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 سليقيًا

 

 

 

Dr. Ahmed Hamouda  

 أستاذ مساعد

 جامعة القاهرة -دار العلوم  بكلية
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م، 4201، القاهرة: دار نهضة مصر، 7بن خلدون: المقدمة، تحقيق: علي عبد الواحد وافي، طا (1)

3/1147. 
رعية واللغة لُّم العربية، بحث منشور بمجلة العلوم الشمحمد حماسة عبد اللطيف: قواعد النحو وتع (2)

 .348م، ص2017، مارس 3عدد 2العربية، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز، مجلد
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م، 1995معية، عبده الراجحي: علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيّة، اإلسكندرية: دار المعرفة الجا (3)

 .102ص
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 .346، صقواعد النحو وتعلُّم العربية (4)
 .348قواعد النحو وتعلُّم العربية، ص (5)
 .3/1147لمقدمة ا (6)
 .3/1147سابق ال (7)
 .1148 -3/1147لمقدمة ا (8)
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 ، القاهرة: مطبعة المدني، وجدة: دار المدني،3دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمود شاكر، ط (9)

 .418م، ص1995هـ/1413
. ت، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د، 4ئص، تحقيق: محمد علي النجار، طالخصا (10)

1/35. 
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 ، 29 -2/28و 77 -1/76الخصائص  :انظر في روايات ذلك: ابن جني (11)
 .2/28الخصائص  :ابن جني (12)
نجي، ، القاهرة: مكتبة الخا2رمضان عبد التواب، ط، تحقيق: لحن العوام :أبو بكر الزبيدي (13)

 .59م، ص2000هـ/1420
 ،4م، ص9519، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2، تحقيق: عبد العزيز الميمني، طالفاضل: المبرد (14)

 .3/1129: المقدمة وانظر ابن خلدون
بة نهضة القاهرة: مكت ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،مراتب النحويين :أبو الطيب اللغوي (15)

 .5مصر، د.ت، ص
 د.ت، ، تحقيق: محمود شاكر، جدة: دار المدني،طبقات فحول الشعراء :انظر ابن سالم الجمحي (16)

 مداني وعبد، تحقيق: حسين الهكتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية: ، وأبا حاتم الرازي1/12
 . 1/84 م،1994هـ/1415البحوث اليمني، ، صنعاء: مركز الدراسات و1هللا السامرائي، ط
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  .6 -5ص ،مراتب النحويين :انظر أبا الطيب اللغوي (17)
اهرة: دار الفكر ، الق1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طإنباه الرواة على أنباه النحاةالقفطي:  (18)

 .1/51 م،1982هـ/1406العربي، وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
 .59، صلحن العوام :زبيديأبو بكر ال (19)
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، دمشق: دار القلم، 1، تحقيق: محمود فجال، طاالقتراح في أصول النحو :السيوطي (20)

 .147، وانظر أصل الكالم عند الفارابي في كتاب الحروف ص92 -91ص م،1989هـ/1409
 .146صم، 1990، بيروت: دار المشرق، 2، تحقيق: محسن مهدي، طكتاب الحروف: الفارابي (21)
 ، القاهرة: مكتبة الخانجي،7، تحقيق: عبد السالم هارون، طالبيان والتبيين :الجاحظ (22)

 .163 -1/162م، 1998هـ/1418
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 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي،1، طالسالمي، تحقيق: عمر الروض األنف :السهيلي (23)

، يدالعقد الفر :ربه ، وابن عبد2/205البيان والتبيين : ، وانظر الجاحظ2/106 م،2000هـ/1421

 .2/309 هـ،1404، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: مفيد قميحة، ط
 .2/275 السابق :ابن عبد ربه (24)
 .2/63 العقد الفريد :ابن عبد ربه (25)
 .65 -2/64 سابقال :ابن عبد ربه (26)
دياب، المملكة  عبد المجيد في تراجم النحاة واللغويين، تحقيق: إشارة التعيينعبد الباقي اليماني:  (27)

 .5ص م،1986هـ/1406العربية السعودية: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
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 .2/105الروض األنف  :السهيلي (28)
المي، ، بيروت: دار الغرب اإلس1، تحقيق: إحسان عباس، طمعجم األدباء :انظر ياقوت الحموي (29)

 .6/2395 م،1993هـ/1414
السعادة،  ، مصر: مطبعة1، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، طتاريخ الخلفاء السيوطي: انظر (30)

 .261ص م،1952هـ/1371
 .3/1119: المقدمة انظر ابن خلدون (31)
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مي، ، تحقيق: أيمن فؤاد سيد، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالالفهرست :انظر النديم (32)

 .128 -1/119 م،2009هـ/1430
 .135 -1/119 سابقر الانظ (33)
  .3/1146: المقدمة ابن خلدون (34)
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 لسابق، الصفحة نفسها.ا (35)
 .1147 -3/1146: المقدمة ابن خلدون (36)
 .1149 -3/1148لسابق ا (37)
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 .3/1169لسابق ا (38)
 .350صقواعد النحو وتعلُّم العربيّة،  :محمد حماسة عبد اللطيف (39)
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بَّه بالسحابة، تفاظ بالبيانات والمعلومات في مخزن شبكي ضخم، يُش  يُقصد بالحوسبة السحابية: االح (40)

مبيوتر، يكون متاًحا بصورة دائمة، ويمكن الوصول إليه في أي وقت من أي جهاز متصل باإلنترنت )ك

ّمنة.  جهاز لوحي، هاتف ذكي ...( من خالل حسابات شخصية ُمؤ 

https://coursera.org/
https://udacity.com/
https://www.edx.org/
https://edraak.org/
https://rwaq.org/
http://nafham.com/
http://nafham.com/
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https://soundcloud.com/rowaah/t1nndvfsjj3z
https://soundcloud.com/rowaah/h6keqirciwyf
https://soundcloud.com/rowaah/8w7dsjzn8a2e
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 .1/145البيان والتبيين  :الجاحظ (47)
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 .103لشعب، د. ت، ص، القاهرة: دار ا4لديوان في األدب والنقد، طاانظر  (48)
الديوان  وما بعدها، وانظر 7نظر المنفلوطي: العب رات، بيروت: دار الهدى الوطنية، د. ت، صا (49)

 .106 -104في األدب والنقد ص
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https://maqraa.com/ar/help/
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https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic/
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic/
https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/arabic/
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https://www.youtube.com/watch?v=fyo7euFw_a4
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http://immersionling.yolasite.com/
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https://www.ireadarabic.com/uploads/rubrics.pdf
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 .361صقواعد النحو وتعلُّم العربيّة،  :محمد حماسة عبد اللطيف (63)
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