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 بحوث في مادة اللسانيات العربية

 

 

 :أنجز بطاقة قراءة حول واحد من الكتب آلاتية :املطلوب

 

 : مالحظة

 .صفحات، وتسلم في آخر حصة من ألاعمال املوجهة لهذا السداس ي 5القراءة بصفة فردية، في حدود  ةتنجز بطاق -

 .كل بحثين متشابهين يتم إلغاؤهما معا -

 

 .تحليلية في ضوء املناهج املعاصرة، حليمة أحمد محمد عمايرة ةالاتجاهات النحوية لدى القدماء، دراس .1

 .حسام الدين كريم زكي ،أصول تراثية في اللسانيات الحديثة .2

 .، تمام حسانألاصول دراسة ابستيمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي .3

 .طحان ريمون  ألالسنية العربية، .4

 .البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر .5

 .بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح .6

 .ضيف شوقي تجديد النحو، .7

 .التفكير العلمي في النحو العربي، حسن خميس امللخ .8

 .التفكير اللساني في الحضارة العربية، عبد السالم املسدي .9

 .، كمال بشروالحديثالتفكير اللغوي بين القديم  .11

 .آل ياسين محمد حسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث .11

 .خليل حلمي، البنيوي  اللغة وعلم العربية .12

 .علي مزهر محمد، ومناهجهالفكر النحوي عند العرب أصوله  .13

 .راسة نقدية، عبد الوارث مبروك سعيدفي إصالح النحو العربي د .14

 .في النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي املخزومي .15



 .نهج، مصطفى غلفاناللسانيات العربية أسئلة امل .16

 .ى غلفانفاللسانيات العربية الحديثة، مصط .17

 .العربية املعاصرة، حافظ إسماعيلي علوي  ةاللسانيات في الثقاف .18

 .الفهري عبد القادر الفاس ي، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية وداللية .19

 .عمايرة إسماعيل أحمد ،املستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية .21

 .دويدري رجاء وحيد ،(عمقه التراثي وبعده املعاصر)املصطلح العلمي في اللغة العربية  .21

 .عيساني عبد املجيد ،العربي بين ألاصالة والتجديدالنحو  .22

 .الراجحي عبده، النحو العربي والدرس الحديث بحث في املنهج .23

 .العبيدي شعبان عوض محمد، النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل .24

 .نحو نظرية لسانية عربية حديثة، مازن الوعر .25

 .بكوش فاطمة الهاشمي ،نشأة الدرس اللساني العربي الحديث .26

 .نظرات في التراث اللغوي العربي، عبد القادر املهيري  .27

 .عبد الرحمن الحاج صالح النظرية الخليلية الحديثة، .28

 .النظرية اللغوية في التراث العربي، محمد عبد العزيز عبد الدايم  .29

 


