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 املصادر - أ

 القرآن الكرمي
 

 املراجع - ب
 .دون سنة، : دار العلمسورااباي ،شرح العالّمة ابن عقيل، عقيلابن 

 
، الطبعة الرابعة، اجملد أيسر التفاسري لكالم العلي الكبريجابر،  أبوبكر

 .2331مصر: دار السالم، الثالث، 
 

 ،قطر الندى وبل الصدىأىب دمحم عبد هللا بن يوسف بن هشام األنصارى، 
 .دون سنة ،سورااباي: احلرمٌن

 

، لبنان: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اذلامشي، 
1003. 

 

ت: بًنو  ،حاشية الصاوي على تفسري اجلاللنيأمحد بن زلّمد الصاوي، 
 .1003 ،دار الكتاب العلمية

 

، مرتفورا: دروس علم من أصول التفسريمىن ادلكى، يمساعل عثمان زين الإ
 .رالسالم، دون سنةاادلعهد د

 
 .UIN-Malang Press 2009فقه اللغة العربّية،  أوريل حبر الدين،



 شرح قطر الندى وبل الصدىمجال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري، 
 .1003 ،: دار الفكربًنوت

 
، دار شرح الشذور الذهبمجال الدين عبدهللا بن هشام األنصاري، 

 .الفكر، دون السنة
 

 .دون سنة، : بركة علم، مرتفوراإسعاف الطّلبني، احلاج شكري أونس
 

قواعد الّلغة العربيّة لتالميذ املدارس آخرون، و حضرات حفىن بك انصف
 .دون سنة ،، حقوق الطبع زلفوظة للوزارةالثانوية

 
، لبنان: دار حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني، اجلزء الرابعالسيوطي، 

 .1002الفكر، 
 

 –، بًنوت الكواكب الّدرّيّةالشيخ زلّمد بن أمحد بن عبد الباري األهدال، 
 .1020لبنان: دار الكتب العلمية، 

 

: جدة –سنغافورة  ،املعجم املفصل يف اإلعراب، اطبطاهر يوسف اخل
 .2332، احلرمٌن

 

 دون ،دار العابدين ،العشماوىعبد هللا بن الفاضل الشيخ العشملوى، 
 .سنة

 

 .2391: اذلداية، سوراباي، النحو الواضحارم و مصطفى أمٌن، علي اجل



 .2311 ،دار ادلعارف مبصر ،النحو الواضح، 
 

، الطبعة التاسعة، اجلزء األول ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 .احلكمة، دون سنةدمشق: دار 

 
: بًنوت -شارع سوراباي ،القوائد واإلعرابملنهاج يف دمحم األنطاكى، ا

 .دون سنةمكتبة دار الشرق، 
 

، دارالكتاب الكواكب الداريةدمحم بن أمحد بن عبد الباري األهدال، 
 ، دون سنة.اإلسالمى

 

لبنان:  –بًنوت ،الكواكب الّدرّيّةاري األهدال، زلّمد بن أمحد بن عبد الب
 .102دار الكتب العلمية، 

 

: توكو  ، سوراابايمنت األجووميّة، ّمد بن رلّمد الصنهاجى األجرومىزل
 .دون سنةكتاب إمام، 

 
، الطبعة الثانية، اجملد السابع، حماسن التأويلدمحم جامل الدين القامسي، 

 .2312بًنوت: دار الفكر، 
 

الواضح يف قواعد اللغة  ،الرحيم عرس و زلّمد فهمي الدويك زلّمد عبد
 .2321: ، دار رلدالويالعربية

 



، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكزلّمد زلي الدين عبد احلميد، 
 .2312: دار الكتب العلمية، لبنان –بًنوت 

 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ،قواعد اللغة العربيةدمحم مين،  دمحم نصرهللا،
 .1002 ،بونوروج

 

 .1001، لبنان: دار الفكر، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليٌن، 
  

 .دون سنة، ، بًنوت: دار الفكرمباحث يف علوم القرآنمناع القطان، 


