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 ململـــــــــــــــــكة العـــــــــربية الـــــــســـــــــــــــــعوديةا
                                                                                           التـــعلــــــــــيم وزارة

                                                                                                                                                                                                           بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد
                                                                                                            تــــــعليم الـلــــغة الــــــعربيـــــــــــة معهد

 قســــــم عــــــلم اللــــــغة الــــتطبيقي
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 دراسةال مستخلص

 :الدراسة ابللغة العربية مستخلص :1

دراسـة التغـ  ا حقـو  دجليـةو و  تناولت هذه الدراسة تصنيف األلفـا  اججتماعيـة ا الروايـة السـعودية     
الـــدج  ا  ـــوا الســـياو اللغـــو  واججتمـــاعيو ولدـــف العالقـــة بـــل الـــدجج  القد ـــة وا ديـــدة ل لفـــا  

                       املؤثرة اليت أد  إىل التغ  الدج  ل لفا  اججتماعية ا الرواية السعودية.اججتماعيةو وعرض العوامل 
بعـــــد حصـــــر األلفـــــا   -حيـــــت قامـــــت الباح ـــــةو واعتمـــــد  الدارســـــة علـــــا املـــــنه  الو ـــــفي الت ليلـــــي    

التوظيــف اإلجرا ــي  ا؛ للوقــوع علــا م ــاهر التغــ  الــدج  ل لفــا و مــن  ــال بت ليلهــا دجلي ــ -وتصــنيفها
ــة املنهريــةو وا  ــوا مــا ورد ا معرــم  ــج  اواج  لن ريــة اوقــو  الدجليــةو والتكــوين ال الثــيو والســياو ح سمل

 .                                                       لسان العربو و املعرم الوسيطو واملعرم العريب األساسي
 وقد  لصت الدراسة إىل عدة نتا  و من أبرزها:     

وجــد عــدد مــن األلفــا  املتغــ ة دجليحلــا ا ديــة اوقــو  املدروســةو ماعــدا مب ــت حقــل القرابــة  لــم  ــد  -
 .الباح ة  يه ألفاظحلا متغ ةو إج األلفا  املتغ ة بسبج السياو

( ا م هـــر صصـــيل الدجلـــةو 22ةو و ( ا م هـــر تعمـــيم الدجلـــ7بلـــد عـــدد األلفـــا  املتغـــ ة دجليحلـــا:   -
 ( ا م هر احنطاط الدجلة.5( ا م هر رقي الدجلةو و 4( ا م هر انتقا  الدجلةو و 46و 

 و منهـــا:اســـتعماجحل  املعـــاجم العربيـــة القد ـــةظهـــور دجج  جديـــدة لـــبعمل األلفـــا    تكـــن موجـــودة ا  -
ِرد.  م عمله دو   اِبطو ِسف ارةو ق صملرو م سمل

 ــاهر التغــ  الــدج  بدــكل عــام ب ــاهرة املدــ ا اللف ــيو حيــت التســبت األلفــا  دجج  ارتبطــت م -
ت ج. عو م كمل َي   جديدة   تكن هلاو منها: ِعق ا و ِقط ارو س يَّار ةو ِمذمل

اواجـةو التوسـة ا املهـنو تتلخل العوامل املؤثرة ا التغ  الـدج  ل لفـا  اججتماعيـة ا املدونـة ا:  -
 العامل الديينو العامل اللغو و التطور.  ال قااول قا ا  األ رىو العامل التأثر اب
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 2: مستخلص الدراسة ابللغة اإلجنليزية:

Abstract 

      The study deals with the social words classification in the Saudi novel 

semantically. It also deals with the semantic meaning change of the words 

in the linguistic and social contex, and the study reveals the relationship 

between the old and new Social words in a semantic method. In addition, 

the study mentions the factors that have influenced the social semantic 

meaning change of the words in the Saudi Novel.                                      

      The study was based on the analytical descriptive approach wherein 

after the researcher has counted and classified the words she then analyzed 

them Semantically in order to identify the Semantic words meaning 

changes through the processing implementation of the semantic fields 

theory, the Tripartite Formation, and the context as needed approach as 

mentioned in Lisan Al-Arab Dictionary, Al-Waseet Dictionary, and the 

Basic Arabic Dictionary.                                                                              

 

several results as a conclusionThe study reached out to  

      The most important results found would be: 

 Several words were found to be changing Semantically in all studied 

fields except for the research of words relationship field wherein the 

researcher has not found any words changing meaningfully except 

words that carry different meanings because of the context itself.  

 The number of words changing semantically is as follow: (7) in the 

aspect of semantic generalization , (22) in the aspect of semantic 

specification, (46) in the aspect of semantic shift, (4) in the aspect of 

semantic sophistication, and (5) in the aspect of degraded semantic.   

 The emergence of new word semantics that were not existing in the 

old used Arabic Dictionaries such as: Maahad (Institute) , Dhabit 

(Officer), Sifarah (Embassy), Qasser (Palace) and Masjed (Mosque).  

 

 The aspects of semantic change were generally associated with what 

is called (Polysemy , as words have acquired additional new 

meanings to them such as:  

Oqal (Headband), Qitar (Train), Sayyarah (Car), Methiya (Radio) 

and Maktab (Office). 
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    The influencing factors for the social semantic changes in this study 

are summed up in the following :the need, the expansion in 

professions, being influenced by other cultures, cultural factors, 

Religious factors, linguistic factors, and development.  
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ايتفهرس احملتو   

 رقم الصفحة ـــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــــــاحملتـ
 أ  ف ة العنوان.

 ب البسملة.
 ج .إهداا

 د  الدراسة ابللغة العربية. مستخلل
 و .ابللغة اإلجنليزية الدراسة مستخلل

 ح .شكر وتقدير
 1 .املقدمة

 4 .الفصل األو : التمهيد
 5 .أمهية الدراسة

 5 .أهداع الدراسة
 6 .أسئلة الدراسة
 6 .منه  الدراسة
 6 .حدود الدراسة

 7 .مصطل ا  الدراسة
 8 .الدراسا  السابقة

 13 .الفصل ال اين: اإلطار الن ر  للب ت
 14 .املب ت األو : التغ  الدج 

 15 .مفهوم التغ  الدج أوجحل: 
 16 .م اهر التغ  الدج اثنيحلا: 
 21 .عوامل التغ  الدج اثل حلا: 
 26 .نتا   التغ  الدج رابعحلا: 

 35 املب ت ال اين: ن رية اوقو  الدجلية.
: مفهوم اوقو  الدجلية.  36 أوجحل
 37 اثنيحلا: أنواع اوقو  الدجلية.

 37 اثل حلا: مميزا  ن رية اوقو  الدجلية.
 39 رابعحلا: السما  الدجلية.
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 43 املب ت ال الت: مدونة الدراسة.
: اودود املو وعية للمدونة.  44 أوجحل
 44 اثنيحلا: جدارة املدونة وأمهيتها.

 44 اثل حلا: آلية انتقاا املدونة.
 46 الفصل ال الت: اإلطار التطبيقي للب ت.

 49 املب ت األو : األلفا  الدالة علا القرابة.
 .50 ألفا  القرابة ابلنسج 
 .51 ألفا  القرابة ابملصاهرة 

 53 املب ت ال اين: األلفا  الدالة علا األمالن.
 62 املب ت ال الت: األلفا  الدالة علا السكن.

 65 املب ت الرابة: األلفا  الدالة علا اورع واملهن.
 79 املب ت اخلامس: األلفا  الدالة علا املالبس والزينة.

 85 الدالة علا املألل واملدرب.املب ت السادس: األلفا  
 88 املب ت السابة: األلفا  الدالة علا األدوا .

الفصل الرابة: م اهر التغ  الدج  ل لفا  اججتماعية ا الرواية السعوديةو والعوامل 
 املؤثرة  يهو والنتا  .

96 

 97 السعودية.املب ت األو : م اهر التغ  الدج  ل لفا  اججتماعية ا الرواية 
 144 املب ت ال اين: العوامل املؤثرة ا التغ  الدج  ل لفا  اججتماعية ا الرواية السعودية.
 148 املب ت ال الت: نتا   التغ  الدج  ل لفا  اججتماعية ا الرواية السعودية.

 151 الفصل اخلامس:  امتة الب ت.
 152 نتا   الب ت.

 161 تو يا  الب ت.
 162 ثبت املصادر واملراجة.

 166 الفهارس
 167  هرس ا داو .

 169  هرس احملتوَي .       


