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قاىرة: مكتبة صنعاء االثرية،  ،دمتع يف شرح االجرومية مالك بن سامل بن مطر املهذري،
4002 

بًنوت : دار الفكر,  قطر الندى وبل الصدى،مجال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري, 
 م 4771ىـ/ 4242

 دون سنة  .الغالييين، جامع الدروس العربية، بًنوت: دار الفكرمصطفى 
 دار املعرفة اجلامعية ،إعراب القرأن الكرًنحممود سليمان ياقوت، 

 م 4774بًنوت: لبنان،  املعجم املفصل يف النحو العريب،عزيزة فوال بابيت ، 
 4774اندونيسيا، احلرمٌن،  املعجم املفصل يف اإلعراب،طاىر يوسف، 

 م 4004دار احلديث:  الربىان يف علوم القرآن،رالدين بن الزرطشي، بد
 م4772بًنوت : دار الفكر، معجم الوسيط، إبراىيم آنيس وغًنه، 

جدة: دار الشروق،  معجم املصطلحات النفسية و الرتبوية،حممد مصطفى زيدان، 
  م 4757

 م 4007بًنوت، دارالكتب العلمية،  القواعد األساسية للغة العربية،محد اهلامشي، أ
 بًنوت: دارالكتب العلميةحنو القلوب، أيب القاسم عبد الكرًن بن ىوازن القشًني، 

 م 4004دار البًنويت،  اإلقرتاح يف أصول النحو،جالل الدين السيوطي، 
قطر، وزارة األوقاف الشؤون اإلسالمية،  التحفة السنية،حممد حمي الدين عبد احلميد، 

 م 4005
 م 4760جدة: دار الشروق،  خمتصر النحو،عبد اهلادي الفضلي، 
 بًنوتسلم اللسان، جرجي شاىٌن عطيو، 



سورابايا: دار العلوم التقريرات البهية، حممد رشاد بن أمحد بن عبد الرمحن الييت، 
 م  4002اإلسالمية، 

 م 4003)الرياض: مكتبة الرشد،  شرح اآلجرومية،حمدم بن صاحل العثيمٌن، 
 سورابايا: اهلداية ،ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 

 4004(، Islamic book، )اجلىن الداين يف حروف املعاينابن أم قاسم املرادي، 
سالة، ر بًنوت، مؤسسة المعجم حرف املعاين يف القرآن الكرًن، حممد حسن الشريف، 

 م 4774
  4763بًنوت: دارالعلم للماليٌن، قاموس اإلعراب،  جرحبس عيسى األمسر،

جاكرنا: دار الكتب تسهيل نيل األماين، أمحد بن حممد زين بن زين مصطفى الفطاين، 
 م 4041اإلسالمية، 

بًنوت: املؤسسة اجلامعة للمدرسات والنشر أدوات اإلعراب، طاىر شوكت البيايت، 
 م  4003والتوزيع، 

 4764دمشق: دار القلم، لقواعد العرية يف النحو والتصريف، معجم اعبد الغين الدقر، 
اندونيسيا:  شرح ابن عقيل على األلفية،مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك، 

 م  4003احلرمٌن، 
 م 4004، دمشق: دار الفكر، األدوات النحوية يف كتب التفسًنحممود أمحد الصغًن، 

 ىرام()مركز األالنحو العصري، سليمان فياض، 

 م 4772)بًنوت: دارالفكر، شذور الذىب، مجال الدين عد اهلل بن ىشام األنصاري، 
 دار البشائر معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مروان العطّية،

 م 4007دار الفكر: دمشق،  التفسًن املنًناجمللد األول،وىبة الزحياي، 

 دار القلم العريباألول،تفسًن ابن كثًن اجمللد أيب الفداء إمساعيل، خمتصر 

 م 4772دار الفكر: بًنوت، اجلزءاألول، فتح القديرحممد بن علي بن حممد اشوكاين، 



دار  روح املعاىن اجمللد األول،أىب الفضل شهاب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي، 
 م 4772الفكر: بًنوت، 

 م 4764، )دار القلم، بًنوت، صفوة التفاسًنحممد علي الصابوين، 
 المراجع األجنبية
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