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 املراجعقائمة 
  NIU-glalaM ssePP.glalaM . ْٕٕٓٓتر  الدين ،أوريل .

 lles, ,reaa.ٕٜٓٓ  .sPissaiaMaiPkis.فقو اللغة العربية
aleila .essikis. niaesl 

.irkl.  lslskl . 
 .. جامع الدروس العربية لبنان. دار الفكر  ٕٕٓٓالغاليُت ,مصطفى 
بية. لبنان: دار الكتب . القواعد األساسية للغة العر ٕٕٓٓاعتاشم ي   ،أزتد.

 العلمية.  
.  التقريرات البهية على منت ٕٕٓٓالبييت,دمحم رشاد بن أزتد بن عبد الرزتن.

 األجرومية. الطبعة الثانية. سورااباي. دار العلوم اإلسالمية. 
نعمة، فؤاد. دون سنة. ملخص قواعد اللغة العربية. اصتزء األول، بَتوت. دار 

 الثقافة اإلسالمية.  
. الواضح ُب قواعد النحو والصرف. عمان. ٕٕٓٔعدس ، دمحم عبد الرحيم. 

دار غتد الوي.  
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. توضيح اظتسالك ٕٕٕٔالبنجري ،دمحم شكري بن أونس بن على الرشيدي. 
 ُب ألفية بن مالك.  مراتفورا. توكو كتاب "بركة علم . 

 العشماوي، عبد هللا ابن الفاضل الشيخ. دون سنة.  . سورااباي: اعتداية.  
 . ٖٕٕٔالرعيٍت، دمحم بن دمحم . 

لبنان. مؤسسة الكتب -متممة األجرومية.  الطبعة الرابعة، اصتزء األول. بَتوت
 الثقافية.  
 .  ٕ٘)يس(  ٖٙالقرآن، 

القرآن اجمليد. اجمللد  . مراح لبيد لكشف معٌتٕٙٓٓالرعيٍت ، دمحم بن عمر . 
 الثاشل لبنان . دار الكتب العلمية. 

 .  ٕٕ)اظتلك(  ٕٙالقرآن، 
 .  ٕٛ٘اظتراجع السابق، ص. 

 .  ٖٖ٘م(، ص. 
اظتنذري ، عبد العظيم بن عبد القوي، . الًتغيب والًتىيب اجمللد األول. 

 بَتوت: دار الفكر   
النووية، الطبعة األوذل. . األذكار ٕٕٓٓالنووي، أبو زكراي حيِت بن شرف. 
 جاكرات . دار الكتب اإلسالمية.  

البصري، أبو اضتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب اظتاوردي.دون السنة.  
النكت والعيون تفسَت اظتاوردي، الطبعة السابع، اجمللد اطتامس. بَتوت. دار 

 الكتب العلمية.   
 اظتنذري، عبد العظيم بن عبد القوي.  اجمللد الثاشل .اظترجع السابق.  

.  أساليب تدريس اللغة العربية ،الطبعة الثالثة. ٜٔٗٔدمحم علي اطتورل . 
 الرايض . اظتملكة العربية السعودية. 
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طو علي حسُت الدليمي وسعاد عبد الكرصل الوائلي.اجتاىات حديثة ُب 
 تدريس اللغة العربية. 

 عمان األردن. جدران للكتاب العاظتي.   
عابد توفيق اعتامشي ،اظتوجو العملي ظتدرس اللغة العربية. الطبعة الثالثة. بَتوت. 

 مؤسسة الرسالة . 
.  مرجع سابق، الطبعة األوذل ٗٔٔٗ-ٕٕٕٗرتال الدين عبد هللا بن ىشام.

 . لبنان: دار الفكر .  
 –م ٕٕٕٔابن عقيل.  فرحان اظتصطفى ،حاشية اطتضري على شرح

ى  . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الطبعة الثانية ، اصتزء ٕٔٔٗ
 لبنان. دار الكتب العلمية.   –األول. بَتوت 

دمحم األنطاكي. دون سنة .اظتنهاج ُب القواعد واإلعراب، الطبعة الرابعة. 
 بَتوت. مكتبة دار الشرق . 

شرح قطر الندى وبل الصدى. لبنان. . ٔٔٔٗرتال الدين عبد هللا بن ىشام.
 دار الفكر.  

 يوسف الصميلي.  اللغة العربية وطرق تدريسها. بَتوت. اظتكتبة العصرية.    
 ه.التعريفات، جدة. اضترمُت.   ٕٗٔٗعلي بن دمحم اصترجاشل. 

حفٍت بك انصف وآخرون. دون سنة. قواعد اللغة العربية لتالميذ اظتدارس 
 . اعتداية.  الثانوية. سورااباي

م .الواضح ُب قواعد اللغة  ٜٔٔٗدمحم عبد الرحيم عدس ودمحم فهمي الدويك.
 العربية، الطبعة الثانية. عمان. دار ػتدالوي. 

م. معجم قواعد اللغة العربية، الطبعة األوذل.  ٜٗٔٗأنطوان الدحداح.  
 بَتوت. مكتبة لبنان.  
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واضح، اصتزء األول، الطبعة علي اصتارم ومصطفى أمُت . دون سنة .النحو ال
 الثامنة عشرة. مصر. دار اظتعارف.  

.  القواعد العربية اظتيسرة، الطبعة الثانية. ٕٔٔٗػتمود إشتاعيل وآخرون. 
 الرايض. جامعة اظتلك سعود. 

دمحم بن دمحم الرعيٍت. متممة اآلجرومية. مرجع سابق. 


