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 املراجع
  

  العربيةاملراجع   . أ
  القرآن الكرمي

 .بريوت ، دار الكتاب اإلسالم. التبيان يف علوم القرآن. حممد علي الصابوين
١۹٨٥.  

  .۱۹٧٥ .دار البحوث العلمية.  البديع –فنون بالغية البيان . أمحد مطلوب
دار الكتاب : بريوت .  جواهر البالغة يف املعىن و البيان و البديع.أمحد اهلامشي 

    .  جمهول السنة .العلمية
. املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع و البيان و املعاين. إنعام فول عكاوي 

  .۱۹٧۱ .دار الكتب العلمية: بريوت
دار : بريوت .  علوم البالغة البيان و املعاين و البديع. امحد مصطفى املراغى  

  .۱۹۹٣ .الكتب العلمية
مكتبة : القاهرة .   الصور البديعية بني النظرية و التطبيق. حممد شرف حفىن

  .۱۹٦٦ .الشباب
: جاكرتا . البالغة الواضحة البيان و املعاين و البديع. علي اجلارم و مصطفى أمني 

  .۲۰۰٧ .روضة فريس
  .۱۹٧٥ .دار الفكر. لبنان : بريوت .  املنجيد يف اللغة و األعالم.  لويس معلوف

دار : القاهرة . مناهج البحث يف العلوم النفسية و التربوية.  رجاء حممود أبو عالم 
  .۲۰١١ .النشر اجلامعات
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جمهول . دار الفكر.  أسباب الرتول. أيب احلسن على بن أمحح الواحدى النيسابوري 
  .سنة

مصر  دار ضة: القاهرة .  بديع القرآن ، الطبعة الثانية. إبين أيب اإلصباح املصري
  .جمهول سنة . للبع و النشر

الشعبة العربية بكلية التدريس لالداب و : ماالغ .  بالغة التطبيق. حممد غفران 
  .جمهول سنة . الفنونه

املطبعة .  بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابيع. عبد املتعال الصعيدى 
  .جمهول سنة. النموزجية

: ساراع رمباغ. الصياغة شرح دروس البالغةحسن . حممد ياسني بن عيسى الفاداين
  .  جمهول سنة. املعهد الديين األنوار 

 جمهول سنة. املكتبة اهلداية: سورابايا. قواعد اللغة العربية. حفين بك ناصف
دار : سورية . إعراب القرآن الكرمي و بيانه ، جملد السادس .حميي الدين الدرويش 

  .  ١۹۹٤. اإلرشاد للثوون اجلامعية
. القاهرة . الد اخلامس التفسري الفريد للقرآن ايد. حممد عبد املنعم اجلمال 

١٩٥٢. 
. عشر  التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج ، اجلزء الثامن .وهبة الزحيلي 

 .۱۹۹۱. دار الفكر املعاصر: لبنان  -بريوت
. دار الفكر. الكرمي، اجلزء الثاينصفوة التفاسري تفسري القرآن . حممد علي الصابوين
  .جمهول سنة

. القاهرة . الد السادس التفسري الفريد للقرآن ايد. حممد عبد املنعم اجلمال
١٩٥٢. 
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 بالغة القرآن الكرمي يف اإلجاز إعرابا و تفسريا بإجياز. جت عبد الواحد الشيخلي 
    .٢٠٠١. مكتبة دنديس. الد السادس
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