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 المراجع
 المراجع العربية

ابيت األفكارالدكلية,  تاريخ األمم كامللوؾ تاريخ الطربمب الكرمح, أبو صهي
 .(.ب.ـِِْ

امؤسسة الرسالة,  ُٗ, الطمعة قصص النميٌن لؤلطفاؿأبو اوسن علح اوسين الندكم, 
ُُْٓ). 

, طمعة كتاب األضداد يف كبلـ العربلغوم اوليب, أيب الطيب عمد الواهد بن علح ال
 .(ُٔٗٗالثانية ادار طبلس, 
راية, ط االرياض: دار ال ُ, املعاجم اللغوية كطرؽ ترتيمهاأمحد بن عمد اهلل الماتلح, 

ُِٗٗ). 
اجاكرتا: معهد العلـو  التحليل التقابلح بٌن النظرية كالتطميقأمحد عمد اهلل المشًن, 

 .(ُٖٖٗاإلسبلمية كالعربية بإندكنيسيا, 
 .ُٖٗٗ, ٓ, ـ الطمعة علم الداللةأمحد خمتار عمر, 

, الطمعة األكُف ابًنكت: دار املعجم املفصل يف األضدادالدكتور أنطونيوس بطرس, 
 .(ُِْْالكتب العلمية, 
 .(ََِْت: دار الكتب العلمية, , الطمعة األكُف ابًنك تاريخ األنمياءاخلطيب المغدادم, 

 ., د.تة عن صوفية اوجازصوفيات هجازية هقائق شاملالسيد أبو عمد اهلل املدين, 
ااأللوكة,  الداللة كعلم الداللة املفهـو كاجملاؿ كاألنواعالسيد العريب يوسف, 

 .(د.ت
 .(ااأللوكة, د.ت ألنواعالداللة كعلم الداللة املفهـو كاجملاؿ كاالسيد العريب يوسف, 

  ., د.تالتعريفات كتابالعبلمة السيد الشريف علح اجلرجاين, 

االقاىرة: دار الفضيلة,  معجم التعريفاتالعبلمة علح بن حممد السيد الشريف اجلرجاين, 
ُُّْ). 
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أين سوسبلكاي, "مقاييس املعىن فونيم فوؽ الرتكييب يف القرآف الكرًن بتحليل علم 
 .(َُِّا ُٓالفونولوجح", النابغة جملة الرتبية كالتعليم العربية, اجمللد 

إيفا لطيفة فوزية, "، اختبلفات دراسة علم األصوات بٌن العربية كاللسانيات اوديثة", 
 .(َُِٗا ِجملة السنا للغة العربية كاالذمليزية, اجمللد 

دراسة تقابلية بٌن اللغة العربية “بسمة أمحد الدجاين هاجة رفيزة بنت هاج عمداهلل, 
دراسات، العلـو اإلنسانية ” كاللغة املبليوية: التعريف كالتنكًن سموذجا,

 .(َُِْا ُْكاإلجتماعية, اجمللد 
بلقاسم عمد السبلـ اليويب ك صاٌف عياد اوجورم, "، الثقافة اجملتمعية يف مناىج تعليم 

 .َُِٖ, َّاللغة العربية للناطقٌن بلغات أخرل دراسة ربليلية تقوظمية", العدد 
, ـ الطمعة إشكالية الرتادؼ يف الرتمجة العربية ملعاين القرآفسعيد عطية علح مطاكع, 

 .(ََِٔاألكُف االقاىرة: دار اآلفاؽ العربية, 
معاين أبنية الصيغة المسيطة يف اللغة األكدية دراسة مقارنة مع “ركنق جندم صربم, 
 .(َُِٗا ُُجملة آداب الفراىيدم, اجمللد ” اللغة العربية,

, اجلزء األكؿ القرآين عرض كقائع كربليل أهاديث صبلح اخلالدم, القصص
 .(.n.d ,ادمشق/بًنكت: دار القلم/الدار الشامية

, اجلزء الثالث القصص القرآين عرض كقائع كربليل أهاديثصبلح اخلالدم, 
 .(لقلم/الدار الشامية, د.تادمشق/بًنكت: دار ا

اماالنج: مطمعة جامعة , الطمعة األكُف اللغة العربية كمشكبلت تعليمهاسيف املصطفى, 
 .(َُِْموالنا مل  إبراىيم اإلسبلمية اوكومية, 

, الطمعة الثانية دليل الماهث إُف إعداد المحث العلمحعمد الغين حممد إمساعيل العمراين, 
 .(ُّّْح, اصنعاء: دار الكتاب اجلامع

ادمشق: دار املنًن,  منهجية المحث العلمح يف العلـو اإلنسانيةعمود عمد اهلل العسكرم, 
 .(د.ت
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ابًنكت:  السلسة األلسنمة علم كظائف األصوات اللغوية الفونولوجياعصاـ نور الدين, 
 .(دار الفكر اللمناين, د.ت

ااايئة املصرية العامة للكتاب,  اللهجة املصرية بٌن الرتاث كاملعاصرةعطية سليماف, 
َُِٔ). 

, الطمعة األكُف ادار أساليب المحث العلمح يف العلـو كاإلداريةعلح سليم العبلكنة, 
 .(ُُْٔالفكر, 

, عبلء عمدالدائم أسلوب الطلب “أياد حممد هسٌن,  and ,علح عمد اومزة الـز
جملة مركز ” مقارنة, باستخداـ صيغ فعل األمر يف اللغات السامية دراسة لغوية

 .(َُِٔ) ْ .no ,ٔبابل للدراسات االنسانية, اجمللد 
التأصيل اللغوم أللفاظ التعليم يف العراؽ القدًن دراسة “فضيلة صميح نوماف اخلزاعح, 

 (َُِٖا ٖجملة مركز بابل للدراسات اإلنسانية, اجمللد ” مقارنة,
اللغة العربية كاجات القمائل املشهورة االدراسة املقارنة بٌن اجة قميلة “فينا عوف الكايف, 

 .(َُِٗا ُجملة الفصحى, اجمللد ” قريش، سبيم، كأسد(,
كاتًنينا بوترم دكين سولستيا تانو, "، اللغة العربية الفصحى كاللهجة العامية املصرية", 

 .(َُِٖا ٖعجامح جملة اللغة كاألدب العريب, اجمللد 
لنهضة ادار ا املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اوديثحممد أمحد أبو الفرج, 

 .(ُٔٔٗالعربية, 
الطمعة الثانية اغزة: اجلامعة  .vol ,املرشد يف تدريس اللغة العربيةحممد شحاذة زقزكؽ, 
 .(ُٗٗٗاالسبلمية, 

, ـ الطمعة األكُف امركز املل  سؤاؿ عن اللغة العربية ََُحممد عمد اخلالق حممد فضل, 
 .(ُّْٔعمد اهلل بن عمد العزيز الدكِف خلدمة اللغة العربية, 

جملة ” اللغويات املقارنة كتعليم اللغة العربية لؤلندكنيسيٌن,“حممد عفيف الدين دمياطح, 
 .(َُِِا ٔإندكنيسيا االسبلـ, اجمللد 
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 .(.n.d ,ابًنكت جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلييين, 
االقاىرة,  ملوؾ الدنيا األربعة سليماف عليو السبلـ النيب املل  منصور عمد اوكيم,

 .(د.ت
نايفة هسن, "علم األصوات العربية؛ تطورا ا كنظريتها كاإلستفادة منها لتعليم اللغة 

 .(َُِٖا ٔيم اللغة العربية كاللغة العربية, اجمللد العربية", التعريب، جملة تعل
جملة جامعة النجاح لؤلحباث االعلـو ” كاقع اللغة العربية يف اجلزائر,“نصًنة زيتوين, 

 .(َُِّا ِٕاإلنسانية(جملة جامعة النجاح لؤلحباث االعلـو اإلنسانية(, اجمللد 
” خصائص اللغة العربية الفصحى كمكانتها يف الدين اإلسبلمح,“رم, ىاشم األشع
 .(َُِٖا َُ, المياف, اجمللد َُِٖ

 , سليماف عليو السبلـ يف القرآف الكرًن، أطركهة استكماؿ شماـ هسٌن يوسف سلـو
ن بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح لطلب درجة املاجستًن يف أصوؿ الدي

 .(ََِٔانابلس فلسطٌن,  الوطنية
اعماف: مركز الكتاب األكادظمح,  لعربيةالرتادؼ يف اللغة اكليد عمد اجمليد إبراىيم, 

َُُِ). 
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