
   

 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر - أ

 )سورة يوسف( 12القرآن، 

 المراجع - ب

 المراجع العربية (1

 –)بريوت الكواكب الّدرّيّة، الشيخ حمّمد بن أمحد بن عبد الباري األهدال، 

 ، اجلزء األّول ( 2010لبنان: دار الكتب العلمية، 

)دار الكتب العلمية، السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسّية للغة العربية، 

 (1971لبنان، -بريوت

أمحد مزكى، اهلدى ىف علم الصرف، ) اجلامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية 

 ( UIN MALIKI PREESS2010احلكمية 

الدكتور حممد التوجني، األستاذ راجي األمسى، معجم املفصل يف علوم اللغة، 

 )دار الكتب العلمية، اجلزاء األول(



إبراهيم أغوس، عطية الصراحلى، و عبد احلليم منتصر، حمّمد خلف اهلل أمحد، 

 )اجلزء األّول، الطبعة الثاين(املعجم الوسيط، 

هباء الني عبد اهلل بن عقيل العقيلي، شرح عنب عقيلعلى ألفية ابن مالك، )بريوت : دار 

 (2003الفكر، 

إلعريب،)بريوت :دار الكتب مجل الدين ابن هشام األنصري،مغين اللبيب عن كتب ا

 (2005العلمية،

مجال الدين عبد اهلل بن هشام األنصاري، شرح الشذور الذهب، )دار الفكر، دون 

 السنة(

حضرات حفىن بك ناصف و حمّمد بك دياب والشيخ مصطفى طموم و حممود افندى 

)حقوق الطبع قواعد اللّغة العربيّة لتلميذ املدارس الثانوية، عمر و سلطاان بك حمّمد، 

 حمفوظة للوزارة(

)دم، دن، دراسة منهجية هادفه حول األصول الثالثة، سعيد حوى اإلسالم، 

1981) 



عبد الوهاب الرشيدي، " علم االصوات النطقي نظرية و مقارنة مع نطبيق ىف القران 

 " 2010الكرمي ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم، 

 )سورابايا: مكتبة بايل بوكو(،  2لواضح النحو اعلي اجلارم و مصطفى أمني، 

، الطبعة التاسعة، اجلزء األول )دمشق: دار ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 

 احلكمة، دون سنة(

 )دار املعرفة، دون السنة(املعجم يف اإلعراب عمر توفيق سفراغ، 

 (2007)بريوت:دار الفكر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني، 

،)سورابايا : دار العلم، دون  1تفسري النووي، ج -نووي اجلاوي، مراجع لبيد حممد

 397سنة(،ص.

، توضيح املسالك يف ألفية بن مالكحممد شكري بن أونس بن على الرشيدي البنجري،  

 (1992)مرتافورا: توكو كتاب "بركة علم"، 

ية، )مكتبة دار حممد حمي الدين عبد احلميد، التحفة السنية بشرح املقدمة اآلجرم

 (  1414-1994السالم، جزء األول 



حممد نصراهلل، حممد منري، قواعد اللغة العربية املواد الدراسية، )اجلامعة اإلسالمية 

 (2008احلكومية بونوروجو 

، )ماالنج: جامعة مالكي املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبا نور هادى،

 (2011ج، اإلسالمية احلكومية ماالن

 المراجع اإلندونيسية

Abdul Chaer. Psikolinguistik Kajian Teoritik. RinekaCipta. Jakarta: 2009. 

 

 

 

 

 

 


