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 اللغة العربية

  
 

مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في المنطقة  1300ا في العالم، يتحدثها أكثر من هي إحدى أكثر اللغات انتشار   اللغة العربية
اللغة العربية . والسنغال ومالي وتشاد وتركيا كإيران ، باإلضافة إلى العديد من المناطق األخرى المجاورةالعالم العربي المعروفة باسم

 والعبرية كاآلرامية وتشبه إلى حد كبير، من ناحية البنية والمفردات وغيرها، لغات سامية أخرى اللغات الساميةمن  لغةبر هي أك
، واألحاديث النبوية القرآن في اإلسالم: ن  ي  التشريع األساسي   ي  ، فهي لغة مصدر  المسلمينللغة العربية أهمية قصوى لدى . واألمهرية

ثر من كلمات هذه اللغة. إ سلم، وال تتم الصالة في اإلسالم إال بإتقان بعض  صلى اهلل عليه و  محمد بن عبد اهلل ية عن الرسولالمرو 
غير ا و رت العربية، تأثير ا مباشر  ، ارتفعت مكانة اللغة العربية، إذ أصبحت لغة السياسة والعلم واألدب، وأث  لدولانتشار اإلسالم، وتأسيسه 

. واألردية والفارسية كالتركية ،على كثير من اللغات األخرى في العالم اإلسالمي   مباشر     مثال 
 

مدت وقد اعت  . السنغال ،تريايإر  ،تشاد ،مالي ،السنغال ،إسرائيل إلى: إضافة   العالم العربي العربية لغة رسمية في كل دول
على حرف ا مكتوب ا وتكتب من اليمين إلى اليسار  28الرسمية الست. تحتوي العربية على  منظمة األمم المتحدة العربية كإحدى لغات

  كثير من لغات العالم.عكس 
 

العربية اسم مشتق من اإلعراب عن الشيء، أي اإلفصاح عنه، وهكذا فالعربية تعني من حيث االشتقاق لغة الفصاحة. تسمى 
  ألنه يعتقد أنها اللغة الوحيدة في لغات العالم التي تحتوي على حرف الضاد. العربية بـلغة الضاد

 
 األسماء

 ليه.أضيف اسم اللغة إنزل باللغة العربية، فقد  القرآن بما أن «لغة القرآن»
ولذلك قيل في  يوجد في كالم العجم.يكاد ه العرب، وال حرف يختص ب فالضاد هو االسم الذي ي طلقه العرب على لغتهم، «لغة الضاد»

 :(أ بي الطيب المتنبي) قول
اد  وب ه م  ف خر  كل  م ن   ث  الط ريد                 ن ط ق  الض  ذ  الجاني وغ و   وع و 

جمهورية  غير أن الضاد المقصودة هنا ليست الضاد المعروفة والمستخدمة اليوم في دول مثل حيث ذهب إلى أنها للعرب خاصة.
ضاد العربية القديمة فهي صوٌت آخر ، وهي التي ال ت ستحسن قراءة القرآن أو الشعر العربي بها، أما المفخمة ي دال، وهمصر العربية

 ة، أي أنها حرف )ما بينمفخم ذال ، واندمج هذا الصوت مع الظاء في الجزيرة العربية. وألن الظاء هيوالالم الظاء مزيٌج بين
، وصارت هذه الدال المفخمة هي دال والذال إلى تاء إلى الثاء لكتحو   ؛، فقد تحولت بدورها في الحواضر إلى دال مفخمة(أسناني

. وهي ليست الضاد األصلية التي كان كثيرة   في لغات   المفخمة ليست خاصة بالعربية، بل هي في الواقع موجودةٌ  فالدال الضاد الحديثة.
 وغيرهم. (لسان العرب) صاحب (ابن منظور)و (المتنبي) يعنيها
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 وتاريخها تصنيفها
وتضم مجموعة اللغات السامية لغات . اللغات اإلفريقية اآلسيوية المتفرعة من مجموعة اللغات السامية تنتمي اللغة العربية إلى أسرة

واللغات العربية الشمالية ( جنوب الجزيرة العربية) واللغة الصيهدية واآلرامية والكنعانية األكادية القديمة، مثل الهالل الخصيب حضارة
من  السامية الوسطى وعلى وجه التحديد، يضع اللغويون اللغة العربية في المجموعة. كاألمهرية القرن اإلفريقي وبعض لغات القديمة
 . السامية الغربية اللغات

 
اوالعربية  التي انبثقت منها اللغات السامية األخرى،  اللغة السامية األم د أنها األقرب إلىعتق  ، ولكن ي  من أحدث هذه اللغات نشأة  وتاريخ 
ولكن هناك من  لما تعرضت له باقي اللغات السامية من اختالط.اللغة العربية في جزيرة العرب فلم تتعرض بداية   العرب عزالنوذلك ال

عبر الزمن واالنعزال الجغرافي قد يزيد من حدة هذا  مستمرةٌ  ، حيث أن تغير اللغة هو عمليةٌ نياتاللسا يخالف هذا الرأي بين علماء
ال  أم   سامية   افتراض وجود لغة  جغرافيا . باإلضافة إلى أن  منعزلة   في منطقة   جديدة   بنشوء لهجة   جديدة   التغير حيث يبدأ نشوء أّية لغة  

فقد كان علماء  ؛من اللغات به اإلفصاح عن تقارب مجموعة   د  ص  ق   مجازي   الواحدة بل هي تعبيرٌ  يعني وجودها بالمعنى المفهوم للغة
ام   لغة   اللسانيات يعتمدون على قرب    ،وسياسية   جغرافية   وب نيت دراساتهم على أسس   ،لعضوية عائلة اللغات السامية ن يرونه مرشح 

وكثرة قواعد اللغة العربية ترجح أنها طرأت عليها في فترات الحقة  (،سام) توراة ألبناءوال عالقة لها بنظرة ال عرقية   وليس على أ سس  
في العالم  جد لغةٌ مما يضعف فرضية أن هذه اللغة أقرب لما ع رف اصطالحا  باللغة السامية األم هذه، وال تو  عديدة   وأنها مرت بأطوار  

 .خارجية   ومؤثرات   من عوامل   وصافيةٌ  تستطيع االدعاء أنها نقيةٌ 
 

إلى القرن التاسع  الموجودة ي عزىالقليلة وأقدم نقوشهم  ،إن بداية اللغة العربية ال زالت مجهولة وذلك لجهلنا معالم تاريخ العرب القدامى
 إلى أن   اآلراء بعضالروايات حول أصل العربية لدى قدامى اللغويين العرب فتذهب راء و هنالك العديد من اآلو شر الميالدي. و العاأ
 ن تاريخها بدأ على يدون إيقولوهناك آخرون كان أول من أعرب في لسانه وتكلم بهذا اللسان العربي فسميت اللغة باسمه،  (بعر  ي  )
ي لسان أبيه، ق لسانه بالعربية المبينة، وهو انطإذ أنه أول من . عليه السالم (إسماعيل بن إبراهيم) وهناك بن أربع عشرة سنة ون س 

لو اعتمدنا . فتراضاتمن تلك اال انه ال وجود لبراهين علمية ترجح أي  لعربية كانت لغة أهل الجنة، إال أا ن  آخرون يذهبون إلى القول إ
سائر اللهجات  ااك لغتين تفرع ت عنهمفإن جل ما نعرفه أن هن ؛ثار والتاريخ، وعلى ما توصلت إليه علوم اللسانيات واآلالمنهج العلمي

  العربية، هما لغة الجنوب ولغة الشمال.
 

 «ما لسان حمير بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا»: م(770) (أبو عمرو بن العالء)كانت لغة الجنوب تختلف عن لغة الشمال حتى قال 
عتقد بعض العلماء أن لغة  باللغة العبرية والنبطية. ويال أكثر اتصاال  كادية بينما لغة الشم باللغة الحبشية واألفلغة الجنوب أكثر اتصاال  

 . اا وتركيب  ذ تتطابق فيها بعض العبارات لفظ  ن على النقوش المكتشفة في اليمن إحدى أصول لغة الشمال معتمديالجنوب إ
ينية الحميرية ترجع أقدم النقوش العربية الجنوبية إلى   .لآلرامية . أما العربية الشمالية فهي األقربالقديمة والقتبانية يةوالسبئ والم ع 
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 توحيد اللهجات العربية
وأنها لغة األدب عند الجاهليين مستشهدين بالشعر الجاهلي إلثبات ذلك وزعموا أنه  ،زعم أهل األخبار أن هذه العربية هي عربية قريش

وقد فندت االكتشافات األثرية وكتابات المؤرخين  ر سالمتها اللغوية عنهلتقر  ؛إال وعرض قصيدته على قريش لم يكن من شاعر  
فلغويو العرب القدماء  في مكة كانت محط رحال القبائل؛كعبة الوأن  ،ب لسان قريش على العربل  غ  المعاصرة لتلك الفترات نظرية ت  

ومع ذلك يذكرون أن النبي محمد كان يخاطب وفود العرب على اختالف شعوبهم وقبائلهم وعلى ما  ،النبي محمد أرادوا رفع شأن قبيلة
من  (علي)وتعجب  ،دقبائل نج من عند قدوم وفد   (علي بن أبي طالب) ما ورد عن عن لسان قريش، ومن ذلك في لغاتهم من اختالف

ا بين العرب ا وشائع  ا طبيعي  مر  كان أ كبيرةاختالف اللهجات لدرجة على  داللةٌ في ذلك و  ،لهجاتهمقدرة النبي على مخاطبة العرب بكل 
 ،اإلسالم قبل سنة   ةعشر  فعمر السوق ال يتجاوز خمس، في تهذيب اللغة فضعيف سوق عكاظ أما الوارد بشأن دور ،في تلك األزمان
فهم  ،على دور قريش قبل اإلسالم في توحيد لهجات العرب قطعية   الدور في كتابات اإلخباريين، فإنه ال يعّد داللة  هذا وحتى لو كان له 

 ،أنها لغة قريشمن ف ضع  في القرآن ي   واردة   وكلمات   قرشيين عن ألفاظ   كذلك استفسار صحابة   ،نوا مثل غيرهم من قصاد ذلك السوقكا
 ،ما استشهدوا بقريش القرآن، ونادر ادأب المفسرون على االستشهاد بلغات العرب وسؤالهم لمعرفة ما أشكل عليهم فهمه من كلمات قد و 

باإلضافة  ،فرضية في كتابات اللغويين العرب القدماء أنفسهملهي ذيب اللغة العربية وأن لغتهم كانت لغة القرآن فدور قريش في ته
 .عن عربية القرآن في جنوب وشمال الجزيرة مختلفة   وهي كتابات مدونة بعربية   التي ال تبتعد عن اإلسالم كثير ا، للشواهد األثرية

 
  ،بالتأكيد الحميريين وليست بلغة واألنباط اللحيانيين لغة فإن لم تكن لغة قريش فهي ليست لغةولكن يبقى السؤال عن أصل هذه ال

مع أن غالب من  (ربيعة) دون (رض  م  )وا وخصّ  (رض  م  ) وهي أن هذه العربية هي عربية ،ت اإلخباريينظهر في كتابا آخرٌ  وهناك رأيٌ 
ك أبناء ربيعة ولم يتر  ،ومع ذلك لم يتحدثوا عن لغة ربيعة (،مضر) وشخصا  وزعموا أنه أخ (ربيعة)جعلوا  نسابأعلماء يسمون أنفسهم 

 ونظرية ،وما إذا كانت عربيتهم عربية القرآن ،الوقوف على لغتهم منن الباحثين مك  كتابة جاهلية بلغة كانوا يتحدثون ويكتبون بها ت  
هذه اللغة العربية هي عربية كل القبائل التي كانت تستخدم أداة التعريف  ،وال وجود ألثر لها قبله ،اإلسالم وأبنائه ظهرت بعد (عدنان)
 أو )ها( وفق منطق المتحدثين ،بالعربية الجنوبية القديمة نآخر الكلمة كما كان يفعل المتحدثو ا عن الحرف )ن( في عوض   (ال)

هذه دون سائر  (ال)بعربية  جاهلية   ا كتابات  تين اللتين تركتالوحيد ( كانتاالمناذرة)و (ندةك  تي  )قبيلمع العلم أن . بالعربية الشمالية القديمة
ن كانت قبائل  ،قحطانية ال يجعلها عربية في نفس الوقت، فإن هذاو  ذلك بعد اإلسالم ، ولم ت د ع  وهي ليست قبائل عدنانية ،القبائل وا 

ن لم يعرف الباحثون أصل  ( قحطانيةكندة والمناذرة) ون من أين أخذ النسابة فإنهم يعرف (عدنان)في كتابات أهل األخبار. وا 
، وقد التوراة قحطانهم فمصدرهم كان ناإلخباريو و  مملكة  يملكها ملك (قحطن)اسمها  عن أرض   واحدٌ  سبئي   وورد نص   بشكل  رئيس 
في تلك الفترة لم تكن بعربية  ونجد كندة)ومع ذلك فإن كتابات  ،في أواخر القرن الثاني قبل الميالد (ربيعة آل ثور)المدعو  (كندة)

ن استعملوا  تمنعها أن  ومصطلحات   اذرة في بادية الشام تحوي ألفاظ اوكتابة ملك المن ،للتعريف (ال)القرآن بل كانت لغتهم شبه سبئية وا 
، أصبح الشرك ودعوته إلى توحيد صفوفهم ونبذ ،حدث بعد تمكن اإلسالم من العربفقد توحيد اللهجات  ، أمامن عربية القرآن عد  ت  

اإلسالم ما وهدم  ،رآن على ما سواهافتغلبت لغة الق ؛عليهم تعلم عربية القرآن واالهتمام بها وأصبح واجب ا ،تجمعهم واحدةٌ  رب لغةٌ للع
 .هم بتغير دينهمهم ولغات  كان قبله فتغيرت أسماؤ 
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 هاالثنائية اللغوية ونتائج
في آن واحد. أما االزدواجية اللغوية فهي أن يتحدث شعب من لغة ب ألكثر الثنائية اللغوية هو مصطلح ي طلق على تحدث أحد الشعو 

، وقد اختلف الباحثون بشأن تصنيف وضع العامية والفصحى في البلدان العربية كازدواجية من لهجة )كالعامية والفصحى(ما أكثر 
ق ليس جذريا  في النهاية وبالتالي ي جب أال ي صنفا لغوية أو ثنائية لغوية، فبعضهم يرى أنهما مختلفتان كثيرا  وبعضهم يرى أن الفر 

أن الثنائية اللغوية هي أمر جيد في حين (. وبعض الباحثين يرون «ازدواجية لغوية»كلغتين منفصلتين )وبالتالي أن ي قال عن وضعهما 
ا  اآلخر أن الثنائية واالزدواجية اللغويةبعضهم يرى  الم تعب للطفل أن يتعلم في المدرسة لغة كارثة وي جب أن تزول، حيث أنه من أيض 

اغير التي   فإن وقت تعلمها سوف يؤخر تعلمه كله.  يتحدثها في حياته اليومية، وأيض 
 

في الوطن العربي، فيقول بعضهم أن اللغة العربية الفصحى سوف واالزدواجية اللغوية يختلف الباحثون حول مستقبل الثنائية اللغوية 
ة التي يتم حتى خارج المعامالت الرسمية، وذلك بزيادة المادة الصوتية الفصيح عام   صبح ت ستخدم بشكل  تغلب العامية وسوف ت  

التي سوف تساعد األطفال على تعلم الفصحى قبل دخول المدرسة. وفي هذا  م المتحركةالرسو . باإلضافة إلى االستماع إليها يومي ا
 اللهجة المصرية بدال  من اللغة العربية الفصحى، دبلجة أفالمها إلى (ملكة الثلجفيلم ) من ، بداية  شركة والت ديزنيالصدد، غيرت 

 لتسهيل تعلمها.  بسيط قواعد العربية الفصحى قليال  وهناك اقتراحات بت .سابق ا
 

لغة عربية  ت شك ل مع اس، وبهذا واحدة   عربية   جة  بينما يرى باحثون آخرون أن اللهجات العامية سوف تتطور أو سوف تندمج في له
ح ال يحظى بكثير بين االثنتين. لكن هذا االقترا جديدةٌ  بحيث تتكّون لغةٌ  دمج العامية والفصحى مع اكثيرون  واحدة كالفصحى. ويؤيد

لت المفردات العربية بد  ، فقد است  (مالطا)المحكية في  اللهجة الصقلية. وقد تطورت واألدب القرآنألن الفصحى هي لغة  من التأييد نظر ا
يطالية إنجليزيةبأخرى  ، وتعرف باسم واالتحاد األوروبي مالطافي  رسمية   عن اللغة العربية ولغة   منشقة   وتعّد في وقتنا الحالي لغة   وا 

  .اللغة المالطية

 
 تأثير العربية على اللغات األخرى

التجارة )فيما مضى(. هذا من اللغات األخرى بسبب اإلسالم والجوار الجغرافي و كثير ى لغوية( في ب ن  تأثير العربية )كمفردات و  امتد
مفردات العلمية معظمها وهو مالحظ بشكل واضح في اللغة الفارسية حيث ال تينية في بقية اللغات األوروبية.الير اللتأث التأثير مشابهٌ 
 ، باستثناي= باستثناء(. اللغات التي للعربية فيها تأثير كبيرمثل: ليكن= لكنا )لعديد من المفردات المحكية يومي  إلى اضافة عربية باإل
 والعبرية والكردية اللغات التركيةوكافة  ،والطاجيكية والبشتونية والكشميرية والفارسية األردوت( هي: % من المفردا30)أكثر من 
 ( وغيرها. المالديف) وديفيهي)مااليو(  والبهاسا والمالطية والهاوسا والفوالنية واألورومية والسواحيلية والصومالية واإلسبانية

والتركستانية  والطاجيكية والبشتونية والكشميرية والفارسية األردوللكتابة ومنها:  األبجدية العربيةبعض هذه اللغات مازالت تستعمل 
 (. وجاوة وآتشة بروناي) والبهاسا والكرديةالشرقية 
 1سبانية. مثل اإلنجليزية واإل وربية  أ في لغات  كثيرٌة  عربيةٌ كلماٌت دخلت 

                                                           
 ،المعرفة ،‟اللغة العربية″ 1

  www.marefa.org/اللغة_العربية 
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https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%87
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A9
https://www.marefa.org/اللغة_العربية
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 :ةسكندرياإلفي مكتبة متاحة   ُمختارة   ليوجرافية  مصادر بيب
 

 :الكتب
 

 :الكتب المطبوعة
 

لسان . هـ( 711ت  ،محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري الرويفعي األفريقي ؛أبو الفضل ؛جمال الدينابن منظور )
 .]19[--دار المعارف،  ]:القاهرة[ .يهاشم محمد الشاذلو حمد حسب اهلل، أمحمد و  بير،الك يتحقيق عبد اهلل عل .العرب

 (المراجعB4 -- السفلي  الرابع)المستوى    M2965b   492.73  : رقم االستدعاء
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:68626 
 

 .2020مركز الكتاب األكاديمي، : عمان، األردن. الصرف العربي في علم اللغة التاريخي. ام مجيد حسنالبناء، وس
 (B1 )المستوى األول السفلي B21915   492.75   رقم االستدعاء:  

 
 .1973، الهيئة المصرية العامة للكتاب]: القاهرة [تقديم إبراهيم مدكور. لهجات العرب.تيمور، أحمد. 

 (B1)المستوى األول السفلي   T2479   492.77  تدعاء:  رقم االس
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

Job:86620-/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages 

 
 2017 ،دار النابغة: مصر ،طنطا .العبقريةلغة العقل والفطرة و  :العربية .جاد الكريم، عبد اهلل أحمد

 (B1)المستوى األول السفلي  J21   492.7    : رقم االستدعاء
 

 .2016، دار صفاء: األردن عمان،. معجمدراسة و  :لى بناء الكلمةإمن محاكاة الصوت الطبيعي : الطبيعةاللغة و . ي، التهاميالحاين
 (B1)المستوى األول السفلي   H4135   414  :  رقم االستدعاء

 
 .1987، دار الثقافة: القاهرة .سس علم اللغة العربيةأ. محمود فهمي، حجازي

 (B1ول السفلي )المستوى األ  H639   492.7  :  رقم االستدعاء
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:169095 

 

http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%89%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%89.&exact=Moro
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:169095
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وكالة المطبوعات، : الكويت .اللغات الساميةتراث و مقارن في ضوء ال يمدخل تاريخ: علم اللغة العربية. محمود فهمي، حجازي
]1973[. 

 (B1)المستوى األول السفلي  H639i   492.7   رقم االستدعاء:  
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

Job:108312-mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/ 

 
 .1979، الهيئة المصرية العامة للكتاب]: قاهرةال[ .مبناهامعناها و : اللغة العربية .تمام، حسان

 (B1)المستوى األول السفلي  H353   1979   492.7   رقم االستدعاء:  
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

Job:102984-age.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/mainp 

 
، ساسياأل يية المتحدة. مركز التعليم الجامعمارات العربجامعة اإل]: يدب[ .حقول التخصص فياللغة العربية  .طاهر ، أحمدحسنين

]-198[. 
 (B1)المستوى األول السفلي     H344   492.7 رقم االستدعاء: 

ا ككتاب  إلكتروني    :متاٌح أيض 
Job:76755-balex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bi 

 
  .2009مكتبة لبنان، : بيروت عربي.-تاريخ وتطور ولهجات: عربي: ةقاموس األصوات اللغويالحلو، رحاب كمال. 

 (المراجعB4 -- السفلي  الرابع)المستوى   H9179   2009   492.715803  رقم االستدعاء:  
ا ككتاب  إلكت :روني  متاٌح أيض   

Job:214576-mainpage.jsf?PID=DAFhttp://dar.bibalex.org/webpages/ 

 
 .1987 ،األردنيمجمع اللغة العربية : عمان .العصر الحديث ياللغة العربية والتعريب ف. الكريم، عبد خليفة
 (B1السفلي األول )المستوى   K451   492.7802   : االستدعاءرقم 

ا ككتاب  إلكت  :روني  متاٌح أيض 
 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:88598 

 

 .]1991 [،يالمركز العرب :سكندريةاإل .اللغة العربية يخطاء الشائعة فاأل. دغيدي، محمد سامي منير
 (B1)المستوى األول السفلي  D125   492.75   ء:  رقم االستدعا

 

رسم مالء و اإل-عروض-صرف-نحو: الكتابة السليمة للغة العربيةالقراءة و  يتدريبات عملية ف. دغيدي، محمد سامي منير
 .1998دار غريب،  :القاهرة .تطبيقات عامة-الحروف

 (B1 )المستوى األول السفلي 492.75     ت   دغي   رقم االستدعاء:
 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102984
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:102984
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:88598
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:88598
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 .]1983 [،دار االعتصام :القاهرة لغة العلوم والتقنية. ة:العربيشاهين، عبد الصبور. 
 (B1)المستوى األول السفلي    S5259   492.7   رقم االستدعاء:

ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87423  
 

 .]1996 [،.م.د. عرض للغة عربية حديثة ميسرة: فلنستعمل اللغة العربية الحديثةصبري، عثمان. 
 (B1)المستوى األول السفلي    S118   492.7  رقم االستدعاء: 

ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:118761 

 
 .1998اتحاد الكتاب العرب،  :دمشق .دراسة: معانيهاخصائص الحروف العربية و . حسن، عباس

 (B1األول السفلي )المستوى   A122id   492.715  رقم االستدعاء:  
 

 .1993، لبنان ةمكتب: بيروت .مصطلحاتها الحديثةمعجم مطول للغة العربية و : ربلغة الع .عبد المسيح، جورج متري
 (المراجعB4 -- السفلي  الرابع)المستوى   M3973   1993   492.73  رقم االستدعاء:  

ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69331 

 
والسعودية نحو العربي منذ نشأته حتى اآلن وبه قسم لرسائل الماجستير والدكتوراه التي نوقشت بمصر تاريخ ال. فاخر، علي محمد

 .2017القاهرة: مكتبة اآلداب،  .رسالة( 3000والعالم العربي في النحو والصرف )

 (B1)المستوى األول السفلي   F1767   2017   492.75  رقم االستدعاء:  
 

 .2010، المجلة العربية :الرياض .والوحدة يلغة الوح: العربية .القوصي، محمد عبد الشافي
 (B1)المستوى األول السفلي    Q117   492.7   رقم االستدعاء:

 

ظ لهجات عربية قديمة )الجبالية لفاأو  يلفاظ المعجم السبئأالعربية القديمة ولهجاتها: دراسة مقارنة بين . مريخ، عادل محاد مسعود
 .2000، يالمجمع الثقاف :يبو ظبأ .المهرية(و 

 (B1)المستوى األول السفلي  M335   492.77   رقم االستدعاء:  
ا ككتاب  إلكتروني   :متاٌح أيض   

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87728 
 

 يالندوة وتوصياتها والبحوث الت : وقائعم1987نيسان  23-21هـ،1407بان شع 24-22: اللغة العربية يندوة االزدواجية ف
 .1988، مجمع اللغة العربية األردني :[عمان] .لقيت فيهاأ

 (B1ل السفلي )المستوى األو     I98   492.77رقم االستدعاء:  
ا ككتاب  إلكتروني    :متاٌح أيض 

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:180224  

http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87423
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:118761
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%8C%20%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%20%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%8C&exact=Moro
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:69331
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF.%20&exact=Moro
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D8%8C%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF.%20&exact=Moro
http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:87728
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 .]2018 [،عالم الكتب: القاهرة .دراسات لغوية مقارنة: بين العربية واللغات السامية. الوزير، محمد رجب
 (B1لي )المستوى األول السف W3598   410   رقم االستدعاء:  

 
Abed, Shukri. Arabic Language and Culture: Amid the Demands of Globalization. Abu 
Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2007. 

 (B2 السفلي الثاني)المستوى  A138   303.482174927     رقم االستدعاء:

 
Beeston, Alfred Felix Landon. The Arabic Language Today. London: Hutchinson University 
Library, 1970. 

 (B1السفلي  األول)المستوى  B4156a   492.75     رقم االستدعاء:
 

Bohas, Georges, J. P. Gullaume and D. E. Kouloughli. The Arabic Linguistic Tradition. 
London: Routledge, 1990. 

 (B1)المستوى األول السفلي   B6762   410.9175927   رقم االستدعاء: 
 

Chejne, Anwar G. The Arabic Language: Its Role in History. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1969. 

 (المخزن --B4  السفلي لرابعا)المستوى  C5158   492.709     رقم االستدعاء:

 
Elgibali, Alaa, ed. Understanding Arabic: Essays in Contemporary Arabic Linguistics in 

Honor of El-Said Badawi. Cairo: American University in Cairo Press, 1996. 

 (B1السفلي  األول)المستوى  U554   492.7     رقم االستدعاء:
 
Herbin, Auguste Franc ̧ois Julien.  Développements des principes de la langue arabe 
moderne : Suivis d'un recueil de phrases, de traductions interlinéaires, de proverbes 
arabes, et d'un essai de calligraphie orientale. Paris: Baudouin, imprimeur de l'Institut 
national, 1803. 

 (B1)المستوى األول السفلي  H538   492.75   :  رقم االستدعاء
 

Langhade, Jacques. Du Coran à la philosophie: La langue arabe et la formation du 

vocabulaire philosophique de Farabi. Introduction by Jean Jolivet. Damas: Institut Français 
de Damas, 1994. 

 (B1)المستوى األول السفلي  F2192l   181.07   :  رقم االستدعاء
 

Reig, Daniel. Homo orientaliste: La langue arabe en France depuis le XIXe siècle. Paris: 
Maisonneuve & Larose, 1988. 

 (B1)المستوى األول السفلي   R3615   492.7    :رقم االستدعاء
 

http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Herbin%2C%20Auguste%20Franc%CC%A7ois%20Julien%2C%20%201783-1806.%20&exact=Moro
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Rouchdy, Aleya, ed. The Arabic Language in America. Detroit: Wayne State University 
Press, 1992. 

 (B1السفلي  األول)المستوى   A6587   492.70973    :تدعاءرقم االس
 

Smart, J. R. Tradition and Modernity in Arabic Language and Literature. Richmond, Surrey, 
U.K.: Curzon Press, 1996. 

 (Eاألرضي )المستوى  T7636   892.709     تدعاء:رقم االس
 

Thatcher, Griffithes Wheeler. Arabic Grammar of the Written Language. New York: 
Hippocrene Books, 1993. 

 (B1السفلي  األول)المستوى  T3677   492.75     رقم االستدعاء:
 

Versteegh, C. H. M. The Arabic Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. 

 (B1السفلي  األول)المستوى  V565a   492.709   :  رقم االستدعاء
 
 

 :االلكترونيةالكتب 
 

(. بيانات قاعدة) eBook Collection إلكتروني. كتاب. 2018: وكالة الصحافة العربية، الجيزة. الترقيم عالمة. زكي أحمد باشا،
.EBSCOhost 

 
(. بيانات قاعدة) eBook Collection .2010 ،واالعالم للنشر شمس: القاهرة. صيلوتأ تاريخ: النحو ُأُصول. قاسم بدماصي،

.EBSCOhost 
 

 eBook Arabicكتاب إلكتروني. .2013 ،الكلمة دار: القاهرة العربية. اللغة نحو في االسنادية غير البنى. المصطفى بنان،

Collection ()قاعدة بيانات .EBSCOhost . 
 

 eBookكتاب إلكتروني.  .2017 ،للمعارف العربي المكتب: القاهرة. االنترنت شبكة على العربية اللغة واقع .وهيبة بوزيفي،

Arabic Collection ()قاعدة بيانات .EBSCOhost . 
 

 كتاب .2017 ،للمعارف العربي المكتب: القاهرة. والحلول المعوقات: العربية للغة التعليمي الواقع. سالماإل سيف محمد بوفالقة،
  .EBSCOhost (.بيانات قاعدة) eBook Arabic Collection. إلكتروني

 
 eBook.إلكتروني كتاب. 2014رسالن،  دار: سوريا دمشق،. صوره أنواعه، مفهومه،: العربي النحو في التحويل. رابح بومعزة،

Collection (بيانات قاعدة .).EBSCOhost 
 

http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
http://balis.bibalex.org/EN/OPAC/Home/SearchOPAC?keyword=%20Chejne%2C%20Anwar%20G.%20
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براهيم عبدو  ،مصطفى جاد،  كتاب .2007 ،األكاديمية المكتبة: الجيزة اليومية. الحياة لغة معجم. ريمحمد جوهو  الحافظ، ا 
 .EBSCOhost( .بيانات قاعدة)  eBook Arabic Collection.إلكتروني

 
نحو اصالح طرق تدريس اللغة العربية: القراءة االستراتيجية، القراءة الحاذقة، تعليم المهارات اللغوية، حمد مسلم. أبراهيم إحارثي، 

 قاعدة) eBook Arabic Collection. إلكتروني كتاب .2013: دار المقاصد، ردنعمان، األمنهج المبني على المعايير. ال
  .EBSCOhost .(بيانات

 
 eBook Arabic.إلكتروني كتاب .2009 ،واالعالم للنشر شمس: القاهرة العربية. اللغة في الكتابة سلوبأ. شوالأ الدين نجم راجي،

Collection (بيانات قاعدة .).EBSCOhost 
 

 eBook Arabic.إلكتروني كتاب. 2006: اليازوري، ]عمان[ .والصعوبة المهارة بين العربية اللغة تدريس ساليبأ. خليل فهد زايد،

Collection (بيانات قاعدة .).EBSCOhost 
 

 .قاعدة بيانات() eBook Arabic Collectionكتاب إلكتروني.  .2013د.م.،  .العربية اللغة في وعالماته الترقيم. حمدأ زكي،
.EBSCOhost 

 

 eBook Arabic Collection. إلكتروني كتاب .2013: وكالة الصحافة العربية، الجيزة. حي كائن العربية اللغة. جرجي زيدان،
 EBSCOhost.(. بيانات قاعدة)
 

إسماعيل سراج الدين.  تقديم تحقيق هشام عبد العزيز.المصرية.  العامية في الوفائية التحفة معجموفا أفندي محمد.  القوني،
 EBSCOhost.(. بيانات قاعدة) eBook Collection إلكتروني. . كتاب2016: مكتبة اإلسكندرية، اإلسكندرية

 
 قاعدة) eBook Collection إلكتروني. كتاب .2018 العربية، الصحافة وكالة: الجيزة. الشاعرة اللغة. محمود عباس عقاد،ال

 EBSCOhost.(. بيانات
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