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Abstract 
Vernacular dialects have been a subject of endless analysis and scrutiny by ancient and 

modern linguists. The present paper is concerned with the investigation of some Phenomena 

in Arabian dialects with a special reference to two important linguistic books by Ibnil-Sikkeet 

(b. 244 A.H.), ice , Aslah Al-muntig and Tahtheeb  Al-Aalfadh . 

These phenomena are divided in terms of the different levels of linguistic 

morphological and Symantec analysis.    


