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 املراجع 
 املراجع العربية  .أ

 القرآن الكرمي
جدة:  -هنر اخلي أيسر التفاسي لكالم العلي الكبي.أيب بكر جابر اجلزائري. 

1990 
طرق التدريس وأساليب االمتحان، شبكة املدارس  أبو لبيد ويل خان املظفر،  

 2009اإلسالمية، كراتشي ابكستان، 
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 م1999 والتوزيع.
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 م.  1946البايب احلليب وأوالده، مصر: 

قسم الدراسات اإلسالمية،   املبادئ الرتبوية يف القرآن الكرمي.، ، ائراس حممد صاحل 
كلية العلوم اإلسالمية، جامعة سليمنية: السليمنية، العراق، آداب الرافدين 

 157-137ص. 
  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف جوه التأويل،الزخمشري، 

 م 1998اجمللد األول، بيوت: دار املعرفة، 
 (1997أساسيات طرق التدريس"، عبد الدين عبد الرمحان اخلطيب، )سنة: 

 م 2010 ،دار السالم، القاهرةأسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية،حسن طبل، 
مكتبة وهبة   اجلالل واجلمال يف أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي.سامح القليين. 
 م.  2019القاهرة: 

طرق التدريس بني التقليد والتجديد"، للدكتور رافدة احلريري، دار الفكر، عمان، 
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 (2005فرج، دار املسية للطباعة والنشر، )سنة:  بن

 م 1984، علم الكتوب، بيوت ،فن البالغةعبد القادر حسني، 
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، دار صادر:  لسان العرب حممد بن مكرم على مجال الدين ابن منظور األنصاري، 
 . ه1414. بيوت 

وإحكام تفسي سورة الواقعة صور من اإلعجاز البياين   ،حممد بن حممد أبو شهبة
 ( عامل املعرفة: جدة ) ،املعاين

 1949عارية، بيوت:  مكتبة  عظات الناشئني.مصطفى الغاليني. 
دار اإلرشاد لثؤون اجلامعية.   إعراب القرآن الكرمي وبيانه. حمي الدين الدرويش. 
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