
 

 

 

 مراجعوالقائمة المصادر 

 
 المراجع العربية

 .0330ة, مصريوال. الطبعة السادسة. القاهرة: مكتبة األنجلفي اللهجات العربيةإبراهيم أنيس. 
رآن سلوبية عن أسلوب النداء في القوأاعيل عوض الكريم. "دراسة نحوية سموأإبراهيم عوض الكريم 

 .0107تكنولوجيا كلية الدراسات العليا, والالكريم". جامعة السودان 
 .0119. مادة سلب. المجلد الرابع. القاهرة: دار الحديث, لسان العربابن منظور, محمد بيه. 

 .0110لبنان: دار الكتب العلمية, -. الطبعة األولى. بيروتشرح المفصلابن يعيش. 
قاهرة: الدار . الطبعة الثانية. الأيمان العرب في الجاهليةسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي. وأأب

 .0910السلفية, 
ة الخانجي, . القاهرة: مكتبالكتاب )كتاب سيبويه(أبو بشر عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه. 

0113. 
موقف اللغة العربية العامية من اللغة العربية الفصحى" العدد السابع, عدد ابو حديد, محمد فريد. "

 .دون السنة,اللغة العربية بالقاهرة مجلة مجمع
 Balqa Journal, 3, 0أبو سعيد محمد عبد المجيد. "ظاهرة التفضيل بين القرآن الكريم واللغة", 

for  Research and Studies 0101,البلقاء للبحوث والدراسات. 
لد . الطبعة الثانية. م المجمعجم لسان اللسانأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. 

 .0339الثاني. لبنان: دار الكتب العلمية, 
رب الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العحسين. والأحمد بن فارس بن زكريا الرازي أب
 .0000لبنان: دار الكتب العلمية, -ى. بيروت. الطبعة األولفي كالمها )ط. العلمية(

 .0379. مصر: المكتبة الثقافية, لهجات العربأحمد تيمور باشا. 
 .0101. مركز الحضارة لتنمية الفكر اإسالمي, وقضاياها مسائلها: لغة القرآنأحمد حسين, بكر. 

 .0330. الطبعة األولى. دار العرفان, قاموس رد العامي إلى الفصيحأحمد, رضا. 



 

 

 

أحمد عمايرة حليمة. "القاعدة اللغوية في الكتاب المدرسي في ضوء اللسانسات الحديثة أأسلوبا 
 .0100,مجلة التواصل فاللغات والثقافات , عدد07, 9المدح والذم أنموذًجا(", 

أحمد مبارك. "توكيد األفعال وأغراضه في سورة البقرة بحث تكميلي". جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
 .0100كومية سورابايا, الح

 .0117لبنان: دار الكتب العلمية, -. بيروتعلوم البالغةأحمد مصطفى المراغي. 
 .0300. األردن: دار المالحي, المستشرقون ومناهجهم اللغويةإسماعيل أحمد عمايرة. 

 ةأفريجون أفندي عبد المالك. "دور اللغة العربية الفصحى ومميزاتها في توحيد اللهجات العربي
 .Prosiding Pertemuan Ilmiah Internasional Bahasa Arab ,2019الدارجية", 

عدد المجلة العربية ,1, 9لهجات بين السراة وتهامة", األخضر منى مكى سليمان. "اختالف ال
 .0103, مداد

 الطبعة .معطيات التوكيد الداللية)دراسة تحليلية في سورة يوسف(الحاج فرهود, علي عبد الفتاح. 
 .0101األولى. عمان: دار األيام للنشر والطباعة, 

الكتب  لبنان: دار-. بيروتمعجم العين حققه عبد الحميد هنداويالخليل بن أحمد الفراهيدي. 
 .0000العلمية, 
 .0337. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية, اللهجات العربية في قراءات القرآنيةالراجهي, عبده. 

. تحقيق رمضان عوام. الطبعة الثامنة. القاهرة: مكتبة الخانجي, لحن العوامالزبيدي, أبو بكر. 
0111. 

دون  ,, مجلة مجمع اللغة العربية األردني01-3الزغول, محمد راجي. "ازدواجية اللغة" العدد 
 .السنة

ة, ي. الطبعة األولى. م المجلد األول. القاهرة: المكتبة المصر جواهر البالغةالسيد أحمد الهاشمي. 
0333. 

 .0309, لبنان: دار الكتب العلمية-. الطبعة األولى. بيروتكتاب التعريفاتالشريف الجرجاني. 
 .0107,, مجلة العلوم اإلنسانية 07العجرود, اسية. "لغة الصحافة الرياضية بين الفصحى والعامية" 

 .0003مصرية, . الجزء األول. بيروت: المكتبة الجامع الدروس العربيةالغالييني, مصطفى. 
 .0330لبنان: مؤسسة الرسالة, -. م الطبعة السادسة. بيروتمحيط المحيطالفيروز آبادي. 



 

 

 

اهرة: . الطبعة الخامسة. الق-اللغة العربية المعاصرة-قاموس معجم الوسيط اللغة العربية, مجمع. 
 .0100مكتبة الشروق الدولية, 

ون, الطبعة األولى. لبنان: مكتبة لبنان الناشر  .المعجم الداللي بين العامي والفصيحالله, عبد. 
0330. 

. القاهرة: دار 0. م المقتضب: تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةعباس محمد بن يزيد. والالمبرد أب
 .0003الفكر, 

المغربي, عبد القادر. "أقرب الطرق إلى نشر اللغة الفصحى" مجلد الثالث, عدد مجلة المجمع 
 .سنةدون ال,العلمي العربي 

: مكتبة . الطبعة الثانية. القاهرةمعجم األلفاظ العامية ذات الحقيقة واألصول العربيةالمنعم, عبد. 
 .0370الخانجي, 

ردن: دار . الطبعة األولى. ألقضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديثالموسى, نهاد. 
 .0307الفكر, 

 .0370. الرباط: دار النشر المغربية, للغويبعض مظاهر تطور االهاشمي, التهامي الراجي. 
 .0111. الفصل األول. الشرق األوسط: المكتبة العلمية, في اللهجات العربيةأنيس, إبراهيم. 
 .0119بناء وهبة حسان, وأ. مصر: مكتبة األنجل9. الطبعة الثالثة في اللهجة العربية .———

, و هند مأمون إدريس. "األساليب أيمن مصطفى طه سلطان, محمد عبد القادر الصديق علي
 SUST, 01, 0اإلنشائية الطلبية ودالالتها النحوية والبالغية في غزل شواعر األندلس", 

Journal of Linguistic And Literay Studies ,2019. 
باسم يونس البديرات و حسين محمد البطانية. "أسلوب التعجب في الدرس النحوي القديم بين 

مجلة جامعة الخليل  ,01, المجلد 0لي", العدد معنى الدالوال المعنى النحوي
 .0103,للبحوث

 .0110. القاهرة: دار التراث, 0. البرهان في علوم القرآن )ط. التراث(بدر الدين الزركشي. 
, العدد 0, أيلول 91براءة هاشم علوان, م.م. "األساليب النحوية والبالغية في سورة اإلنفطار". 

 .0103,ية العلوم اإلسالمية, ممجلة كل33
, مجلة 93دريس بن خويا. "العناية باألساليب النحوية في التراث األصولي" العدد وأبرماتي, فاطمة, 

 .0103,البحوث والدراسات اإلسالمية



 

 

 

: دار . الطبعة األولى. م الجزء األول. بيروتالبالغة العربية في ثوبها الجديدبكري شيخ األمين. 
 .0373, العلم للماليين

مختارة_".  دراسة بالغية لنماذج -بن أعراب, بوقابول, و شقوفي. "أسلوب التحذير في القرأن الكريم
 .0107جامعة جيجل, 

 .. بيروت: دار الفكر, دون السنة0. جلد البيان والتبيينبن بحر الجاحظ, أبو عثمان عمرو. 
ة تمية التعايش بين العربيبن حسن, يعقوب, محمد هارون حسيني, و مجدي حاج إبراهيم. "ح

 .Al-Dad Journal ,2017, 0, 0الفصحى واللهجات العامية", 
روت: دار . الطبعة الثانية. م المجلد األول. بيالبالغة العربية مقدمات وتطبيقاتبن عيسى با طاهر. 

 .0101الكتاب الجديد المتحدة, 
اءاته". رسالة حليلية في القرآن الكريم و قر بنية األساليب النحوية في األدآء القرآني )دراسة وصفية ت"

 .0109الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها, جامعة مؤتة, 
. الجزائر: ديوان 033/0. الطبعة الثالثة. م التعبير الزمني عند النحاة العرببو خلخال, عبد الله. 

 .0307المطبوعات الجامعية, 
, عجم المعانيمعربي". في  –معجم عربي -اإللكترونيةتحرير الموقع, هيئة. "معجم المعاني الجامع 

0101. https://www.almaany.com. 
مجلة ,00, المجلد 0ء الترادف", العدد جاسم الخيكاني, علي سعيد. "أثر اللهجات في نشو 

 .0101,جامعة بابل 
نية, األرد جرادات, أسامة. "األبعاد المعناوية في الوظائف النحوية". رسالة الماجستير, الجامعة

0119. 
. الطبعة األولى. مكة المكرمة: شرح الكافية الشافيةجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك. 

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات 
 .0010اإلسالمية مكة المكرمة, 

ة ات المعاصرة بالفصحى وأثرها فيها", السنحاجي زاده, مهين, و فريد شهر ستاني. "صلة اللهج
 .0931, الثالثة, العدد الحادي عشر

حبيب أحمد علي العزاوي و خليل إبراهيم عالوي. "حرفا الجواب )إّن و ال( في القرآن الكريم" 
 .0093,العدد الحادي والعشرون, مجلة العلوم اإلسالمية



 

 

 

 .0109, , مجلة العلوم اإلسالمية00الكريِم"  َحر فَا  الَجَواِب )إّن، وال( في القرآنِ " .———
ثقافة بيروت: وزارة ال-. العراقالدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جنيحسام سعيد النعيمي. 

 .0301واإلعالم ودار الطليعة للطباعة والنشر, 
ة , المجلد العاشر, مجل0-0حسن كريم حسين الشرع. "أسلوب النداء في القرآن الكريم", العدد 

 .0117,القادسية للعلوم اإلنسانية
طبعة بيت . القدس: مالبنية التأسيسية ألساليب البيان في اللغة العربيةحسين أحمد الدرويش. 

 .0001المقدس, 
حسين جليل علوان. "االستثناء المحتمل لالتصال واإلنقطاع في القرآن الكريم )دراسة داللية(", 

 .0101,للعلوم التربوية, مجلة القادسية 01, المجلد 0العدد 
 .0109,حسين محمد حسين. "أطلس اللهجات المحكية في البحرين", صحيفة الوسط

 Jurnal Jurusan, 1, 0حنيفة, أمي. "طريقة القواعد والترجمة في تعليم اللغة العربية وتطبيقها", 

PBA Fak.Tarbiyah Iain Sunan Ampel,2012. 
, 00لنفي في دعاء أبي حمزة الثمالي دراسة نحوية داللية", حيدر جاسم جابر الدنيناوي. "أسلوب ا

03 ,Wasit Journal for Humanities ,2019. 
, مجلة مرکز الخدمة 01, 90خالد أحمد شلبي الخياط. "أسلوب التمني في المعلقات العشر", 

 .0100,لالستشارات البحثية واللغات
ت توظيفه في سورة البقرة". جامعة جيجل, خديجة كنار و عبلة هزة. "أسلوب االستثناء ودالال

0101. 
 .0101,, مجلة الممارسات اللغوية 0خضر روبحي. "من خصائص اللغة العربية وعوامل نموها" 

-ية القرآنجامع البيان عن تأويل آ-خلف الشواورة, ياسمين. "األساليب النحوية في تفسير الطبري
ها, رسالة الدكتوراة في اللغة العربية وآداب )دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة المعاصر(".

 .0100جامعة مؤتة, 
خلف القرارعة, عبد الله. "بنية األساليب النحوية في األداء القرآني )دراسة وصفية تحليلية في القرآن 

 .0109الكريم وقراءاته(". رسالة الدكتوراة في اللغة العربية وآدابها, جامعة مؤتة, 
يع, توز والنشر وال. القاهرة: دار غريب للطباعة بية وعلم اللغة الحديثالعر داود محمد محمد. 

0110. 
 .0100,, مجلة الممارسات اللغوية3داودي, فريد. "مناهج البحث في علم اللهجات", 



 

 

 

دالل الشريف. "رؤية تصميمية مستدامة للموروث الثقافي في منطقة الحجاز باستخدام القطاع 
 0101,, مجلة بحوث التربية النوعية33قميا" الذهبي في الوشاح المطبوع ر 

دنا الفيرا روسا. "األساليب اإلنشائية في قصيدة البردة لإلمام البوصيري )دراسة بالغية(". جامعة 
 .0100الرانيري اإلسالمية الحكومية, 

, 77", العدد –دراسة بالغية   –ذاكر عبد اللطيف عبوش. "أسلوب االستفهام في سورة مريم 
 .0103, داب الرافدينمجلة آ

صلية فعند ابن جنى" العدد الثاني عشر, رحيمي, مهدي. "قضية الشذوذ ات في اللهجات العربية
 .دون السنة,دراسات األدب المعاصر )السنة الثالثة(

مكة المكرمة:  .االسس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهارشدي أحمد طعيمة. 
 .0010القرى, جامعة أم 

 .0303لثقافة, . الرباط: المنظمة الثقافية للتربية والعلوم واتعليم العربية لغير الناطقين بها .———
رينالدي, أحمد. "مقارنة العبارات األساسية بين اللغة العربية العامية السعودية والعربية الفصحى لدى 

 Jurnal Tarbiyah Dan Keguruan البنجريين الذين سكنوا في المملكة العربية السعودية",

(2019). 

زينب حيح, فاطمة عميري, و مبارك باللي. "أفعال المدح والذم في القرآن الكريم". جامعة أحمد 
 .0107دراية/ادرار, 

سالم الكندري, نورة. "أساليب العرب في كالمهم من خالل كتاب معاني القرآن لألخفش األوسط 
 .0100, معة كويت", مجلة جا-دراسة نحوية لغوية-

 .0330. القاهرة: العربي للنشر, العامية في ثياب الفصحىسليمان محمد سليمان. 
 .0090, . الرياضمعجم اللهجات المحكية في المملكة العربية السعوديةسليمان ناصر الدرسوني. 

 سمية بومكيك و سوسن بودبزة. "أسلوب التوكيد في الخطاب القرآني )دراسة تطبيقية في جزء
 .0103عم(". جامعة جيجل, 

مجلة  ,03, المجلد 010رة يوسف", العدد سمية ياسين زيد. "أسلوب التوكيد بالحروف في سو 
 .0103, كلية التربية االساسية

 .0900. الطبعة األولى. بيروت: دار الجيل, هارون محمد السالم عبد تحقيق:  الكتابسيبويه. 
القتها باللغة العربية الفصحى:دراسة لغوية", المجلد شفيع الدين, محمد. "اللهجات العربية وع

 .0117,الرابع, دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية شيتاغونغ 



 

 

 

. دار . الطبعة الثالثةبلوغ األرب في معرفة أحوال العربشكري األلوسي, أبي المعالي محمود. 
 .0113الكتب العلمية, 

القاهرة: دار  .عد والبنيات والحروف والحركاتتحريفات العامية للفصحى في القواشوقي ضيف. 
 .0330المعارف, 

. تم دمج المجلدين في ملف واحد للتسلسل. شرح المقدمة المحسبةطاهر بن أحمد بن بابشاذ. 
 .0107الكويت: المطبعة العصرية, 

امعة طبيقية في القرآن الكريم(". جوتذم )دراسة نظرية والطميزة سمين عبد الرحمن. "أسلوب المدح 
 .0109الخليل, 

. القاهرة: الدار 0. طعربي في ضوء اإلتجاهات الحديثةالنحو التدريس ظبية سعيد السليطي. 
 .0110المصرية اللبنانية, 

 .0111. الطبعة األولى. عمان: دار الرازي, البالغة العربية للطالب الجامعيعاطف فاضل. 
 .0117. القاهرة: دار المعارف, وافيالنحو العباس حسن. 

 .0309. القاهرة: مكتبة الخانجي, التطور اللغويعبد التواب, رمضان. 
 .0001. مكتبة الحانجي لطباعة والنشر, 1 1. الطبعة فصول في فقه اللغة .———

, مجلة كلية اآلداب 010عبد الجاسم, عبد العباس. "اللهجات واللغة الموحدة المشتركة" العدد 
,0109. 

ة اآلداب مجلة كلي حمد. "اللهجات العربية بين الفصحى والعامية", عددعبد الرحيم أحمد فراج, أ
 .دون السنة,بجامعة جازان 

, مجلة كلية 03دد الع شباطعبد الزهرة مفتاح, جاسم. "األساليب النحوية غيرالمتصرفة في العربية". 
 .0101, التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية

 .0100. بيروت: دار النهضة العصرية, ة العربيةالبالغعبد العزيز عتيق. 
 Jurnal, 00, 0عبد العظيم محمد عيسى. "أساليب المح والذم الصريح في القرآن الكريم", 

Pengajian Islam ,2021. 

للنشر  . الطبعة األولى. عمان األردن: دار صفاءالتنوعات اللغويةعبد القادر عبد الجليل عبد الكريم. 
 .0113توزيع, وال

 .0113. الطبعة األولى. بيروت: مؤسسة الرسالة, الوجيز في أصول الفقهعبد الكريم زيدان. 



 

 

 

عبد الله الطيب, محمد عبد المنعم. "اللهجات العربية القديمة وعالقتها باإلستشهاد النحوي". 
رسالة الماجستير كلية التربية قسم اللغة العربية, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا, 

0103. 
عبد الله جاب الله, رضوان منيسي. "الفكر اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث )أبو 

 .0117, عبيدة(", مجلة المنهل
تبة . الطبعة األولى. اإلسكندرية: مكاللهجات العربية في القراءات القرآنيةعبد الوهاب حمودات. 

 .0910النهضة المصرية, 
 .0930ة, . بيروت: دار النهضة العربيفقه اللغة في الكتاب العربية عبده علي إبراهيم الراجحي.

عبيد المعموري, حسن, و زهراء زيد الشمري. "داللة األساليب النحوية في آيات المعاد", العدد 
 .0103, المجلد, مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية07, 9

زم. "أسلوب الطلب بإستخدام صيغ عالء, عبد الدائم, إياد محمد حسين, و علي عبد الحمزة ال
, يةمركز جامعة بابل للدراسات اإلنسانفعل األمر في اللغات السامية )دراسة لغوية مقارنة(". 

 .0101,مجلة علمية محكمة
علي ابراهيم, عبد الحميد. "اللهجات العربية في قراءة اإلمام نافع وعللها في تفسير ألبي حيان 

, مجلة كلية العلوم التربوية 0الفاتحة إلى آخر سورة النسا " 'البحر المحيط' من أول سورة 
,0101. 

ط. مصر: دار الطباعة  09. المخصص )ط. األميرية(حسن ابن سيده. والعلي بن إسماعيل أب
 .0110الكبرى األميرية, 

 .0001. القاهرة: دار الفكر, أساليب البحث العلمي في العلوم واإلداريةعلي سليم العالونة. 
 .0110البشير, سعدية موسى. "اللهجات العربية في القراءات القرآنية)بحث تكاملي(",  عمر

غنيم آل غنيم, صالحة راشد. "اللهجات العربية في كتاب سيبويه أصواتا وبنية". رسالة الماجستير 
 .0019قسم اللغة العربية, جامعة أم القرى, 

, المجلد 0دراسة تحليلية",  -بالغة العربية فايز الذنيبات. "االختصاص وسياقات القراءة في  ال
 .0101, , مجلة المنارة للبحوث والدراسات00

 .0101. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, علم اللغة العربيةفهمي حجازي, محمود. 
 .0300. الرياض: مطابع الفرزدق العربية, اقليم الحجاز وعوامل النهضة الحديثةفوزان, إبراهيم. 



 

 

 

, . مكة المكرمة: جامعة أم القرىتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىكامل الناقة, محمود. 
0303. 

كنزة قرعيش. "قصيدة األرملة المرضعة لمعروف الرصافي) دراسة تركيبية داللية (". جامعة العربي بن 
 .0101مهيدي أم الواقي, 

 .0103. جون وايلي, مقدمة في اللغةكيرك هازن. 
 .0330. الطبعة األولى. سوريا: دار القلم العربي, المعتمد في األساليب النحويةمايو, عبد القادر. 

 نان: المؤسسة الحديثة. طرابلس لبعلوم البالغة البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم. 
 .0119للكتاب
 .0109لبنان: دار الجيل, -. بيروتمعجم علوم العربيةمحمد التونجي. 

العدد األول, المجلد مد باجس موسى فواقا. "التمني في القرآن الكريم )دراسة أسلوبية(", مح
 .0100, مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراساتالثامن, 

. الطبعة األولى. القاهرة: دار التأصيل)مركز البحوث صحيح البخاريمحمد بن إسماعيل البخاري. 
 .0099وتقنية المعلومات(, 

. الطبعة الثانية. المدينة المنورة: الجامعة شرح جذور الذهبد المنعم الجوجري. محمد بن عب
 .0003اإلسالمية, 

. الطبعة الثانية. بيروت: دار بيروت للطباعة لسان العرب مادة حثثمحمد بن مكرم بن منظور. 
 .0970والنشر ودار صادر للطباعة والنشر, 

 .0119. المجلد الرابع. القاهرة: دار الحديث, لسان العرب, مادة سلبمحمد بيه ابن منظور. 
محمد خضر, عريف. "بعض أوجه اإلتفاق واإلختالف الصوتية بين العربية الفصحى واللهجة 

 .0339, الحجازية)دراسة لسانية تطبيقية مقارنة(", مجلة األدآب العربي
 .0117. عمان: دار الفكر, علوم اللغة العربيةمحمد ربيع. 

 .تطور اللغة العربية المعاصرة بين ضوابط القدماء وجهود المحدثيناح العمراوي. محمد عبد الفت
 .0110عمان: دون الطباعة, 

, مجلة 07, 0محمد عيسى صالح. "من أساليب المح والذم في القرآن )دراسة نحوية إخصائية(", 
 .0101, العلوم والبحوث اإلسالمية



 

 

 

زيع, تو والنشر وال. القاهرة: دار غريب للطباعة يثالعربية و علم اللغة الحدمحمد محمد داود. 
0110. 
 .0331. القاهرة: مكتبة اآلداب, مشكالت اللغة العربيةمحمود تيمور. 

 .0311. القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر, لحن عامة في ضوء دراسات لغويةمطر, عبد العزيز. 
كانون ن بغيرها". يم اللغة العربية الفصيحة للناطقيملوح القفعان, توفيق محمد. "تأثير العامية في تعل

 .0101, , عدد مجلة كلية الجامعة األردنيةالثاني
 .0100,, عدد مجلة الممارسات اللغوية0ممدوح خسارة. "اللهجات العامية في اإلعالم المقرؤ" 

نتائج الخالف و ميلود بلعالية. "بريطانيا ورسم الحدود في شبه الجزيرة العربية: قراءة في أسباب 
المجلة الجزائرية التاريخية ,0(" 0303-0307عودي على الحجاز )الهاشمي الس

,0101. 
بنان: مؤسسة ل-. بيروتاإلتقان في علوم القرآننقال عن السيوطي مراجعة وتدقيق سعيد المندوه. 

 .0311الكتب الثقافية, 
ان األردن: . الطبعة األولى. عميثقضية التحول إلى الفصخى في العالم العربي الحدنهاد الموسى. 

 .0307دار الفكر, 
نوفل علي مجيد و فراس عبد العزيز عبد القادر. "المتفق عليه والمختلف فيه من أحرف الجواب 

 .0113, , آداب الرافدين30في العربية )دراسة وصفية(" العدد 
صرية, داد: الجامعة المنت. الطبعة األولى. بغعلم اللغة االجتماعي عند العربهادي نهر العيبي. 

0300. 
 .0113 . مصر: المكتبة الوقفية للكتب,عربيالنحو الاألساليب اإلنشائية في هارون, عبد السالم. 

-يبية دالليةدراسة ترك-ولي فتاح, عبد الخالق. "قراءة في كتاب ) أساليب نحوية جرت مجرى المثل 
 .0100, دب(" العدد الخامس عشر, مجلة جامعة األنبارللغات واأل

علوم سالة الماجستير, جامعة السودان للر يحيى إدريس, عثمان إبراهيم. "عالقة العامية بالفصحى". 
 .0113والتكنولوجيا, 

 .دون السنة,, مجلة األدب 01فصحى" العدد يس, عمار. "بين العامية وال
, العدد رانحزيم". يوسف نصر الله, وئام. "األساليب النحوية لجملة الفعل رجع في القرآن الكري

 .0117, مجلة جامعة كربالء العلميةالثاني, المجلد الخامس,
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