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 مراجع

  

 المراجع العربية  . أ

. مناهج البحث في علوم النفسية و التربوية. ابو عالم، رجاء محمود

 .٢۰١١دار النشر للجامعات، : القاهرة

: سورابايا. اابن عقيل ج لعالمةشرحابى عبد اهللا محمد جمال الدين، 

 .نورالهدى، مجهول السنة

، الفروق اللغويةالكلمات معجم في المصطلحا و أبي البقاء بن موسى، 

 .ج األول. ص ٢۰١٢

دار الكتب (، مراجع لطالب في قواعد النحوإبراهيم شمس الدين، 

 .١٨٩،)١٩٧١لبنان، - بيروت: العلمية

 ٢۰٥.ص. القواعد األساسية اللغة العربيةأحمد الهاشمي، 

مكتبة طه طر،  :سماراع .ترجمة تفسير المراغىاحمد مصطفى الراغى، 

  .م ١٩٦١الطبعة الثانية 

دار الفكر : ، مجهول مكانتفسير القرآن العظيمالجليلين لإلمامين ، 

  .للطاباعة و انشر و التوزيع، مجهول سنة

: القاهرة ، للقران الكتاب الثامن القران ، التفسيريم كر الخطيب عبد ال

  .دار الفكر العربي، مجهول سنة
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دار : ، بيروت ، تفسير الفخر الرازي المجلد العشرونالرازي محمد 

 .١٩٩٥الفكرة، 

دار الفكر، : ، مجهول مكانتفسير القرآن العظيمإمام جالل الدين، 

  .مجهول سنة

المحرميين، مجهول : جدة .ابر المفصل فى اإلعالمعجم ، إميل يعقوب

 .السنة

دار المعارف، : ، القاهرة١، ج في علم النحوأمين على السيد، 

١٩٧٧.  

الهداية ، مجهول :سورابايا .  العظيمتفسير القران بكر السيوطى، 

 .السنة

  .دار الواضح فى علم النحوخازن منصور، 

 -سعيد األفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية و شواهدها، سورية 

 .مجهول سنةدار الفكر، : ولبنان

الكواكب الدرية  شرح متمية االجرومية ج عبد اهللا بن احمد، 

  .مجهول سنة نورى الهدى،: سورابايا.األول

 . ج الثالث. لنحو الواضععلى الجارم ومصطفى أمين، 

ــد، صفوة الوني محمــعلي الصاب ـــ ــــــ ــرتفاسي المكتبة :بيروت-صيدا. ــــ

ــ۱٤٣٢ -م ٢ـ۱۱العصرية،  ــــ ـــهـ ـــ ـــ   ـــ
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ـــفهمي حسن النمر،  ـــ ـــــد في إعراب القر الفريــ ـــــ ـــدآن المجيــ مجهول ، ــــــــــ

   .دار الثقافة، مجهول سنة: مكان

نور : سورابايا ، شرح العالمة ابن عقيلمحمد  ابن عبد اهللا بن مالك، 

  .، مجهول سنة الهدى

ــــمحم ـــ دار : مجهول مكان. التعريف بالقران والحديثد الزفراف، ـــ

 .جامعة القاهرة مجهول سنة-العلوم

  .١٩٩٥اإلخالص، : ، سوراباياعلم العروض و القوافىمسأن حميد، 

ـــ  تفسير حدائق الروح والريحانــــــد على ابن حين مهدي هاشم، محمــ

- دار طوق النجاة: مجهول مكان .۱٦. في روابي علوم القرآن ج

  .مجهول سنة

لبنان، -بيروت ،٣-١جامع الدروس العربية ال يينى، غمصطفى ال

  .مجهول سنة

، العربية  لتالميذ المدارس الثناويةقواعد اللغة مصطفي طموم، 

  .٦٥، )المكتبة الهداية، مجهول سنة: سورابايا(

ـــوهبة الزحيلي،  ـــ ـــر المنيرالتفسي ـــ ـ ــ دار : سورية-دمشق ،١٥ج .ـ

 .١٩٩١الفكر،

، إستعمال الظرف في قواعد اللغة العربيةهداية اهللا فرنما سدي، 

العربية وادابها جامعة سونن أمبيل كلية آلداب قسم اللغة : سورابايا 

 .اإلسالمية الحكومية
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