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 أثر العامية على من يتعلم الفرحى من غير الناطقين بها

 للباحتة د/ 
 زمزم بنت أحمج بن علي تقي

 الززلكة العربية الخعؾدية-جامعة الزلػ عبد العزيز جدة
 :المدتخلص

تزتللا العاميللة الزخللةؾو اللرللؾر مصللر الريللزا لللا البصاللة اللرؾيللة الؾاحللدة الةللا 
تةعللدد سجخللد تعللدد البصاللات اللرؾيللة   صعلللػ يزتللا نللعؾبة سالرللة لزللؽ  للةكلؼ 
سالعاميللة مللؽ مصللر قبل للا دبللا قص  للدتق ال ذللجإ صيةمس للا   ع   لل  لزللا  لةجلل  

عليللل  حصساللل  سزع لللد للللةعلؼ ال ذلللجإ الةلللا تزتلللا الزخلللةؾو الريلللزا  يذلللعد 
تعلز للا عللللإ  جزيلللي الزخلللةؾيات اللرؾيةالرللك علللؽ  تما  اا زلللا قص للللا تعللللؼ 

يللبية قرلرو  ع للؾ قتملؽ عاميلة تحلص غصالة لرؾيلة  االعامية دبا ال ذلجإ ثالات  
معصسللة صتعللايش مع للا عدللرات الخللسصؽااؼ ا ةمللا  لللإ غصاللة لرؾيللة قرللرو لخللؾ  

رلللةك  الل ثلللا يذلللعد عليللل  الةؾانلللا ملللي قنلللجاب بللل   البصالللة سخلللبد اا
الحاص سعامصة ؼا صيليثد ق ل  ا يزهسل  الةؾانلا ملي قنلجاب بل   البصالة  ا 
 عا تعلؼ عامصة ؼ اصبل ا سجلد عاتل  يدلها عللإ ملؽ  ةؾانلا ملي قنلجاب بل   
الل ثلة نلعؾبة سالرللة اصالجلا غدايللة لداتيلا ال ذلجإ بللؾ تعللؼ ال ذللجإ قصا 

صالزدا ا الةا تذاحب ا دبا قص يحؾضؾا لا معزعة تلػ الل ثات العاميات ا
لا ال  ؼ صالةؾانلا ملي تللػ البصالات اللرؾيلة اصاغلد قيرلا ملؽ ترلالر الث لؾد  
لللللا الزثةزللللي اللرللللؾر لللللدعؼ ال ذللللجإ صا ةدللللاتبا حةللللإ تزتللللا المسللللاة اللرؾيللللة 

قص ألبل للا مللؽ العللرب اللل  ؽ ا االزؾحللدة يللؾاا لداتيللا العربيللة مللؽ مصللر قبل للا
اطد غةلػ العاميات اب ا ساإلضالة  لإ ق    ةكلزؾص غ ا صيخةرسؾص عس ا سالةح
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ا نللللران غللللصؽ ال ذللللجإ صتلللللػ العاميللللات  لكللللا مس زللللا يهزللللا ا رللللر اصاغللللد 
 لكلص زللا قص  ةؾاجللدا لللا الزثةزللي اللرللؾر صيللداص علللإ الذللجة اللرؾيللة  يلل   
للللللدعؼ ال ذلللللجشإ يعلللللد الزلللللكع الؾحصلللللد للللللا الةؾانلللللا اصتثسلللللد العد لللللد ملللللؽ 

 علؼ العاميات قصا. الزدهكت الةا تظرق مؽ جراا ت
 - مصلللر السلللاطمصؽ غ لللا -ال ذلللجإ  -عللللؼ ت -العاميلللة الكلماااات المفتاحياااة : 

 .البصاة اللرؾية
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The effect of slang on those who learn the standard of 

non-native speakers 

Researcher D/  

Zamzam bint Ahmed Bin Ali Taqi 

King Abdulaziz University Jeddah- Saudi Arabia 

Abstract 

   The colloquial represents the informal linguistic level in 

the linguistic environment, which is multiple according to 

the variety of linguistic environments. This is very 

difficult for those who speak colloquial without their own 

people before studying and mastering the standard. As he 

does not attend an institute to learn the standard which is 

the official level, Language levels, as well as proficiency, 

and in the learning of the vernacular before the other 

negative effects that if mastered a specific language 

specific language and coexist with tens of years, and then 

moved to a different language environment it will be 

difficult to communicate with the owners of this 

environment because of the differences of rhetoric of their 

public, He will find that He can not communicate with the 

owners of this environment unless they learn their 

generality, and this in itself constitutes a contact with the 

owners of this dialect very difficult, and the solution to the 

beginning of the Spanish students is to learn the standard 

first before going into the depths of those dialects and the 

problems that accompany them in understanding and 

communicating with These linguistic environments also 

need to be combined in the language community to 

support the classical language and its spread, so that it 

represents the unified language channel for both Arab and 

non-Arab speakers. It is also not a conflict between the 
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classical and the Generalizations; Each complements the 

other, and must be for both to Etwajadda in the linguistic 

community and demonstrate the language in which health; 

The support is the only sanctuary Alvsahyy to 

communicate, and avoid many of the problems that arise 

as a result of learning first dialects. 

Keywords: Colloquial - Learning - Classical – Learn -

Native Speakers - Language Environment. 
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 المقجمة

تزتا العامية الزخةؾو اللرؾر مصر الريزا لا البصالة اللرؾيلة الؾاحلدة الةلا    
تةعللدد سجخللد تعللدد البصاللات اللرؾيللة   صعلللػ يزتللا نللعؾبة سالرللة لزللؽ  للةكلؼ 
سالعاميللة مللؽ مصللر قبل للا دبللا قص  للدتق ال ذللجإ صيةمس للا   ع   لل  لزللا  لةجلل  

عليللل  حصساللل  سزع لللد للللةعلؼ ال ذلللجإ الةلللا تزتلللا الزخلللةؾو الريلللزا  يذلللعد 
الرلك   نؾتيا صنر يا ص جؾيا صدالياتعلز ا علإ  جزيي الزخةؾيات اللرؾية

يلللبية قرللرو  ع لللؾ  اعللؽ  تما  اا زللا قص لللا تعلللؼ العاميللة دبللا ال ذللجإ ثاللات 
قتمؽ عاميلة تحلص غصالة لرؾيلة معصسلة صتعلايش مع لا عدلرات الخلسصؽااؼ ا ةملا 

ملي قنلجاب بل   البصالة   لإ غصاة لرؾية قررو لخلؾ  يذلعد عليل  الةؾانلا
سخبد اارةك  الل ثا الحاص سعامصة ؼا صييثد ق   ا يزهس  الةؾانا مي 
قنلللجاب بللل   البصالللة  ا  عا تعللللؼ علللامصة ؼ اصبللل ا سجلللد عاتللل  يدلللها عللللإ ملللؽ 

 اصدللد تسللر قدتق سثامعللة ق  ةؾانللا مللي قنللجاب بلل   الل ثللة نللعؾبة سالرة
 لص للللا  ؾميللللا ق للللا ص حللللدو مللللؽ جللللدة  جاللللللةالمللللرو الزاجخللللةصر صتسللللر قتتللللد ال

صلكس ا ااألرللؾات الذللؾماليات صتا للر تجللاصأ جابللدة قص تللةكلؼ العربيللة سظكدللة
اصلزا يألة ا عؽ علػ قجلاغةسا سلأص الخلبد بلؾ  مصر يليزةللرة ا   لؼ تخةظي

ائيللة العربيللة  للهلر ل للا ل لل   التس تعلز لا العاميللة العربيللة دبللا ال ذللجإ العربية
إ سخ ؾلة صيخر تزا عتلرت للا سلأص ملؽ  لةعلزؽ لا تعلؼ ال ذج بصرةمدهلة ت

مع للا  للةكلزؽ العربيللة ا ص سظكدللة عللدابا  ل لل ا الخللبدا زا داغلللر بلل   األيللا  
صلزلا تكلزللر مع لا سالل ثللة الثداصيلة لللؼ  امزرضلة للبصسيللة سىحلدو الزخةدلل يات

ت  ؼ  ا سذعؾبةاصعسدما راطبة ا ساإل ثلصزية عترت ق  ا بسا مس  يبعة عدر 
ثبر ل لػ المالر با عا ر معغؼ الخسؾات لا الرياض  ل ا ت  ؼ عاما تع

نلعد علص لا ل لؼ ل ثلة صلكس ا لزا ا ةملر  لإ جلدة  ال ثة قبا الرياض جصدا
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لزلؽ بسلا تا لر مدلهلة  االةؾانا مع ؼ سخل ؾلة صيخلر يذعد قبل ا اصمؽ اؼ
 البجث.

  أسباب اختيار المهضهع:

دبلا ال ذلجإ ملؽ مصلر قار العامية الخلبا عللإ ملؽ  ةعلز لا -1
 .الساطمصؽ غ ا

الةمذصر لا دعؼ ال ذجإ ص دربا غصؽ قبل ا قص الساطمصؽ غ ا -2
 مؽ مصر قبل ا.

 الجراسات الدابقة للبحث:
تلللػ الدتايللات الةللا سجتللر لللا مؾضللؾن العاميللة صقاربللا  ةتتصللر    

تلللأاصر الخللللبا عللللإ ال ذلللجإ صعللللإ يلللبصا الزتلللاأ يلللأعتر مس لللا 
اازدصاجيللللة اللرؾيللللة وال ذللللي  صالعللللاماالا تعللللليؼ اللرللللة العربيللللة 
للسللللللاطمصؽ سرصربللللللااالزللف الللللللرئيس الم عللللللاص اتؾلصلللللل    ملللللللؾح 
صثررصصادتايلللات العللللؾ  اإل خلللا ية صااجةزا يلللة األتدص االزثللللد 

صيرو الزللف قص التسائيلة اللرؾيلة تعصل   2112االعدد األصأ ا39
طمصؽ غ ا اصيحةلف سجتا عس  لا ق  ا ا تعلؼ ال ذجإ لرصر السا

تعص  غا با عكمة عللإ نلجة الزثةزلي اللرؾيلة اصلكلؽ  جةلاج 
 لززيد مؽ دعؼ العربية ص دربا لجخد.

ومخةؾيات اايلةعزاأ اللرلؾر للا يلاعات :صمؽ تلػ الدتايات   
المسلللللاة األصللللللإ الةل زيلللللؾص الخلللللعؾدراللباحتة عللللللإ البلللللث الصلللللؾما 

صي للللد  سجت للللا  لللللإ تنللللد تللللللػ  ااؾتصيلللليزة الزسذللللوالللللدتةؾتة 
لرؾيلة الزخةؾيات اللرؾية غ د  دعؼ ال ذجإ صتبصلصؽ األرظلاا ال

صبل ا يحةللف علؽ سجتلا الل ر  بلصؽ الزؾجؾدة لا صيلائا اإلعك ا
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قبل للا اص ص تللاص  قاللر العاميللة علللإ مللؽ  للةعلؼ ال ذللجإ مللؽ مصللر
 ا ق لا قتو ال ذلجإ بلا الزلكع  اال ذلجإ  لةما مع  لا دعؼ

  لة البجث ال ر ق ا سذدد  ا ص.لجا مده
 أهجاف البحث:

معرللللة اإلجلللرااات الزسايلللبة للللةعلؼ ال ذلللجإ سخكيلللة صيخلللر  -1
 لرصر الساطمصؽ غ ا.

دعللؼ ال ذللجإ ص دللربا غللصؽ قبل للا صمصللر السللاطمصؽ غ للا  ل للا -2
بزلللللزة الؾنلللللا الجييييلللللة الؾحصلللللدة لجلللللا الزدلللللهكت الةلللللا تعصللللل  

 الةؾانا اللرؾر.
 أداة البحث:

دزلللللر سعزلللللا ايلللللةبا ة لظالبلللللات مع لللللد دتايلللللة اللرلللللة العربيلللللة    
ال ذللجإ سثامعللة الزلللػ عبللد العزيللز مللؽ مصللر السللاطمصؽ سأبل للا 

صتجم  األبلدا  ا ماطا قيايلية تحلد  البجلث قص   تبصؽ مؽ ركل ا
مس  تةأاصر العامية علإ تعلؼ ال ذجإ يلبا علإ داتيا  الزرجؾة

لذ      خة  ممةب   تجلصا  ال ذجإ مؽ مصر قبل اا زا دزر سعزا    ؾن 
ملللللللؽ سعلللللللض  دلللللللرات األربلللللللات صبعلللللللض الزخلخلللللللكت الزجليلللللللة 
ااجةزا يلة تبللصؽ مس للا قالر اإلعللك  الخلللبا عللإ ال ذللجإ اللل ر 
   سعهس علػ يلبا علإ قبل ا  اهيػ عزؽ  ةعلز ا مؽ مصر قبل ا.

لص لا  بل ة :الزمدمة  يأتايب  تلحذر هيهلة البجث ا  يزا صبساا علإ ما    
 الزؾضؾنا صالحظة ا صالزس جا صالحاتزةا صدائزة الزذادت صالزراجي.عؽ 

   تةكؾص مؽ تز صد صمظلبصؽ تا تا:خطة البحث: 

 اللرؾر غصؽ ال ذجإ صالعامية ةكاما الالتمهيج:
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مللدو تللأاصر الل ثةالعاميللة علللإ مللؽ  للةعلؼ ال ذللجإ مللؽ مصللر األول: المطلاا 
 .  الساطمصؽ غ ا

ر السلاطمصؽ غ لا ص دلربا غلصؽ لةخل صا تعلز لا لرصلدعؼ ال ذجإ الثاني: المطل 
 قبل ا.

صيأتبي الزس ج الؾن ا الةجلصلا   ع ق ادش درية لرؾية مثةزعيلة    
لظالزا تتر السماش حؾل ا معللة ل لػ عاتضة حللؾا معصسلة تعلالج تللػ 

مسلللابج  رابللل ا صدلللد ايلللةعزلالمرلللية عللللإ الؾجللل  الللل ر  ةك لللا سجل لللا 
   قررو حخبزا تمةري  طبيعة البجث.

 لص ا قبؼ السةائج صالةؾنياتا اؼ تم ؾباالحاتزة 

 دائزة الزذادت صالزراجي. 

 صثرر دعؾا ا قص الجزد هلل تب العالزصؽ
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 اللغهي بين الفرحى والعاميةتكامل التمهيج:ال

سل  السذلؾص اللرؾيلة تعد ال ذجإ الزخةؾو اللرؾر الريزا ال ر نيرر    
يزتللا لرللة الةؾانللا الريللزية لللا الدصلللة اصيماغللل  الزخللةؾو اللرللؾر  العاليللة   ع 

قص ملللا تزتلللل  تللللػ العاميلللات اصتعلللد  امصلللر الريلللزا الللل ر يخلللزإ لرلللة الدلللاتن
اصعلػ يعسا ق  ا ا تبعد عؽ العربية ال ذلجإ ا1والعاميات مؽ التسائية اللرؾية

 مللاا االةمللاا غصس زللا تبصللرة علللإ جزيللي لللا تتصللر مللؽ رذائذلل ا سزللا يثعللا 
الزخلللةؾيات اللرؾيلللة الالعاميلللات ل لللا دؾاعلللدبا الةلللا تزةلللاز غ لللا صترا صب لللا الةلللا 
تزصزبللللا صقنللللؾات ا الةللللا تدللللهل ا اص ص تا للللر تللللا تلللللػ السللللؾاحا ليخللللر سمللللؾة 

دصا جللقص  دلد    المرلليةبلؽ ساددللصا ا قص الكتصللر ملؽ الزا2و ال ذلجإ صا رلباط ا
 لغ للرت تتصللر مللؽ اميللة صال ذللجإ اصراضللؾا لللا علللػ نللراعا لرؾيللا غللصؽ الع

يللللة علللللإ حخللللاب ال ذللللجإ مللللدعصؽ نللللعؾبة الللللدعؾات تسللللادر سا ةدللللات العام
صعثزبللا عللؽ مؾا بللة الجيللاة الصؾميللةا قص ق  للا يللبد تحلللف صتعمصللدبا  ال ذللجإ
اللدعؾة  للإ العاميللة للا قصارلر المللرص   ةيثلة لةلللػ اادعلااات لغ لرتالعلرب  

صل للؼ يلبصةا صللؾلرز ؾدة مؽ الزخةدردصؽ مؽ قمتاأ الةايي عدر علإ ق در ج
اص ادصا غةلللللرص ال ذلللللجإ اصقصجلللللدصا ل يلللللف غلللللصؽ صتلللللبع ؼ سعلللللض الزخلللللةرربصؽ

ال ذلللجإ صالعاميلللة نلللراعا اغلللد قص يجلللا اصالجييملللة قص ا نلللران غصس زا للللأر 
نللللجة  مثةزللللي لرللللؾر  ةؾجللللد صجللللؾد التسائيللللة اللرؾيللللة  يلللل ال ا دلصللللا علللللإ 

                                                           
االزهةبللللة ، فقااال اللغااااة مناهلااال ومداااا لل  1431_2119ا  سغلللر السلللادتر ا  قيلللعدا1و

   351العذرية انصدا غصرصتاص 
االزدواجياااااااة والخطااااااا  اعزا رةاحسلللللللاص  يلللللللزاعصاا355صلمرجااااااا  نفدااااااال ا سغلللللللر  ا2و

  .56اص1االعدد34ادتايات العلؾ  اإل خا ية صااجةزا ية االزثلد2117االلغهي 
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التسائيللة تزتللا تكللامك لرؾيللا لللا علللػ الزثةزي لكللا مللؽ ا زللا قص تلللػ ا1واللرؾيللة
ال ذللجإ صالعاميلللة يجةلللاج  لص لللا الزثةزلللي اصعللللػ سجخلللد البصالللة اللرؾيلللة الةلللا 

للرللللة الدللللاتن صالخلللؾل يجةاج للللا الزثةزلللي ا زللللا قص لرللللة  امس زلللا تسايلللد تللللك
جعلا  ملؽ الثامعات صالدصائر الجهؾمية صمصربزا يجةاج ا الزثةزي قيرا لكغد

ها مجط ابةزا  اص ص تلاص ا مسلإ علؽ ال ذلجإ صاغلد ملؽ دعز لا سدل لص زا 
مؽ البجثاصا  عسا سزا دلسلا  دعلؼ  الزظلد التا ا ق بر تزا ييعالج علػ لا 

عللؽ صجؾدبللا  ا2والعاميللة  ص  زللا  عسللا صجؾدبللا لللا الزثةزللي صلمللد تكلللؼ العلزللاا
 لر  مؽ  عسدما  اددؾا درية ااحةثاج ساللرة صق    لر  مؽ قبا الؾبر ما ا

صبللل ا  بلللصؽ صجلللؾد العاميلللة اقبلللا الزلللدت  ل خلللاد قلخلللسة ؼ صارلللةكط ؼ ساألعلللاجؼ 
صق  زللا مسلل  المللد  تزللتكص عكمللة علللإ الذللجة اللرؾيللة ص ص تا للر  اصال ذللجإ

با األصلإ مؽ حصث ااحةثاج ص جؾ اصلمد تعايدر العامية العساية سال ذجإ 
سعللد ع للؾت لللؽ  ا3وامللي ال ذللجإ حةللإ  الخللة ا لللا الدللعر  ع ع للر لللؽ الزجلل

الزؾ جات األ دلخية ا ع نيغ ب ا ال ؽ سالعامية الةلا  الخلر ال ذلجإ صبل ا 
يزتلللا جلللزاا ملللؽ زيلللادة ال ثلللؾة لزلللؽ  لللةعلؼ ال ذلللجإ اقعسلللا غللل لػ قص ا ةدلللات 

ال ذلجإ ص ص تلاص  ا  العامية صدعز ا مس  المد  يصلار علػ يلبا  علإ تعللؼ
  ا ا.  زا يسعالج علػ لا الزظلد التنران غصس زاا

                                                           
 امثللة جامعلة دمدل االعدد2115ا غر:حللؾا ا د. لاديلة الزلي الرلة اإلعلك  العربلاا  ا1و

  .16اص31التالثاالزثلد
ال صالة الزذلرية العامللة ااالظبعلة الراسعلة،،الخرااا ص سغللر اغلؽ جسااقغلؾ ال لة  عتزلاص ا2و

  .7للكةاباالزثلد التا ااص
ا مقجمااااااة اباااااان خلااااااجون  سغللللللر :اغللللللؽ رلللللللدصصاصلا الللللللد ؽ عبللللللدالرحزؽ غللللللؽ  اا   ا3و

ال دايةادمدللللللللللل ااالثزا االظبعلللللللللللة األصلشزهةبلللللللللللة 2114تجمص :عبلللللللللللدش    اللللللللللللدتصيش ا
  .437التا ااص
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مجى ت ثير اللهجةالعامية على من يتعلم الفرحى من غير : األول: المطل 
 الناطقين بها

مصللر تيللزا لللا البصاللة اللرؾيللة الكسلل  يزتللا لرللة  اتعللد العاميللة مخللةؾو لرؾيلل   
اللرللة العربيللة ال ذللجإ  قص  للةعلؼلسللاق  للل لػ عسللدما  ريللد األجسبللا الدللاتن صا

سالعاميللات الزؾجللؾدة لللا تلللػ البصاللة  صبللؾ مللؽ مصللر قبل للا لى لل  يللؾ  يذللظد 
  زلا ق لات  للإ عللػ تؾلصل  اللرؾية امزا يدها علي  نعؾبة سالرلة للا تعلز ا

 ص مؽ  ةعلؼ العاميلة العربيلة قصا  ا عقصا ل ؾ  رو ضرصتة تعلز ا ا1وا  ملؾح
مؽ مصر الساطمصؽ غ ا لخؾ  يعا ا مؽ نعؾبة لا تعلؼ ال ذلجإ ارلةك  

تية صالذللللر ية ال ذللللجإ عللللؽ العاميللللة لللللا جزيللللي الزخللللةؾيات اللرؾيللللة  الذللللؾ 
صالسجؾيلللة صالداليلللة لعلإ الزخلللةؾو اللرلللؾر  ةرصلللر الذلللؾت ال ذلللي  سالذلللؾت 

لللللا دؾل ؼ: الرايمؾلؾص:مللللالر  االعللللاما تذللللؾت الكللللا  عسللللدما  سظلللل  مصسلللل
 سظلل  تللاا  اصتلل لػ لللؾ يؼ التللااالةرصللر ال للؾ يؼ الذللؾتا قدو  لللإ ترصللر الزعسإ

لا الل ثة الدامية صيصسا لا الل ثة الزذرية ا يمؾلؾص لا اكث غسات:تكت 
غسات اصيكق غساتا زا يحةللف  ظل  للؾ يؼ الثليؼ ملؽ ل ثلة ألرلرو سجخلد 

ت للؾ يؼ الثلليؼ اللل ر  سظلل  يللاا لللا الل ثللة  ارللةك  غصاللات قبللا بلل   الل ثللات
الكؾيةية  يمؾلؾص لا جاا لكص ايا لكص صيسظل  جيزلا دابريلة عسلد الزذلريصؽ 
صبا تحةلف عؽ الثيؼ العربية مؽ حصث الزحرج  لزحرج ا مصر عربا حصلث 
تحرج مؽ قدذإ اللخاص مي قدذلإ الجسلػ األعللإ للا مسظملة ملا غلصؽ محلرج 

                                                           
،تااا ثير االزدواجياااة اللغهياااة 2112:ملؾحاتؾلصللل    والزلللللف الرئيساصثرلللرصصاا غر ا1و

اا  امثللللة دتايلللات العللللؾ  )الفرااايا والعااااميلفي تعلااايم اللغاااة العربياااة للنااااطقين بغيرهاااا
  .9االعدد األصأاص39اإل خا ية صااجةزا ية األتدص االزثلد 
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اصت لػ لؾ يؼ ال اأ لا الل ثةصؽ    ا1واتصسية الزحرجا   ا ع    ا الكا  صاالم
اصملللؽ الزذللرية صالدلللامية ا ع  سظللل  لص زللا زايلللا ا يمؾللللؾص: زا عؾضللا علللؽ  عا 

صتللل لػ للللؾ يؼ الملللا  تثلللد اقبلللا الدلللا  ملللؽ يملبللل  داا  يمؾللللؾص للللا بللل ا :بدا
 يمؾلؾص لا دلا :ث  اصقملا ا:ث ا يملبؾ   بززة مدية يمؾلؾص  الدامصصؽ صالزذريصؽ

الخللللؾدا صؾص  يملبؾ لللل  مصسللللا  ع يمؾلللللؾص ما اصتلللل لػ لللللؾ يؼ الرللللاد يملللللد عللللاا 
صأ يملبللللؾص الرللللاد عللللاا  يمؾلللللؾص لللللا جللللد صالعهللللس  لالدللللامصؾص صالحليثصللللؾص 

الرلللؾب:جدصأ الغلللرب اصالدلللامصؾص يمبللللؾص الغلللاا ضلللادا  يمؾللللؾص للللا تلزلللة 
 الغ ر:الر ر اصيملب ا الزذريؾص زايا  يمؾلؾص :الزبر.

ة للللىص الزخلللةؾو الراللللد للللا الحلللك  غصس لللا صبلللصؽ الل ثلللات صتبعلللا ألر ل ثللل  
 ا ق سلا  ثلد  قص الحلك  مؾجلؾد قيرلا عللإ  ااألررو بلؾ الزخلةؾو الذلؾتا

الزخللةؾيات اللرؾيللة األرللرو  ص لللؼ تكللؽ سزخللةؾو الثا للد الذللؾتا  لزللؽ علللػ 
الزخللةؾو الذللؾتا صبللؾ مللا  ةسللاصأ الثا للد الةرتصبللا للثزلللة صعكدة للا سالثزللا 

 أتاصمللؽ قمتلللة علللػ مللا يللاؽ حصللث الةرتصللد صالللرصاسط الزةعلمللة سلل  األرللرو ملل
:للللزص  حاللللة صاحلللدة ل يلللزاا الحزخلللة صبلللا الرللللي ص م لللاأ الجلللاات األرلللرو 

 لزا  العدد الة تصر دصص صت لػ  مؾل ؼ: جاا قرؾصاتق ر قرؾص مرتت سأرؾصا
مراعللاة الزعللدصد تمللؾل ؼ :عسللدر رزللس تةدالذلللر يللبي قاللؾابا تق للر يللبي 

اصتلل لػ ابللؾت اليللاا لللا الزتسللإ صجزللي الزلل تر الخللالؼ حللاأ الرلللي جكعدللر ت 
ا صتللل لػ اإل تلللات ملللؽ لرلللة   ملللؾل ؼ: جلللاا الؾللللد ؽ اصجلللاا ال لللائزيؽ  مخلللرصتيؽ 

 ق لؾ ا البرامصث لا الجد ث صالكةاسة تمؾل ؼ: لعبؾا األصاد سالكرة.

                                                           
االظبعلللة الحامخلللةامهةبة األ ثللللؾ 1975ااألصاااهات اللغهياااةس  غلللراهيؼا سغلللر  ق لللي  ا1و

 .    81الزذريةاص
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صعلللللإ الزخللللةؾو الذللللرلا تزةللللاز اللرللللة العربيللللة سأ  للللا مللللؽ لذللللصلة اللرللللات   
اصعللإ اللرمؼ مللؽ عللػ لخلؾ   ثلد اارلةك  غصس للا  ا1والةذلري ية اا لةماةية 

يزتللا لثلللؾة قيرللا لزللؽ قمتلللة عللللػ  صبللصؽ العاميللة العربيللة عللللإ بلل ا الزخللةؾو 
عد  لػ اإلدما  لا دؾل ؼ :مّرير علإ لكص اصالذؾاب ملرتت اصملبلة صزص  

لللل مللللؽ  صمصللللر علللللػ الللللكص ؽ  ث  وا  عللللاا لللللا دؾل ؼ:ا خللللثؽ لللللكص اصالذللللؾاب ي 
 األمتلة الةا تدأ علإ ب ا الزخةؾو .

تثللد تتصللرا مللؽ األل للا  تخللةعزا لللا العاميللة ل للا صعلللإ الزخللةؾو الللدالا     
 للا دلؾل ؼ: اإل لاا الزهخلؾت  لسمط ملاا   ا لسمطومعسلإ ثرلر للا ال ذلجإ تل ل  

يهؾص ضد اإلعثا  اصتايةعزاأ قل ا  ممةرضة  ا2وصالذؾاب يمظر  ألص السمط
         تمؾل ؼ لزؽ يذسي األح ية : سدتجا.مؽ لرات قررو 

صب ا سعض ملا  اددل  مللؾح صملؽ معل  حلؾأ الذلعؾبات الةلا يثلدبا داتيلؾ   
ال ذللجإ مللؽ مصللر السلللاطمصؽ سأبل للا اصالةللا عتللر مس لللا عللدة جؾا للد تلللالزعلؼ 

صدللد يهللؾص بسللاص جا للد مللؽ الذللجة لللا تكملل   ا ق سللا  ا3وصالزمللرت صمصربزللا
يذلللظدمؾص غدايلللة غةللللػ العاميلللة دبلللا صلللر قبل لللا ملللؽ مداتيلللا العربيلللة قتو قص 

الحللؾض لللا تعلللؼ ال ذللجإ لةدللها ل للؼ عائمللا تزللا عتللر علللػ الباحللث الرللك 
الةللا تأيللر مةعلزص للا عللؽ ل للؼ مصربللا مللؽ العاميللات  عللؽ تعللدد تلللػ العاميللات

                                                           
علااااااااااااام صاللللللللللللللؾالا اعللللللللللللللا عبلللللللللللللد الؾاحلللللللللللللدا117 سغلللللللللللللر السادترالمللللللللللللل  اللرلللللللللللللةاص ا1و

  ..115االظبعةالةايعةا  رة مذر للظباعة صالسدراص2114االلغة
ا ملللادة لداااان العااارب سغلللر اغلللؽ مسغلللؾت قغلللؾ  ال رلللا جزلللاأ اللللد ؽ    غلللؽ مهلللر  ا  ا2و

  417 مطادات نادت غصرصت االزثلد الخاسي ص
بيللللة للسللللاطمصؽ تعللللليؼ اللرللللة العر  :تللللأاصر اازدصاجيللللة اللرؾيللللة وال ذللللي  صالعللللاماالاا غر ا3و

  .9ص
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تزللؽ تعلللؼ العاميللة السثديللة مللتك  صتكلز للا مزللا  زيللد الزخللألة تعمصللدا صمزؾضللا
لخؾ  يذعد علي  تعلؼ الجثازية  لةباعد الزخلةؾو الل ثلا الذلؾتا غصس زلا 

  . تصرا
تزةاز العربية غؾلرة م ردات لا صددلة دؾاعلدبا صيلعة ترا صب لا صتسلؾن قيلالصب ا ص    

صتملف  لامحة عللإ ملر العذلؾت  االبكغية سزا جعل لا تزةلاز سالك ايلة اللرؾيلة
ل للا تزةللاز سا للةمادات ا الزةسؾعللة صعلللإ تقيلل ا  الص للا الةظللؾت اللرللؾر  اا  لللار

اا ةمال الذرصر ال ر يزةلاز سييايلصة  الةلا جعللر مسل  قداة طيعلة لزلؽ  ريلد 
الةعريد قص ايةعزاأ الةرجزة ا اهيػ عؽ ق ؾان اا ةمال األرلرو الةلا ح للر 

ملؽ الزذلظلجات غ ا العربية تاا ةمال الكباتوالسجراال ر قيلع سا للا تتصلر 
العلزيلة الالعربيللة ال ذلجإ لرللة ح للر سللالكتصر ملؽ الؾيللائا الةلا تحللدم ا لللا 

 .ا1وااتذاأ اللرؾر الزثةزعا

ص  قحدبزا:لذلللي  اصا رلللر الرؾيللل اصصللللا قر مثةزلللي لرلللؾر  ؾجلللد مخلللةؾي   
عللاما قص مللا يخللزإ غلرللة الدللاتن الالعاميللة يخللةعزل ا الثزيللي مرلللظريؽ   ع 

تلبص لا ال ذلجإ صا يليزا  ص تلؼ  بزلاأ ال ذلجإ ملؽ    ا تلبا حاجات دلد ا 
الزثةزلي اصلملد  دلأت لكلرة صجلؾد نللران لرلؾر غلصؽ العربيلة ال ذلجإ صالعربيللة 

صبدقت مؽ غداية المرص الةايي عدر الزليكدر حصسزلا ا  اللر اللدعؾات العامية 
 لللإ ايللةعزاأ العاميللة اصق  للا لرللة الجرللاتة صالةظللؾت  لكغللد قص تخللةعزا تلرللة 

ية  ع  ص ال ذجإ لرة نلعبة صمعملدة صعلاجزة علؽ الةعبصلر اللرلؾر الل ر تعليز

                                                           
  .185االظبعة التالتةا  رة مذرا ص،2004فقل اللغة ،للؾالا علا عبد الؾاحد    ا1و
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اصلمد   لض اإلعلك  غ ل ا الذلران ل يلف احةلإ  ص  ا1وتةظلب  الجراتة الصؾ 
 تصرا مؽ غرامثل  تلدعؾ الثز لؾت  للإ اارةيلات غلصؽ العاميلة صال ذلجإ صق  زلا 

اا مخلامات تبعلا لسلؾاح ماديلة لكلزلا تتلرت قصلإ صقي ا لا اايةعزاأ اللرؾر 
لا الرقر العا  تلزا تاص البر امج  اججا اب ا  لإ جا د لكرة الذلران اللرلؾر 
الزؾجللؾدة قنللك لللا الزثةزللي اصحييمللة ا نللران غصس زللا  لللأر مثةزللي لرللؾر 

صالالعاميلة اص اللرؾياص الزخلةؾيالر  ي  بل اذجشة اللرؾية اغد قص  ةؾ يزةاز سال
ص ص لللؼ تكللؽ سثزللاأ ال ذللجإ  داات للا صصلللرة م ردات للا صيللعة ةرا صب للاتزةللاز غ

صددلللة ترا صب للللا صصلللللرة م ردات للللا صعزلللل  صاتخللللال ترا صب للللاالعلإ علللللػ ا نللللران 
لللسجؽ  جةللاج  لللإ العربيللة ال ذللجإ ص لللإ  امس زللا يهزللا ا رللر اغصس زللا لكللا

ملا  صل صالدلاتن اصا مسلإ لسلا عس لا ا عل ا لرلة الخلؾ االعامية ال ذجإ قيرلا
عرلللة لداتيللا ال ذللجإ مللؽ مصللر قص الةللا تبللدص مالجللا قمللا  تلللػ الزعرلللة 

صبؾ ملللا إاعلللؼ ال ذلللجصتتصلللر ملللؽ قبل لللا الصلللؾ  قيرلللااصالجا بلللؾ للللا د؟ قبل لللا
 سأمر ش. زظلد التا ايسةساصل  لا ال

لظالبللات مع للد  ادزللر سعزل لل ة الةللايللةبيا ااصدبللا علللػ اغللد قص قغللصؽ  ةللائج   
 تا تا:ا ة  ةائج اايةباطمصؽ غ ا صتا ر تعليؼ اللرة ال ذجإ لرصر الس

ئللة مللؽ الظالبللات قص لللةعلؼ العاميللة دبللا ال ذللجإ اسالز ازللا ؾص  عتللر-
ر يلللةؾص عتللل– لللةعلؼ ال ذلللجإ ملللؽ مصلللر قبل لللا  قالللر يللللبا عللللإ ملللؽ

ة مؽ الظالبات قص مؽ  ةعلؼ العاميات الزةعددة  للار عللػ عليل  الزائس
 يلبا لا تعلؼ ال ذجإ صبؾ مؽ مصر قبل ا.

                                                           
والعاميااة  فااي تعلاايم العربيااة ،ثنا يااة الفرااحى قحزللد العللؾر  ق.د. العبللداصر: ا غلر:  ا1و

  .12لاق االزررباص ا لية ا دابا2115اللناشئة بين الدل  واإليجاب
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ة ملللللؽ الظالبلللللات قص العربيلللللة ال ذلللللجإ تعصللللل  ئلللللاسالز ازلللللا ؾص  عتلللللر-
 الةؾانا اللرؾر مي الزثةزي .

ئة مؽ الظالبلات قص الزخلةؾو الذلؾتا بلؾ األ تلر اسالز لػ ازا ؾص ع-
ال ذللجإ مللؽ ترللرتا مللؽ جللراا تعلللؼ العاميللة دبللا ال ذللجإ لزةعلزللا 

قص الزخلةؾو ئلة ملؽ الظالبلات اسالز عدلرصص عتلر  لا حلصؽمصر قبل لاا
 ال  السذصد األ بر مؽ الررت.السجؾر بؾ ال ر  س

صقرصلللللرا لملللللد قجلللللاب الثزيلللللي سلللللأص ال ذلللللجإ بلللللا الزلللللكع الجييملللللا -
صق  لا  اجاسات ؼ سا ةراا دعز لاإلللةؾانا ال عاأ مي الزثةزي معللصؽ 

 لرة األ ادة صالثزاأ.
حللللؾأ مساددللللة بلللل    تكللللؾص  با ثللللد با ةاايللللة  صعسللللدما  جلللللا بلللل    

بيلللة دبلللا ال ذلللجإ يدلللها الزدلللهلة صالةؾجللل  لجل لللا لةعلؼ العاميلللة العر 
صملا  اصبؾ ملا  ؾاج ل  اللداتق غلصؽ ملا  ةعلزل  للا الزع لدالثؾة غصس زلا

لةزتلا العربيلة ال ذلجإ حصسال  مدلهلة لل  الزثةزعا ةلما  سااحةكلاص ا
الية  لخللعة ال ثللؾة غصس زااصبلل ا  لل تر ا سأرللر لللا مللؽ الثاليللة الذللؾم

للللل ترت لللللا سأ  للللا ا   ا للللر تللللدتق ال ذللللجإ لللللا جامعللللة ق  المللللرو 
سال ذلللجإ سظكدلللة قيلللؾة غزميكت لللا الللللؾاتا  دتيلللؽ  ثتخلللةظيي الةجلللد
ا ب  يللل   ر  صقص علللػ قا للإاا العاميللة دبللا ال ذللج للبللؾ تعلزمع للا اصالخللبد 

رذؾنلللا للللا الثا لللد الذلللؾتا اللؼ السجلللؾر ابللل ا  للللإ جا لللد علص للا 
ق للا اعةمللد ا سللأص ال ذللجإ بللا الزدللهلة  لعلللإ لللرض اتعللدد العاميللات

قص العاميللة يللةزيد الزدللهلة  صا ق ؟ابللا الجللا لللا العاميللة ؟لزللا الجللا
اصبللل ا ملللا عترتللل  للللا  حلللدو األرلللؾات العلللامكت للللا  ؟يلللؾاا صتعمصلللدا

الزدلل إ سأ  للا تا للر لللا الريللاض لخللسؾات عد للدة حةللإ قتمسللر ل ثللة 
الةؾانلا ملي  قبل ا اؼ لزلا ا ةمللر  للإ جلدة صجلدت نلعؾبة سالرلة للا
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الزثةزلللللي لدتجلللللة اا مظلللللان الةلللللا  عسللللل  صاا ة لللللاا ساللرلللللة اإل ثلصزيلللللة 
للةؾانا مع .صقجلد قص الجلا بلؾ للا دعلؼ العربيلة ال ذلجإ لالعاميلة 
تدلللها نلللعؾبة صتللل لػ ال ذلللجإ اصلكلللؽ تحصلللا للللؾ ق لللا زد لللا ابةزاملللا 
سعربصةسا ال ذجإ لخ ا علصسا تعلز ا صت لػ علإ الداتيلصؽ ملؽ مصلر 

سللدما تللزداد العسايللة سال ذللجإ تةرللااأ الزدللا ا الةللا تللسثؼ قبل للا الع
مللؽ جللراا اانللظدا  غةلللػ العاميللات صالخلللاأ بللؾ تيلل    للةؼ ص عةسللا 

 التا ا. زظلدصب ا ما يسسادد  لا الغلرةسا العربية ال ذجإ؟
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دعام الفراحى لتداهيل تعلمهاا لغيار النااطقين بهاا ونذارها  الثااني: المطل 
 بين أهلها.

الخلاغ  الزلكع  زظللدجإ تزا دلسلا ص اددلسا عللػ للا التزتا العربية ال ذ     
لجا ال ثؾة الةا غصس ا صبصؽ العاميات العربية سزا تزةاز سل  ملؽ جزلاأ قيللؾب 

ال ا مؽ قبلؼ الغلؾابر ااجةزا يلة الةلا تخل ؼ للا تدلا صملكات تعبصرية تائعة
سلللاق اصحييملللة بللل     لللل لػ اغلللد ملللؽ اابةزلللا  غ لللا ص دلللربا غلللصؽ ال ا1والزثةزلللي

الز زللللة الزةك للللا غ للللا بللللؾ الزثةزللللي سثزيللللي قلللللراد  صمليخللللات   ا قص صيللللائا 
اإلعك  ل ا الدصت األ بر لا  در ال ذجإ غصؽ الساق تزا عتر علػ السلادتر 

ا ا قص الكتصللللر مللللؽ صيللللائا اإلعللللك  تةحللللاعأ عللللؽ الييللللا  غ لللل ا الللللدصت لللللا ا2و
البرامج ااجةزا يللللللللة غرامث للللللللا صتخللللللللةبدأ عس للللللللا العد للللللللد مللللللللؽ العاميللللللللات تلللللللل

اصالزخلخلللكت الزجليلللة اصالكتصلللر ملللؽ األملللا ا اصحةلللإ حلللصؽ تخلللةعزا العربيلللة 
ال ذجإ تثدبا ا تراعا اا رلباا للا ايلةعزاأ دؾاعلدبا صترا صب لا تسدلرات 
األربات الةا تزصا  للإ الةخلهصؽ حةلإ تمةلرب ملؽ العاميلة صعللإ يلبصا الزتلاأ 

لؼ علللؽ  طلللكل  لللات سزجللليط يلللاحة ملللؽ دسلللاة الثزيلللرة عسلللدما تلللةكيلللسأر  متلللاا 
 ا الرمرلاص لملد للؾح  عللإ الجلؾات للا بلعةذا  الخلؾدا ية دبصلا اإللظلات اا

ضللع ا  للد دا لللدو الزلل يي لللا  ظلل  محللاتج الجللرص  سللك ايللةتساا ألر حللر  
  ع  بلدأ املا حلدثوصبلؾ يمذلداملا حلدقومس ا اصمؽ األمتلة علإ علػ دؾلل  :

                                                           
اجامعللللة دور اللغااااة العربياااة فااااي تطااااهير المجتماااا ا غللللر:اغؽ زا د:ا ةذلللات مصلللللؾدا ا1و

  .12الصبيااصالدصلا التلث للرلة العربيةالزاصيةا لية ا داباالزلتزر 
أثاار وسااا ل اصا غر:صا غر:د.دزيجللة:جاغرا361اللرللة مسابللل  صمخللائل  ص ر:لملل ا غ  ا2و

امؽ امهةبللة الزلللػ ل للد الؾطسيلللة1418 اإلعاا م المقرووةوالمداامهعة، فااي اللغااة العربيااة
  .73اص115 نداتات  ادر الزد سة الزسؾتة األدغا اتدؼ 
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التلللاا يلللصسا اصتللل لػ  ظمللل  للملللا  العربيلللة للللؼ يهلللؽ رالذلللا ملللؽ محرج لللا صبلللؾ 
قدذللإ اللخللاص مللي قدذللإ الجسللػ األعلللإ  ع  للدرل ا دللليك لةمةللرب مللؽ محللرج 

صيحةلف  ظ  الجر  مؽ احصسا  حر  غصؽ غصؽ مؽ حصث الزحرجالرصؽ لصسدأ 
الخلؾدا ا  زل ييعؽ الم يي  رر سارةك  غصاة  لالز يي اليزسا يحةلف  ظم  

العربيلة ال جذلإ ابل ا صيزتلا الةخلهصؽ للكلزلات رلؾ  ص ص تاص تكبزا  ةكلؼ 
اللبس عائما عؽ تكلؼ ال ذجإ سظكدة صمؽ اؼ  دربا تمؾل ؼ:قتؾدي  لا ال ةلرة  
المادملللة  تةذلللاعد  العزليلللات  العخلللهرية  ال للل ا الةخلللهصؽ تزلللا بلللؾ صاضللل  يثعلللا 

ساإلضلالة  لللإ جعلا بزللزات الؾنللا  الةرتصلد يزصللا صيمةلرب مللؽ العاميلة ابلل ا
بزللزات دظللي لللا الكللك  الصللؾ  األمريهللاص لللد  ؼ  تللؾجس  مللؽ قل ذللائا ... للل  
صتزللا  ثللد بلل ا الرللعف اللرللؾر لللا  دللرات األربللات  ثللد  قيرللا لللا البللرامج 

مس ا مخلخا يلزردسد للا األررو الةا تخةعزا ال ذجإ تالزخلخكت الد سية 
ززللتكت :هيللا هيللا دبللا قص يغ للرصا الةثللات حلمةلل  األصلللإ حصللث تمللؾأ  حللدو ال

للللا   زلللا  ؾجلللد ضلللعفصملزلللا  ؼ  لملللد ايلللةعزلر بسلللا لرلللة ق للللؾ ا البرامصلللث ا
عتربؼ سعض الذ ات الذؾتية للجلر  تةردصل  سعلض الجلرص  الةلا تخلةج  
الة حيؼ لا مؾضع ا تمؾأ  حلدو الززتكت:بلا تل تريؽ ثرلر ملرة الملد تدملر 

ا صدللد ق للاتت الباحتللة صيلليزة  ة حلليؼ بسللاالللراا لللا تلزللة ومرةاصبللا تخللةج  ال
 للللإ الرلللعف الزؾجلللؾد للللا صيلللائا اإلعلللك  سالة ذلللصا صعتلللرت الكتصلللر ملللؽ ا1و

األمتللللة صالغلللؾابر الةلللا تبلللصؽ عللللػ الرلللعف تالزصلللا  للللإ الةخلللهصؽ صايلللةعزاأ 

                                                           
ت الباث مدتهيات االستعمال اللغهي  في ساعاا غر :الزسذؾت صييزة عبد الزجخؽ ا ا1و

االسدلر العلزلا صالزظلاسي اجامعلة الزللػ 2113االيهمي  القناة األولى التلفزيهن الدعهدي
  .24يعؾد االرياضاص
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ترا صد مصر لذيجة صمصربا مؽ تلػ الغلؾابر الةلا عتر لا علص لا األمتللة الةلا 
 .مرت ث  ا

 دلربا غلصؽ ا صبؾ تي   دعؼ العربية ال ذلجإ ص خلعإ للا ص عؾد لزؾضؾعس  
مللؽ مصللربؼ مزللؽ  ريللدصص تعلز للا صالجللا يمللي علللإ   السللاق يللؾاا مللؽ قبل للا ق

الثزيللي صلكلللؽ العلللات  األ بلللر مسللل  يمللي عللللإ صيلللائا اإلعلللك  صرذؾنلللا للللا 
غرامث للا ااجةزا يللة ا صلكللؽ مللا عتر للا  مللؽ حال للا صضللع  ا الدللد د يثعلسللا ا 
 لبل ا لا صضع ا الجالا للييا  غ  ا الدصت ا ع اغد مؽ عزا  جرااات معصسة 

ائا اإلعللك  مللؽ الييللا  سالللدصت الزسدللؾد مس للا اصدللد عتللر علللػ حةللإ تللةزهؽ صيلل
السادتر سالة ذصا  ع ا  خةظيي قص   رض  رطة لرؾيلة تجايلد السلاق عللإ 

ال ذجإ سخ ؾلة صيخر صمس ا   كم ؼ صلكؽ يزهسسا غبعض الرؾاسط قص  سدر
 :يأتاما 

 صتةاسة.ارةياتا جصدا  ع اغد قص يثصد العربية تجداا ارةيات الز يي -

تلللؾلصر صعي لللة ملللدد  لرلللؾر لةلللددص  السذلللؾص اللرؾيلللة صالةأ لللد ملللؽ يلللكمة ا -
 علإ ارةك  مخةؾيات ا اللرؾية.

لللللرض الدصلللللة سعللللض الةدللللريعات الةللللا تخللللةعزا ال ذللللجإ لللللا تتصللللر مللللؽ -
 البرامج.

اابةزلللا  سايلللةعزاأ ال ذلللجإ للللا البلللرامج صالزخلخلللكت ااجةزا يلللة  لعلللؽ -
إ  ظللللال صايللللي  ع يزتللللا عللللدد مدللللابد  ا طريم للللا يللللصةؼ  دللللر ال ذللللجإ عللللل

 الدلييجة األ بر مؽ الزثةزي.
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قص مؽ صيائا تؾحصلد السظل  غلصؽ العاميلة  ا1وعتر الدتةؾت  غراهيؼ ق يسدد ص    
صال ذللللجإ مللللا تمللللؾ  سلللل  صيللللائا اإلعللللك  مللللؽ  عاعللللة صقلللللك  يللللصسزا صتصايللللات 

دعؼ مخللرحية مللؽ دصت تبصللر لللدعؼ بلل ا الةؾحصللد صبللؾ مللا  سللادر سلل  سجتسللا بسللا للل
 ال ذجإ صا ةداتبا علإ قصيي  ظال.

صرةامللا  لللرو قص ال ذللجإ صالعاميلللة ا مدلللهلة صا تعللاتض غصس زلللا صلكلللؽ      
 جةللاج للللدعؼ ق بلللر للللا  دلللر العربيلللة غللصؽ السلللاق لةلللةملص ال ثلللؾة غصس لللا صبلللصؽ 
    العاميات صيخ ا علإ الداتيصؽ دتاية ا يؾاا ق ا ؾا مؽ قبل ا ق  مؽ مصربؼ.

                                                           
االظبعلللة التامسلللة امهةبلللة األ ثلللللؾ 1992افاااي اللهجاااات العربياااةا غلللر:ق يس  غلللراهيؼ ا ا1و

  .32الزذريةاالمابرةاص
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 الخاتمة

الجزد هلل ال ر س رل  تةؼ الذالجاتا صتكزلا الزهرملاتا صت ل ل ا العيبلاتا    
 . ا صق هر  علإ قص قت ؼ  علا    ثاز ب ا البجث قحزد  تعالإ

 لص البجث  لإ مثزؾعة مؽ السةائجا صبا تا تا: : لمد ر صبعد   

كللا قابللر البجللث قص ا  ؾجللد نللران لرللؾر غللصؽ التسائيللة اللرؾيللة العربيللة ل -1
مس زللا يهزللا ا رللر اصتكبزللا يجةللاج الزثةزللي اصصجؾدبزللا  يلل  عكمللة علللإ 

 الذجة اللرؾية الةا  ةزةي غ ا قلراد .

غصسللر اايللةبا ة األاللر الخلللبا لللةعلؼ العاميللة دبللا ال ذللجإ علللإ داتيللا  -2
 ال ذجإ مؽ مصر قبل ا.

تبللصؽ مللؽ البجللث األاللر الخلللبا لةعللدد العاميللات علللإ مللؽ  للةعلؼ ال ذللجإ  -3
 مؽ مصر قبل ا  مزا يدها نعؾبة سالرة لا الةؾانا اللرؾر مي الزثةزي.

تبللصؽ مللؽ البجللث قص صيللائا اإلعللك  ل للا الللدصت األ بللر لللا دعللؼ العربيللة  -4
ال ذجإ قص علد  دعز لا ال لا الزدلهلة صالجلا اصعللػ سجخلد ملا تلديل  ا ص 

 ث.صما ي ةرض قص تلدي  لا دعؼ العربية ال ذجإ تزا تؼ غيا   لا البج
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 التهصيات

تزللللا تق سللللا األاللللر الخلللللبا لللللةعلؼ العاميللللة دبللللا ال ذللللجإ علللللإ مللللؽ  للللةعلؼ    
 ال ذجإ مؽ مصر ابل ا الحلذسا مؽ علػ سثزلة مؽ الةؾنيات تا تا:

قص  ةؼ دعؼ ال ذلجإ علؽ طريل   داملة دصتات عاملة -1
تةك ا غ ا يلائر مليخلات الزثةزلي ملؽ معابلد صملداتق 

 صمخاجد صتليات صجامعات.
قص يهللللؾص لؾيللللائا اإلعللللك  الللللدصت األ بللللر لللللا  دللللر -2

ال ذلللللجإ غلللللصؽ السلللللاق علللللؽ طريللللل  غرامث لللللا الزةعلللللددة 
صايلليزا البللرامج ااجةزا يللة مس للا تالزخلخللكت الزجليللة 
الةللللا تكدللللا تصاجللللا تبصللللرا لللللا الزثةزللللي علللللإ محةلللللف 

  رائج .
قص تعزلللللا تظبيملللللات حايلللللؾبية ميخلللللرة تبلللللصؽ السظللللل  -3

را صد الثزا  مزا يخ ا تعلؼ الخليؼ لزحاتج الجرص  صت
ال ذللللللللجإ علللللللللإ قص يمللللللللؾ  غ لللللللل ا الللللللللدصت  حبللللللللة مللللللللؽ 

 الزةحذذصؽ سزا يه ا تجمص  األبدا  الزرجؾة مس ا.
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 فهرس المرادر والمراج 
االظبعلللللللللللة 1975ااألصااااااااااهات اللغهيااااااااااةق لللللللللليس  غللللللللللراهيؼا -1

 الحامخةامهةبة األ ثلؾ الزذرية.
االظبعلة التامسلة 1992افاي اللهجاات العربياةالزللف   خ  ا -2

 .امهةبة األ ثلؾ الزذريةاالمابرة
اال صالة االظبعلة الراسعلة،الخرا ص،غؽ جسااقغؾ ال ة  عتزاصا-3

 .الزذرية العامة للكةاباالزثلد التا ا
امثللللة 2115ا ا د. لاديلللة الزلي الرلللة اإلعلللك  العربلللااحلللؾ  -4

 .31جامعة دمد االعدد التالثاالزثلد
مقجمااااة اباااان اغلللؽ رلللللدصصاصلا اللللد ؽ عبللللدالرحزؽ غللللؽ  اا -5

االظبعلللللللللللة 2114ا تجمص :عبلللللللللللدش    اللللللللللللدتصيش اخلاااااااااااجون 
 .األصلشزهةبة ال دايةادمد 

دور اللغااااة العربيااااة فااااي تطااااهير ا د:ا ةذللللات مصلللللؾدااغللللؽ ز  -6
اجامعة الزاصيةا لية ا داباالزللتزر اللدصلا التللث للرللة المجتم 

 العربيةالصبيا.
،ثنا ياة الفراحى والعامياة  فاي العبداصر:ق.د.قحزد العللؾر  -7

ا ليللللة 2115اتعلاااايم العربيااااة للناشاااائة بااااين الداااال  واإليجاااااب
 ا دابالاق االزررب.

االزدواجيااااااااااااااااة والخطاااااااااااااااا  عزا رةاحسللللللللللللللللاص  يللللللللللللللللزاعصاا -8
ادتايللللللللللات العلللللللللللؾ  اإل خللللللللللا ية صااجةزا يللللللللللة 2117االلغااااااااااهي 

 .1االعدد34االزثلد
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والمداامهعة،   ل اإلعاا م المقاارووةأثاار وساااد.دزيجللة:جاغرا -9
امهةبة الزلػ ل د الؾطسيةامؽ  نداتات 1418 في اللغة العربية

 .115 ادر الزد سة الزسؾتة األدغا اتدؼ
،تااا ثير 2112ملؾحاتؾلصللل    والزلللللف الرئيساصثرلللرصصا -10

االزدواجيااة اللغهيااة )الفراايا والعاااميلفي تعلاايم اللغااة العربيااة 
امثللة دتايلات العللؾ  اإل خلا ية صااجةزا يلة اا  للناطقين بغيرها
 االعدد األصأ.39األتدص االزثلد 

مدااااتهيات االسااااتعمال الزسذللللؾت صيلللليزة عبللللد الزجخللللؽ ا -11
اللغااهي  فااي ساااعات البااث اليااهمي  القناااة األولااى التلفزيااهن 

االسدللر العلزللا صالزظللاسي اجامعللة الزلللػ يللعؾد 2113االدااعهدي
 االرياض .

اغلللؽ مسغلللؾت قغلللؾ  ال رلللا جزلللاأ اللللد ؽ    غلللؽ مهلللر  ا  -12
 ا مادة  مطادات نادت غصرصت االزثلد الخاسي .لدان العرب

فقاال اللغااة مناهلاال  ا1431_2119ا،السللادتر ا  قيللعد  -13
 االزهةبة العذرية انصدا غصرصت.ومدا لل 

االظبعلللللة ،2004،فقااااال اللغاااااةؾالا عللللللا عبلللللد الؾاحلللللدالللللل -14
 مذرالتالتةا  رة 

الةايعةا  رللللة االظبعة2114اعلاااام اللغااااةالزلللللف   خلللل  ا-15
 .مذر للظباعة صالسدر
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