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 المراجع

 المراجع العربية

  القرآن الكرمي

 . بريوت : دار الكتاب العريب .  النقد األديب. جمهول السنة  .أمني ، أمحد 

 .) مطبعة السعادة (.  األدب العريب بني البادية و احلاضر.٣٨٩١ .إبراهيم عوضني 

 .. بريوت : دار الكتاب العلمية  املعجم املفصل ففي األدب .٣٨٨١ التوجني ، حممد.

.وصر : دار  البالغة الواضحة جمهول السنة. رمي، علي و أمني ، املصطفي .ااجل
 املعارف.

 ()القاهرة: مكتبة النهضة املصرية, أصول النقد األدىب .٣٨٨1 .الشيب، أمحد

 (مسجد رياض: )سولومسط الدرر  .٣٨٨1. على بن حممد بن حسني ،احلبشي

 دار الفكر . بريوت: ة.منشورات املكتبة العصري .٣٨٩1 .مصطفى العالييين,
. بريوت : دار  جواهر البالغة ىف املعاين و البيان والبديع. ٣1٣٣. اهلامشي ، أمحد 

 الفكر.

 . دمشق : وزارة الثقافة. طبيعة الشعر. ٣٨٨٩. ريد ، هربرت

 : دار الفكر. لبنان -بريوت، تاريخ آداب اللغة العربية .جمهول السنة .جرجي زيدان،

 .عمان. حتليل النص األديب بني النظرية و التطبيق.  ٣٨9١. عبد الغين ، حممد
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 لبنان( -، )بريوتاملعجم األداىب .٣8٩9. جبور ،عبدرالنور
 .. مطبعة السعادة  األدب العريب بني البادية و احلاضر. ٣٨٩١. عوضني ، إبراهيم 

تاريخ األدب العريب "األدب  .٣٨٨1 .األشيقغازي طليمات و األستاذ عرفان 
 )دمشق : مكتبة اإلميان ( اجلاهلي",

، )بريوت : دار العلم منهاج اجلديد يف األدب العربية .جمهول السنة .فرح، عمر
 (للماليني

 ملكتبة.جمهول ا.  التصوير الفين يف القرأنجمهول السنة.  .سيد قطب 
 .بريويت :دار املشرك. اللغة و األعالماملنجيد يف  .٣٨٩1.  معلوف، لويس 

)سولو،فوستكا  ترمجة علي احلبشي مؤلف مسط الدرار .18٣8 .حممد االليدوس، نوفال
 (جاوية
. و كامل املهندس معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب .٣٨٩١.جمدى ،وهبه

 مكتبة لبنان( :  )بريوت
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Press. 

Sugiono.2118Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung: 
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 ليتوريننيةالمراجع اإل
 

 http://ar.wikipedia.org/wiki/  diakases pada tanggal02 علي بن محمد الحبشي 

september 2102 pukul 20:02 WIB. 
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