قائمة المصادر والمراجع
المراجع بالعربية

:

آجروم ,ا . (n.d.).الجرومية .
األهدل ,م .ب . (n.d.).الكواكب الدرية شرع متممة اآلجرومية .سورابايا :دار العلم.
البروسوي ,إ .ح . (n.d.).تفسير روح البين ج 10.بيروت :دار إحياء التراث العربي.
الدقر ,ع .ا . (n.d.).معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وذيل باإلمالء .دمشق :
دار القلم.
الراجحي ,ع . (1989).التطبيق الصرفي .بيرت :دار المعرفة الجامعية.
السامرائي ,م .ف . (2014).النحو العربي أحكام ومعان الجزء الثاني .بيروت :دار ابن
كثير.
السراج ,ا . (1996).األصول في النحو العربي .بيرت :مؤسسة الرسالة.
السكاكي ,ي .ا . (1987).مفتاح العلوم .بيرت :دار الكتاب العلمية.
السكاكي ,ي .ا . (1987).مفتاح العلوم .بيرت :دار الكتاب العلمية.
الغالييني ,م . (2012).جامع الدروس العربية .بيروت :القاهرة.
الغني ,ع . (n.d.).معجم الغني .المكتبة الشاملة.
الفيروزابادي ,م .ا . (1913).القاموس المحيط .مصر :مطبعة السعادة.

القاف ,ط .ب . (2005).فيوضات البحر الملي .

64

65

القيومي

(1928).

.كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .القهرة :المطبعة

األميرية.
الكريم ,ع .ا . (2004).الدرس النحو في القرن العشرين .القاهرة :مكتبة األداب.
النادري ,م .أ . (1997).نحو اللغة العربية .بيروت :المكتبة العصرية.
الهاشمي ,ا .أ. (1354ه ).القواعد األساسية للغة العربية .بيرت :دار الكتب العلمية -
دار الفكر.
أنيس ,إ . (2004).المعجم الوسيط .مصر :مكتبة الدولية.
بابستي ,ع .ف . (1992).المعجم المفصل في النحو العربي .بيروت :دار الكتب العلمية.
بركات ,إ . (2007).النحو العربي الجزء الثالث .مصر :دار النشر للجامعات.
حسن ,ع . (n.d.).النحو الوافي الجزء الثالث .مصر :دار المعارفي.

حميدات ,ا . (n.d.).محاضرات في علم الصرف .
منظور ,ا . (1970).لسان العرب .بيرت :دار لسان العرب.
نعمة ,ف . (1998).ملخص قواعد اللغة العربية .مصر :المكتب العلمي للتألف والترجمة.
هداية ,ن .ش . (2017).علم النحو العربي وتطويره .المنار.
يونس ,م . (2018).قاموس عربي -إندونسي .جاكرتا :محمود يونس والذرية.

66

:

المراجع باإلندونيسية

Abidin, A. S. (2019). Nilai-Nilai Aqidah dan Akhlak dalam Kitab Simtut Durar
Karya Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi (Analisis Isi Akidah dan
Akhlak dalam Simtut Durar). El Wasathi-ya: Jurnal Studi Agama, 7-9.
Akhsan, A. (2021). العربية

علم الصرف نظرياته وتطوراته واإلستفادة منه في تعليم اللغة.

Lahjah Arabiyah.
Andriani, A. (2015). Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Pendidikan Islam.
Ta’allum: Jurnal Pendidikan Islam.
Anshori, T. (n.d.). Ism Al-Tafdhil Dalam Al Quran Juz 1 sampai 10 (Analisis
Morfosintaksis).
Asmendri, M. S. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam
Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science.
Fakhrurrozy, M. I. (2018). Nahwu dan Shorof Perspektif Pembelajar Bahasa Kedua.
Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa II Tahun 2018.
Ghofur, M. A. (2019). العربية

علم النحو والصرف آلة لفهم اللغة. Al Fusha.

Husain, M. (2015). Biografi Habib Ali Al Habsyi. Jakarta: Pustaka Zawiyah.
Jaya, I. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:
Quadrant.
Moleong, L. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya.
Musthofa, G. A. (2018). وأثرها في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا
Musyafa’ah, N. (2018).

قواعد النحو. Izdihar.

العالقة بين اللغة العربية وعلم النحو.

An-Nas: Jurnal

Humaniora.
Noza Aflisia, F. R. (2020).

اإلستعارة في قصيدة سمط الدرر للحبيب علي بن محمد

الحبشي. Alfazuna.
Salim, L. (2015). Peranan Bahasa Arab Terhadap Ilmu Pengetahuan. Adabiyah.

