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 قائمة المصادر و المراجع
دار  :دمشق.02:ط.أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش ة، روايالقرآن الكريم

 .0224، الفجر اإلسالمي
 .1191مكتبة األنجلو مصرية،:القاهرة .5:ط.اللغويةاألصوات  -،أنيس إبراهيم .1

 1191ية ،مكتبة األنجلو مصر: القاهرة . 0:ط. األلفاظداللة  -،            .0
 .1195، نجلو مصريةمكتبة األ:القاهرة.1:ط.في اللهجات العربية -،            .1

 .1191.مكتبة األنجلو مصرية : القاهرة . 9:ط. من أسرار اللغة -،            .4

 .0221،  اآلفاقدار : قاهرة :القاهرة.إحياء النحو مصطفى، إبراهيم .5

ديوان : الجزائر.بال:ط(.لي،تركيبيدال،صوتي) مباحث في اللسانيات،أحمد حساني .9
 .1114، المطبوعات الجامعية

 .1111دار الفكر، : دمشق .0:ط. مبادئ اللسانياتأحمد محمد قدور ،  .9

 .0221، القاهرة عالم الكتب.1:ط.البحث اللغوي عند العرب -،أحمد مختارعمر .1

 .1110،عالم الكتب: القاهرة. 5:ط.البحث اللغوي عند العرب-،                 .1

المطبوعات ديوان :الجزائر.بال:ط.اللسانيات النشأة و التطورمن،موأحمد  .12
 .0220الجامعية، 

: بيروت . بال:ط. شرح الكافية في النحوتراباذي رضي الدين محمد بن حسن،االس .11
 .دار الكتب العلمية 

المساجلة بين فقه اللغة و اللسانيات عند بعض اللغويين العرب ألفة يوسف ،    .10
 .1119دار سحر للنشر،:تونس .1:ط. صرينالمعا
الرباط .1:ط(.بنياته التركيبية و الداللية ) الزمن في اللغة العربيةالمالخ ، حمد ما  .11

 .0221دار األمان ، :

: الجزائر .بال : ط.سعد زوبير : ، تر  مبادئ في اللسانيات العامةأندري مارتيني ،  .14
 .1111،  اآلفاقدار 

: عنابة . بال:ط. ت في المدارس اللسانية المعاصرةمحاضرابوقرة النعمان ،  .15
 .0229منشورات باجي مختار ،

 .0229عالم الكتب ، :القاهرة .1:ط. اجتهادات لغوية -تمام حسان ، .19

: القاهرة .1:ط. ابستيمولوجية للفكر اللغوي العربيدراسات :األصول-،                .19
 .0225عالم الكتب ، 

 .0224عالم الكتب ، : القاهرة. 0:ط.  الخالصة النحوية -، .11

و كذا .دار الثقافة : المغرب.بال :ط. اللغة بين المعيارية و الوصفية -،              .11
 .0229عالم الكتب، : القاهرة. اعتمدنا على طبعة الرابعة 

 .1111عالم الكتب ،: القاهرة.1:ط.اللغة العربية معناها و مبناها -،              .02

 .0229عالم الكتب ، :القاهرة . 1: ط. مقاالت في اللغة و األدب -،              .01

 .1191دار الثقافة ، : القاهرة .بال :ط.  مناهج البحث في اللغة -،              .00

 .الوعي دار:الجزائر.بال:ط.مدارس اللسانية في العصر الحديثال-تواتي بن تواتي، .01

 .0221دار الوعي، :الجزائر . بال:ط.سانمفاهيم في علم الل -،                   .04

 .0229، دار المعرفة:بيروت.0:ط. فقه اللغة و سر العربية،رأبو منصوالثعالبي  .05
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دار : بيروت .بال:ط.عبد السالم هارون: ،تحقيقالبيان و التبيين،أبو عثمان الجاحظ  .09
 .1111الجبر، 

بال :ط.محمد شرفجمال الدين :،تحقيقتقريب النشرفي القراءات العشر،ابن الجزري .09
 .0220دار الصحابة للتراث،:القاهرة .

: بيروت .بال:ط.محمد علي النجار:ق، تحقيصالخصائ ،عثمانأبو الفتح  ابن جني .01
 .المكتبة العلمية 

دار الكتب : بيروت.1:ط. شرح التصريف للمازني المنصف في-،                 .01
 .1111العلمية ، 

دار : بيروت .1:ط.  ي الثقافة العربية المعاصرةاللسانيات فعلوي ،  إسماعيلحافظ  .12
 .0221الكتاب الجديد ، 

 الدراسات الصوتية عند علماء العرب و الدرس الصوتي الحديث،حسام البهنساوي .11
 .0225مكتبة زهراء الشرق ، : مصر . 1:ط.

 ،دار الشروق: األردن.1:ط.التفكير العلمي في النحو العربي،حسن خميس الملخ .10
0220. 

دار الشروق ، :األردن.1:ط.ؤى لسانية في نظرية النحو العربير،                 .11
0229. 

 ،دار المعرفة العلمية:األزايطة .بال:ط. التطبيقية تدراسات في اللسانيا،خليلحلمي  .14
.0220 

دار وائل ، : األردن . بال :ط.  االتجاهات النحوية لدى القدماءحليمة أحمد عمايرة ،  .15
0229. 

، مكتبة اآلداب:القاهرة.بال:ط.ي اللسانيات العربية المعاصرةفتمام، يلإسماعخالد  .19
0229. 

دار : عمان .1:ط. التعليل النحوي في الدرس اللغويخالد سليمان مهنا الكندي ،  .19
 .0229الميسرة،

دار :القاهرة .1:ط. أثر المجاز في فهم الوظائف النحويةخديجة محمد الصافي ، .11
 .0221السالم ،

 .0221بيت الحكمة، :الجزائر. 1:ط. اللسانيات التداولية،  خليفة بوجادي .11

 .0229دار النهضة، :الجزائر. 0:ط. مبادئ في اللسانيات، خوله طالب إبراهيم .42

 .دار األمل:الجزائر .بال:ط.لسانيات التلفظ و تداولية الخطابذهبية حمو الحاج، .41

دار  :سوريا.بال:ط.يعربالنحو الاإلسنادية الوظيفية في  ةوالوحدالجملة بح بومعزة،را .40
 . 0221رسالن ، أومؤسسة 

ديوان : الجزائر .بال : ط. نيات التاريخية و العامةمحاضرات في اللسا، زبير الدراقي .41
 .1112المطبوعات الجامعية ،

الجزائر  .بال:ط.إبراهيم القالني:،مراجعة أساس البالغةأبو القاسم جار هللا،الزمخشري  .44
 .دار الهدى : 

دار  :القاهرة.بال:ط.معجم اللسانيات الحديثةنا، كريم زكي حسام الدين،ي عياد حسام .45
 .0221النهضة ، 
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 -دراسة و مثاقفات – في اللسانيات العربية المعاصرةسعد عبد العزيز مصلوح ،  .49
 .0224عالم الكتب ، : القاهرة . 1:ط.

 :انعم.1:ط.و قضاياها يأداؤها الوظيفاللغة العربية ومستوياتها و،سلمي بركات .49
 .0221دار البداية،

عالم الكتب :القاهرة.1:ط. المجال،الوظيفة، المنهج: اللسانياتسمير شريف استيتية ، .41
،0225. 

 .دار الجيل:بيروت .1:ط.عبد السالم هارون :،تحقيق  الكتابسيبويه ،  .41

محمد : ، تحقيق  النحو أصولاالقتراح في علم ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي .52
 .1111 دار الكتب العلمية ، :بيروت . 1:ط.حسن الشافعي 

 . 0221المكتبة العصرية، :بيروت.بال:ط.أنواعهاالمزهر في علوم اللغة و -،          .51

 القاهرة.1:ط.مقدمة في اللغويات المعاصرةشحده فارع و جهاد حمدان و آخرون، .50
 .0221عالم الكتب ، 

 .1115كتب العلمية،دار ال: بيروت .بال :ط. ، التعريفاتالشريف الجرجاني  .51

 .0220دار هومة ،: الجزائر . بال :ط. نظرية النظمصالح بلعيد ،  .54

، دار هومة:الجزائر.بال: ط.البحوث إعدادفي المناهج اللغوية و  -،              .55
0225. 

 .1190المكتبة األهلية ، : بيروت .0:ط. دراسات في فقه اللغةصبحي الصالح ،  .59

ديوان :الجزائر .بال:ط(.قرائنه ووجهاته)ل في اللغة العربيةزمن الفع،عبد الجبار توامة .59
 .1114المطبوعات الجامعية ، 

دار حامد، :األردن . 1: ط.  دراسات في اللسانيات العربيةعبد الحميد السيد ،  .51
0224. 

 . (الكتاب التذكاري )تمام حسان سيرة ذاتية ومسيرة علميةعبد الرحمن حسن عارف، .51
 .0220لكتب ،عالم ا: القاهرة .1:ط

 .1114، الدار التونسية:تونس.1:ط.النصوصات من خالل اللساني،عبد السالم المسدي .92

 .1119المطبعة العربية ،:تونس.1:ط.المعرفية اللسانيات وأسسها-،            .91

 .0220دار الصفاء ،:القاهرة .1:ط. علم اللسانيات الحديثةعبد القادر عبد الجليل ، .90

منشورات :بيروت.1:ط.اللسانيات و اللغة العربية، هريعبد القادر الفاسي الف .91
 .1119عويدات ، 

دار الغرب :تونس .1:ط. نظرات في التراث اللغوي العربيعبد القادر مهيري ،  .94
 .1111االسالمي ،

: بيروت .1:ط.زينو  علي محمد: ، عناية  زاإلعجادالئل عبد القاهر الجرجاني ،  .95
 .0225مؤسسة الرسالة،

 .0229دار أسامة ،: األردن .1:ط. دراسات في اللغة و النحو، اهدعبد الكريم مج .99

 .0225دار أسامة ، :األردن . 1:ط. علم اللسان العربي -،                    .99

دراسة البنية الصرفية في ضوء اللسانيات عبد المقصود محمد عبد المقصود ،  .91
 .0229الدار العربية للموسوعات ،:بيروت.1:ط.الوصفية 

 .1114دار النهضة، : بيروت .بال :ط. التطبيق الصرفيعبده الراجحي ،  .91

 .دار النهضة العربية :بيروت .بال:ط. فقه اللغة في كتب العربية -،                .92
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 .1119دارالنهضة ،:بيروت.بال:ط.النحو العربي والدرس الحديث-،              .91

دار الوفاء :اإلسكندرية .1:ط. و المحدثين نظرية السياق بين القدماء، عبد النعيم خليل .90
 .0229للطباعة ،

 .0225دار النهضة ،:مصر .1:ط. علم اللغةعبد الواحد وافي ،  .91

محمد محي الدين عبد :، تحقيق شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل ،  .94
 .0224القاهرة كدار الطالئع ، .بال :ط.الحميد

 في العالم العربي في القرن العشرين مناهج الدرس النحويعطا محمد موسى، .95
 .0220، اإلسراءدار : عمان . 1:ط.

: القاهرة.1:ط.الظرفية،الوصفية،الشرطية:الجمل.التراكيب اإلسناديةعلي أبوالمكارم، .99
 .0229مؤسسة المختار للنشر و التوزيع ، 

الجيل دار : بيروت .1:ط.يوسف شكري فرحات :، شرح  الديوانعمر بن أبي ربيعة ، .99
 ،1110. 

دار : بيروت. 1:ط. لسان العربأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، .91
 .1119صادر ،

 .0229عالم الكتب ،:القاهرة .1:ط. الجملة العربية و المعنىفاضل السامرائي ، .91

ر يتراك للنشإ:مصر .1:ط.اللساني في العالم العربي سنشأة الدر،فاطمة الهاشمي بكوش.12
،0224. 

دار النهضة :مصر .بال:ط. أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، كريم زكي حسام الدين.11
،0221. 

 .1119دار المعرفة ، :مصر .1:ط.  دراسات في علم اللغةكمال بشر ،  .10

 .0221دار دجلة ، :األردن . 1:ط. القرينة في اللغة العربيةكوليزار كاكل عزيز ، .11

 .0229دار وائل ، :عمان . 1:ط. مدخل إلى الصوتياتلعناني ، ا إسحاقمحمد .14

 ،المعرفة دار:األردن.1:ط.تصور المقام في البالغة العربية،ليلمحمد بدري عبد الج-15
0221. 

. بال:ط.العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم و الحديثعبد اللطيف، محمد حماسة-19
 .0221دار غريب ،: القاهرة 

 .0229دار غريب،: القاهرة .بال:ط. النحو و الداللة -،                  -19

دار السالم :مصر .1:ط.النظرية اللغوية في التراث العربيمحمد عبد العزيز عبد الدايم ، -11
،0229. 

عالم : القاهرة.4:ط. أصول النحو في نظر النحاة ورأي ابن مضاء القرطبيمحمد عيد ،-11
 .1111الكتب ،

 دار الهدى :الجزائر .بال:ط. فصول في علم اللغةعلي عبد الكريم الرديني ، محمد -12

 .0221دار غريب،: القاهرة . بال :ط. العربية وعلم اللغة الحديثمحمد محمد داود ، -11

دار  :لبنان.0:ط.المعنى وظالل المعنى و أنظمة الداللة في العربيةمحمد محمد يونس علي،-10
 .0229المدار اإلسالمي ،

دار النهضة :بيروت .بال:ط. مدخل إلى دراسة الجملة العربيةمحمود أحمد نخلة،  -11
 .1111العربية،

 .دار النهضة العربية:بيروت.بال :ط.علم اللغة مقدمة للقارئ العربيمحمود السعران ، -14
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ديوان :الجزائر . بال :ط.ظاهرة اإلعراب في النحو العربي محمود سليمان الياقوت، -15
 .1111بوعات الجامعية ،المط

دار النشر :القاهرة .1:ط.محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة -19
 .0225.للجامعات

 .دار غريب:القاهرة .بال:ط.البحث اللغويمحمود فهمي الحجازي ،-19

 .دار المعارف:القاهرة.بال:ط.شوقي ضيف:،تحقيقالرد على النحاةابن مضاء القرطبي ،-11

دار المعرفة :مصر.بال:ط.العربية و الوظائف النحوية،دوح عبد الرحمن الرماليمم-11
 .1119الجامعية ،

 .0220دار وائل للنشر،:عمان .1:ط.و المعنى جدل اللفظمهدي أسعد عرار ، .122
المؤسسة :بيروت .1:ط.(الجملة البسيطة)ة و التحويليةاأللسنية التوليدييا،زكرميشال  .121

 1111ات ،الجامعية للدراس

عبد العزيز مصلوح ووفاء كامل :ترجمة،اتجاهات البحث اللساني،كاافيتشميل-120
 .0222،المجلس األعلى للثقافة :  اإلسكندرية.0:ط.

 في الدرس اللغوي بين القدماء و المحدثين لفصو نجار،نادية رمضان  -121
 .0229دار الوفاء لدنيا الطباعة، : اإلسكندرية .1:ط.

دار  :األردن.1:ط.النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثى،نهاد موس-124
 .1191البشير، 

المكتبة الجامعية ، :اإلسكندرية.بال:ط.مباحث في اللغة و مناهج البحث،نور الهدى لوشن -125
0221. 

 :بيروت.بال:ط.بركات يوسف هبود:،تحقيق شرح قطر الندى و بل الصدى، ابن هشام -129
 .0229 دار الفكر ،

مازن المبارك ومحمد علي حمد : ، تحقيق  مغني اللبيب عن كتب األعاريب -،             -129
 .0229دار الفكر ،:لبنان .بال :ط.هللا

مصر كدار .1:ط. عرضا و نقدا ينظرية العامل في النحو العرب،وليد عاطف األنصاري-121
 .0221السالم ،

دار الكتاب العربي : األردن. بال :ط. للغة المعاصرعلم ايحي عبابنة و آمنة الزعبي ،-121
 .0225الثقافي ، 

 .مكتبة المتنبي: القاهرة .بال:ط. شرح المفصلابن يعيش، -112

 

 :المجالت و الدوريات  
مركز الدراسات و األبحاث : تونس. 4:العدد .  ندوة اللسانيات و اللغة العربية أشغال -111

 .1191،  االقتصادية و االجتماعية
 .0221منشورات المجلس األعلى للغة ، : ، الجزائر . ندوة تيسير النحو أعمال -110
جامعة محمد خيضر، .1و0:العدد.ةاالجتماعيمجلة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية و  -111

 .0221بسكرة ،
 .،تكوين أساتذة التعليم األساسي (اللغة العربية و آدابها ) محاضرات لسانيات عامة -114

 .0229الديوان الوطني للتكوين و التعليم عن بعد، :الجزائر 
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 : الدراسات غير المنشورة
، رسالة دكتوراه، قسم  األحكام النحوية بين النحاة و علماء الداللةدليلة مزوز ،  -115

 .0229جامعة محمد خيضر ،: بسكرة. األدب العربي 
، (لسانيات :أدب عربي)مذكرة ماجستير، لسانيات العربيةالوظيفة في ال،محمد بودية -119

 .0229/0221جامعة محمد خيضر،: بسكرة  .كلية اآلداب 

 

 

 مواقع االنترنيت
حسن بن عبد هللا بن محمد الغنيمان، التفكير اللساني في الفكر العربي،  -119

 www.ahlalhadeeth.com.توطئة
 اللغوينظرية القرائن في التحليل خالد بن عبد الكريم بسندي ، -111

.www.almaktaba.net.. 9/4/0212:يوم. 
 www.lahjat. تمام حسان و أثره في البحث األكاديمي المغربيصبري الصعيدي ،-111

maktoob.blog.com.9/4/0212:يوم. 
 معالجة التراث في المصنفات العربية اللغوية المعاصرةصبري الصعيدي ، -102

.http://www.islamolin.ner. 9/4/0212:يوم 
جامعة أم القرى :مكة المكرمة،النحو في األصول لتمام حسانصبري الصعيدي ،-101

www.upu.edu.so.. 1/4/0212:يوم 
، مجلة التراث  النحو من النظام المغلق إلى النظام المفتوح خصائصالطيب دبة ، -100

يوم .mailto :aru@net.sy.0221اتحاد كتاب العرب،:دمشق .121:عدد.العربي 
:11/9/0221. 
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