٜبل املخاوب أو ٠عش ٜبل املخاوبت . ( مْ ِ املخاوبت  )ٟ الماث التٜر

ت هي اللٕت التي تهُمً ِلى الّشب  ٣٠3لمت ئظم٤ أًه و  ئظم٤ أًه . اللٕتالّامُت اإلافٍش

همه ، ختى أن بّن الذو٥ الّشبُت ٘و  .حمُّت العٛى

 حػريف اللهجاث .3

ت مً الفٙاث ال ىالح الّلمى الحذًث هي مجمِى ت جيخمى الى البِئت اللهجت في الـا لٍٕى

خاـت, و ٌؽتٟر في هزه الفٙاث حمُْ ا٘شاد هزه البِئت. و بِئت اللهجت هي حضء مً بِئت أو 

ت مً  واظْ و أؼمل جمم ِذة لهجاث. ل٣ل منها خفاةفها, و ل٢نها حؽتٟر حمُّا في مجمِى

ت التي جِعش اجفا٥ أ٘شاد هزه البِئاث بّمهم ببّن, و ٘هم ماٜذ ًذوس  الٍىاهش اللٍٕى

ًٙهم مً مّنى 4بُنهم مً خذًث, ٘هما ًخىٜٚ ِلى ٜذس الشابىت التي جشبي بين هزه اللهجاث.

                                                             

ظُمآس : بىظخا١ا ) ."الحسكت"ألارشاد الػملي املحادجت اللغت الػربيتمفباح خيرالذًً صهشي,ـابش ظهُل3 

 7(ؿ. 2009هىن:
ت:. في اللهجاث الػربيت ابشاهُم أهِغ 4  15( ؿ.2003)م٢خبت الاهجلى اإلافٍش
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ٝت أداء اللٕت , أو الىىٞ, أو حشط ال٢الم و  اللهجت في اإلاّاحم الّشبُت أنها اللٕت, أو وٍش

 5وٕمخه

ت جيخمي ئلى بِئت خاـت ,  ت مً الفٙاث اللٍٕى ؽتٟر في ِلم اللٕت, اللهجت هي مجمِى َو

تحمُْ ا٘شاد هزه البِئت. وبِئت  ؽتٟر في هزه الفٙاث اللٍٕى في هزه الى بِئت خاـت, َو

ت  مً  اللهجت هي حضء مً بِئت  أوظْ و أؼمل جمم ِذة لهجاث ٌؽتٟر حمُّا في مجمِى

اث التي جخدذر لهجاث  خِعش للمجمِى ت وهى ما اـىلح ِلى حعمُخه لٕت, ٍو الٍىاهش اللٍٕى

ذة الخىاـل بّمهم ببّن و ٘هم ماًذوس بُنهم مً خذًث بٝذس الشابىت مخخلٙت و لٕت واخ

ت  ٝت لَٙ ١لماث مُّىت . جخق مجمِى التي جشبي جل٤ اللهجاث . و جخخلٚ اللهجاث بىٍش

ت ألاخشي.  مً ألاشخاؿ و جميزهم ًِ املجمِى

 أنىاع اللهجاث .4

ومىماهُتاللهجت . 1  

)ا٥( مدلها ألالٚ مُم    ألالٚ الم اللٕت الّشبُت هي لٕت مٍّم الٝباةل التي الحشٗو

) ام ( أن الىىٞ هى أ٠ثر مُال ئلى خشٗو مُم . اإلاثا٥ ال٣لمت الؽمغ والٝمش ٌعمىهه ) 

 امؽمغ, امٝمش(. 

 ال٢ؽ٢ؽت. 2

( اظدبذا٥ )أبىػ( . وأًما في  أي اظدبذا٥ )١اٗ( ب ) ؼِىا ( اإلاثا٥ : ال٣لمت )أبٟى

حُذها و ل٢ً ٍِم الؽاٛ ميؾ دُٜٞ" هزا هى الؽّش ابً ألاسب "ُّ٘ىاػ ُِنها وحُذػ 

ت ١لمت ماِل٤ُ ٜشاءة ماِلِؾ . اإلاثا٥ ١لمت ل٤  حضء مً اللٕت الّشبُت، بما في رل٤ اإلافٍش

 ٜشاءة  لؾ.

 ال٢ع٢عت.  3

ال٢ع٢عت هزا حؽبه ٠ؽ٢ؽت أي ئلا٘ت خٗش )ظِىا( بّذ ال٣اٗ املخاوب 

)أِىُخ٢ؾ (. أو هٙغ ب ال٢ؽ٢ؽت ًِ ٜشاءة للخٍاهش لذ مإهث.  اإلاثا٥، ١لمت )أِىُخ٤ ( 

                                                             
٘هذالىوىُت ازىاء ٘هشظت م٢خبت اإلال٤ كضاًاو) -مىضىغاجه -فله اللغت مفهىمهدمحم ابً ابشاهُم الاخمذ.5

 91ح( ؿ. 1425اليؽش:
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  ) ٞ اظدبذا٥ ال٣اٗ املخاوب بي ظين . اإلاثا٥ ١لمت )ابٟى ٜشاءة ) ابىػ( و) أم٤ ( ٜشاءة  )وٍش

 أمغ (.

 

 . الاظدىىاء 4

أي اظدبذا٥ خٗش )الّين( أهه في الخبز مْ خٗش )هىها( و بّذه خٗش )الىاء(. اإلاثا٥: 

الحذًث أن خعً وولحت أًما مً دونهم ٜشاءة آًاث  وسوي في ال٣لمت  )أِىى( ٜشاءة )أهىى( .

ال٣ىزش مْ الاظدىىاء )ئها أهىُى٤ ال٣ىزش( ووسد في الحذًث أن الىبي الفالة وهى ٜىله : )ال 

 ماوْ إلاا أهىُذ وال مىىى إلاا مىْ (. 

 . اللخلخاهُت5

أي جٝفير أو جلخُق خش١اث وجخُٙٚ المٕي ِلى خٗش ِلت حؽذًذ . اإلاثا٥ : 

 جلخُفها )٠ى٤( و ١لمت )ماؼاء هللا( جلخُفها )ماؼاهللا(.)١اه٤( 

 . الدعهُل6

أي ججاهل خٗش )الهمضة( لدعهُل أ٘مل ١لمت . اإلاثا٥ : ١لمت )بئر (  ٜشاءة )بير (  أو 

 ١لمت )١أط( ٜشاءة )١اط( أي ر٠ش لل٢خابت الشظالت وخمضة.

 . الشظى7

و ال٢ّغ . اإلاثا٥ : )ظلىان( أي اظدبذا٥ خٗش )العين( أو )الضاي( بدشٗو )الفاد( أ

 هزه الٝشاءة هى مّشٗو حُذا ومّتٗر بها وحىدها مً ٜبل خبراء اللٕت ٣ًىن )ـلىان( .

ً الىٕم 8  . جىٍى

 أي اظدبذا٥ )جاء الخأهِث(  بي )هىها ظا٠ىت( جشهم ١لمت . اإلاثا٥ ١لمت : )بذث( ٜشاءة )بذث(.

 . ابش بذ٥ ًِ اب9ً

 . اإلاثا٥ )دمحم بش ِلي( أي اظدبذا٥ ١لمت )ابً( بي )ابش(

 . هاء الٕاةب10 

 أي اظدبذا٥ لمير الٕاةب بي خٗش الىاو. اإلاثا٥ )ٜذسجه( ٜشاءة )ٜذسجى(. 
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 .  اللهجت الّىّىت11

 أي اظدبذا٥ خٗش )ا( ٣ًىن )الّين(.

 

 . العجعجت 12

ابذا٥ الجُم مً الُاء. ئبذا٥ الُاء مؽذدة و املخٙٙت حُما, و لم ٌّضها ألخذ. في 

 الُاء حمُّا في الىٜٚ هدى جمُمج في جمُمى ابذا٥

 . الىهم 13

٠عش الهاء في ال٣لمت. لم ًز٠ش  " الٝامىط" و ر٠شه الؽاسح في اإلاٝذمت بأهه مً لٕت 

بنى ١لب, و هى أنهم ًٝىلىن منهم و ِنهم )أي ب٢عش الهاء( و ئن لم ٢ًً ٜبل الهاء ًاء وال 

 ٠عشة.

 . الخلخلت14

ت. ا  6إلاثا٥ "وال جش٠ىىا ئلى الزًً ٌلمىا".٠عش أو٥ خشٗو اإلاماِس

 لهجاث سةِعُت في اللٕت الّشبُت هي ِلى الىدى الخالي :

 حػريف املفرداث .5

الاهذوهِعُت    ٠بيرة مً الٝامىط في .اللٕت حىد أهم حىاهب هي واخذة مً اإلاٙشداث

 "اإلاٙشداث"، ٠ما اإلاٙشداث ًخم حٍّشٚ  (1996:527د٢ًذ٠بىث)

 أو ١لمت أو ١املت هي ١لمتاإلاٙشداث " أن ور٠ش(1999:6) ساهاًى باإللا٘ت ئلى رل٤،

 .في بِئت اللٕت شخق أو التي ًمل٢ها بّن اإلاٙاهُم ٌؽير ئلى اإلافىلح الزي مٙشداث

 :جىق ِلى أن (1982:1454) دووع٣ي

 لٕت الىاسدة في ِمىما ال٣لماث هي اإلاٙشداث

 وال٢خاب مً ٜبل الٝشاء اإلاعخخذمتاليؽىت  اإلاٙشداث ال٣لمت ئما ١لُا مخاخت اإلاٙشداث

 .اإلاعخمْالٝاسب و  اإلاعخخذمت مً ٜبل اإلاٙشداثالعلبي و 
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 :جىق ِلى أن( 1994:7)  أدًىسهاجا خعين

 أو ١لماث ١لمت واخذة ( التي حعُىش ِليها2لٕت    الىاسدة في ١ل ال٣لماث( 1اإلاٙشدار : 

ال٣لماث  ِلى ِذد مً ىاةمالٝ ًخم جشجِب( 3،  في هٙغ البِئت ٘ئت مً الىاط ٌعخخذمها

 "اإلاّلىماث الُٝىد و  مْ أبجذًا لٕت مً والّباساث

ٝا وفي الىٜذ هٙعه،  ال٣لماث في أو اظخخذام (: اإلاٙشداث1986:633) ظىهدُل ٘و

ش الّلىم ٘شُو أو، وال٢خب، واإلاٝاالث، اللٕت   .ال٣لمت وجىٍى

أن ِلى اإلاشء  هى خُٝٝت اإلاٙشداث ًم٢ً اظخيخاج أن، ٘اهه التي جم الخّبير ِنها آلاساء مً

ىاء و  .ٜىاِذ مدذدةو  لذيها ٜىاِذ، مٙهىم مّين حؽير ئلى ال٣لمت التي أن حعخخذم إِل

 وجلٝيها اإلاّلىماث

 املحادجت حػريف .6

، في خين الاٗ الّشبُت الخدذر مْ مً ألاوؽىت هى ِباسة ًِ ظلعلتاملحادزت 

ٚالىُاس ( ٠ثرأ٠ثر وأ)اإلاٙشداث  اإلاٙشداث ئزشاء والاظخمشاس في  (1997:191 (حىٍص

 .الخىأالخٗى مً الخجل و  مؽاِش مً خال٥ الٝماء ِلى، شجاِت املحادزت مماسظت

 داةما الاظخماُ •.  اإلاٙشداث ) اإلاٙشداث جىظُْ مجتهذ • ."مهم هٝاػ" الزي ظُّٝذ واإلابذأ هى

 .ظالظتبىالٜت و  لخفبذ اللَٙ مماسظت وأدواث

 و الػاميت املصريت اللغتالفصحىواملحادجت  بين  املفرداث . 5

 الفروق اللغىيت فى اللفظ و الحروف .أ 

 اللغت الػاميت اللغت الفصحى املػنى

baru 

 

 حذًذ 

"ج"   

 ٔذًذ

"ٓ" 

berdirilah  

 

 ٜم 

"ٛ" 

 ةم 

"ء"    

Bersih همُٙت هٍُٙت 
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 "ك" "ً"

tiga puluh tiga     زالزت وزالزين  

 "ر"

 جالجت وجالجين

 "ث"

pergi  

 

 رهب 

 "ر"

 دهب 

 "د"

Hai pak ketua ًا سةِغ 

 "ء"

ِغ  ًا ٍس

 "ي"

Pepsi ٘ٙس ي 

 "ٗ" 

 ببس ي

 "ب"

ت أِاله هي الخُٕيراث في  الٙٛش بين اللٕت الّشبُت الٙفحى و اللهجت الّامُت  اإلافٍش

اإلاثا٥ الحٗش "ج" فى اللٕت الٙفحى, في اللٕت الّامُت  ٣ًىن "ٓ" و خشٗو  .بمّت أخٗشظشد 

"ٛ" فى اللٕت الٙفحى, في اللٕت الّامُت ٣ًىن "ء" , خٗش "ً" في اللٕت الٙفحى, في اللٕت 

الّامُت ٣ًىن "ك". خٗش "ر" فى اللٕت الٙفحى, في اللٕت الّامُت  ٣ًىن "د". الحٗش "ر" 

الّامُت ٣ًىن "ث", الحٗش "ء"  ٜشاءة "ي" فى اللٕت الّامُت و خشٗو ًخٙٚ ٗ اللٕت  ٜشاءة

 "ٗ" فى اللٕت الٙفحى. ٜشاءة "ب" فى اللٕت الّامُت.

 :  الحرف "ال" في أول الكلمت اللراءة ضػيف .ب 

 اللغت الػاميت اللغت الفصحى املػنى

mesjid 

 

 الجامْ 

Al-jami’ 

 الٕامْ 

El-gami 

Uang ألٙلىط 

Al-fuluus 

 

 ئلٙلىط

El-fuluus 
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 لَٙ ال٣لماث في اللٕت الّامُت  هٍشا لعهىلت في بذاًت لّٙذالحٗش "ا٥"ٜشأة 

 الّشبُت الّامُتاللٕت  ٜالذو 

 

 ". املثال:  o " كراءة  "ئى au " و حروف الػلت "ئىe " كراءة "ئى aiحروف الػلت "ئى .ج 

 اللغت الػاميت اللغت الفصحى املػنى

Pisang  

 

 مىص 

Mauzun 

 مىص 

 

Mouz  

Mati  

 

 مىث

Maut 

 مىث

mout 

Warnahnya  لىهه 

Launuh 

 لىهه

Lonuh 

Tunggu  

  

 اظخني

Istanni 

 اظخني

Istanne 

" فى اللّٕت الّامُت. و خشٗو  e تي"  في اللٕت الٙفحى ٜشأة " ai الحشٗو الّلت "تي

دذر رل٤فى اللّٕت الّامُت. "  o "ةىفي اللٕت الٙفحى ٜشأة "   au "ةى الّلت   ٜالذ لدعهُل ٍو

 .لٕتهم الجالُت الّشبُت في

   en“ ًن“ ولكن مؼ  aini”اًن  ”ال جنخهي مؼ في الجملت املثنى واملرفىغت .د 

 اللغت الػاميت اللغت الفصحى املػنى

Dua kitab  

 

 ٠خا بين

Kitabaini 

 ٠خا بين

 

Kitaben 

Dua menit دُٜٝخين دُٜٝخين 
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 Daqiiqataini Daqiiqaten 

 

ت ٗ اللٕت الّشبُت الٙفحى ٜشأة" اًً  ِى " en" و ٜشأة "ًً ainiفي الجملت اإلاثنى واإلا٘ش

 .الجملت اإلاثا٥ أِاله ٠ما فيفى اللٕت الّامُت , 

 

 "  ina " ولكن مؼ "ًن  unaالجمؼ املرفىغت الجملت هي أًضا ليست جنخهي مؼ "ون  .ه 

 

 اللغت الػاميت اللغت الفصحى املػنى

Para petani  

 

  الٙالخىن 

Al-fallahuuna 

  الٙالخين

El-fallaahin 

Kaum muslimin  

 

  اإلاعلمىن 

Al-muslimuuna 

  اإلاعلمين

El-muslimiin 

ت الجملت اللٕت الٙفحى داةما"ون  ِى  " في اللٕت الّامُت ٜشاة" ًً una في الجمْ اإلا٘ش

ina " 

 

 رسالت الكلمت بأكملها الصىجيت في نهاًت الىكف. .و 

 /  اللغت الفصحى   الػاميتاللغت  املػنى

 

Siapa namamu? 

 ئظم٤ أًه  /  ماظم٤ ؟ 

Permisi / jika kau izinkan لى ظمدذ /  لى ظمدذ 

اٗ داةما الّامُت اللٕت فيحملت و  ١ل ١لمت ؼشح اإلاز١ىسة أِاله في ألامثلت دون  ألاٜو

 اللٕت الّشبُت الٙفحى ٜىاِذ اجباُ
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 الفصحى واللهجت الػاميت الاسباب و الػىامل الفروكيت اللغت .1

. هزه الّىامل، مً بين أمىس أخشي:   هىاٟ الّذًذ مً الّىامل التي حعبب الٙٛش

 الاخخال٘اث الجٕشاُ٘ت البُئُت .1

والٍشٗو الجٕشاُ٘ت للمىىٝت أو بِئت ظٗى جإزش ِلى الع٣ان في الجعذًت 

ٝت ال٢الم.  والعلى٠ُت، والىٙعُت. هزا ًإزش أًما ِلى هىٞ الحىاط ووٍش

 التي ًىحُا١اسجا مً، مىٙشدا، مخخلٙت دًماٟ مً الؽّب ؤلاهذوهِس ي اإلاىىىٜت مثلتأل 

 في و٠زل٤ اللهجت جخخلٚ في ٠الالبِخاوي(.) حا٠شجا أو، العىهذًت، باجاٟ ًخدذر بها

ذ(.) لٕي الفىث  الخجٍى

 جىُى الٍشٗو الاحخماُِت.  .2

هٙعها. انها جإزش ِليهم ١ل مجخمْ له ٜىاهين والٝىاهين والّاداث وألاخالٛ مً جلٝاء 

ت املجخمْ ظٗى ًجخمْ  ض الخىاـل بين أ٘شاد املجخمْ. زم في مجمِى ٝت لخٍّض بىٍش

ما٥ اإلافاوْ، والضساِت، والخجاسة  ِلى معخىي املجخمْ املحلي جتراوح ما بين لباه ِو

 ًإدي ئلى الخال٘اث واظخخذام اللٕت وبّن اللهجاث الىالدة

ضة الخىاـل ؤلاوعاوي. .3  ٍٔش

ً، زم جباد٥ اإلاىاْ٘ الب   ؽش مخلىٜاث احخماُِت الزًً ًدخاحىن ئلى معاِذة آلاخٍش

وبداحت الى بّمىا البّن.  لخدُٝٞ هزا، ٘انها جدخاج اظلىبهم الخاؿ للخّبير ًِ 

. ختى للٝادمين الجذد هم في الىلب ِلى اجٝان اللٕت واللهجت للٕت ألام ِلى هُتهم

 الخىاـل مْ بّمها البّن.

 لثٝاُ٘ت.الّىامل ا .4

 ِلى ظبُل اإلاثا٥،زٝا٘ت أمت أو مجخمْ جإزش بؽ٣ل ٠بير اللهجت التي ًمل٢ها املجخمْ. 

، للٝىاث اإلاعلحت ملخٝى و٠زل٤ واإلا٢خباث الثٝا٘تٜفش والجامّت و  ١ل مذسظت في

ها جىخذ اللٕت التي أو اللهجت جخىلب فيِلى ظبُل اإلاثا٥،  ، ألامش الزي ًخىلب جىِى

 لِعذ مٙهىمت اللهجاث املحلُت اظخخذامججىب  ئلى أًما منهم
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خ. .5  الخاٍس

خ  خ خُاة مجخمْ جإزش اظخخذامهم لهجت. ورل٤ ألن الخاٍس والّىامل ال٣امىت وساء جاٍس

 مً الشخلت هى ؼ٣لذ ٘ترة مً الضمً ِادة مجخمْ، بما في رل٤ في لهجت.

 العُاظُت والاٜخفادًت، والعلىت.  .6

ذ مً الح٢م، لهج  ت هي أنهم هم الزًً ظٗى ججّل مُّاسا. هزا ٌّني أهه في أي ٜو

 ئلى جذِىهم للٕت الخىٍُمُت العُاظت في بّن اإلاىاوٞ ئخماُ :ِلى ظبُل اإلاثا٥

 اللٕت أـبدذ ٠ما .لٕت مؽتر٠ت حؽ٢ُل ومً زم بّمها البّن أٜشب ئلى سظم

 .ئًىالُا الىخذة في الالجُيُت

 

 الخالصت . ج

ت ٘ٙى هزا بّذ أن ٜامذ ال٣اجبت با البدث خى٥ فى اللٕت  الٙفحى و اللهجت الّامُت اإلافٍش

ذ ال٣اجبت أ اللغت الفصحى فروق مفرداث بين : ن جٝذم الخالـت في البدث ٠ما ًليالفذد جٍش

ت في اللَٙ و الحشٗو.1و هي جخضمن من: و الػاميت املصريت  الحىٗو "ا٥" . 2 الٙشوٛ اللٍٕى

" و خشٗو الّلت "ةى" ٜشاءة  ة "تىخشٗو الّلت "تى" ٜشاء. 3، في أو٥ ال٣لمت الٝشاءة لُّٚ

ت. 4، "ةى" ِى ت الجملت . 5، ان ول٢ً مْ ًً  ال جيخهي مْ في الجملت اإلاثنى واإلا٘ش ِى الجمْ اإلا٘ش

سظالت ال٣لمت بأ٠ملها الفىجُت في نهاًت . 6 هي أًما لِعذ جيخهي مْ "ون" ول٢ً مْ "ًً"

هي:  و اللهجت الػاميت ألاسباب و الػىامل الفروكيت بين اللغت الفصحىأما  الىٜٚ.

و  الخىاـل ؤلاوعاوي ٔشاةضو  الٍشٗو الاحخماُِتجىُى و  البِئت الجٕشاُ٘ت الاخخالٗ في

خُت الّىامل الثٝاُ٘ت  .والخاٍس

 

 املراحؼ
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