
 والمراجع المصادر قائمة
 المصادر -أ

 (م٠٢٠٢ اجلّنة، روضة جبل. ف. س:  بندونج) الكرمي، القرٰان
  المراجع -ب

 ( ٠٢٢٢)بريوت: دار الفقر، جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين، 

)لبان : دار الكتب العلمية  القواعد األساسية للّغة العربية، أمحد اهلامشى، 
۰۹۹۱ ) 

 ، )سورابايا: مكتبة بايل بوكو(٠ النحو الواضح ، اجلارم ومصطفى أمنيعلي 
 )سنغافورة: احلرمني(  ،٠الكواكب الدرية ، حممد اهلدل

ت: دار )بريو فيض القدير ىف شرح اجلامع الصغريحممد عبد الرؤوف املناوي، 
 ( ٠٧٢٠املعرفة 

 (٠٢٢٧، )بريوت: دار الفكر، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 
 ية( ، )لبان: دار الكتب العلمإعراب القران أيب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل،

 ( ٠٢٢٢، )دار الكتب االسالمية : شرح عمر يطيإبراهيم البيجور، 
 ، لطبع معدوم. رسالتانحسني بن حممد املشاط، 

 ، )لبان : دار الفكر( مراح لبيدحممد نووي اجلاوي، 
 ( ٠٢٢٧الطبعة األوىل )ماالنج :  ية،البيئة اللغو حلمي زهدي، 

دار املسرية : ، )أساليب تدريس اللغة العربية، الطبعة الثالثةحممد فؤاد احلوامدة، 
٠٢٠٢ ) 

 ريب( ، )دار الكتب العمشكلة تعليم اللغة العربية لغري العربعلي احلديدي، 

مية، ل، )لبان: دار الكتب العاملعجم املنفصل يف اإلعربطاهر يوسف اخلطيب، 
٠٢٠٠ ) 

 ( ٠٧٧٢الطبعة الثانية، )دمشق : تدريس اللغة العربية، حممود امحد السيد، 



 ( ٠٢٠٢الطبعة الثانية، )الرياض:  أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي، 

 ، )جايا اندونيسيا: احلرمني( الكفراوي على منت االجرميةحسن، 

 )احلرمني( الشماوي،ابن الفاضل، عبد اهلل 

)دار جمدالوي :  الواضح يف قواعد النحو والصرف،حممد عبد الرحيم عدس، 
٠٧٧٢) 

 ،الكواكب الدرية شرح متممة األجروميةحممد بن امحد بن عبدالباري اهلدل، 
 )سنغافور:احلرمني( 

 ( ٠٢٠٢، )بريوت: دار الكتب العلمية شرح ابن عقيل مجال الدين أيب عبد اهلل،

حفين بك ناصر وحممد بك دياب ومصطفى طموم وحممد أفندي عمر وسلطان 
 ( ٠٢٠٢، )دار الكتب اإلسالمية، قواعد اللغة العربيةبك حممد، 

 ( ٠٢٢٢، )الرحرمني : دار العلوم اإلسالمية، التقريرات البهيةحممد رشاد، 

 ، )احلرمني:( حاشية احلضرىحممد حضر، 

 )دار العلم(  ا،شرح خمتصر جدأمحد زيين دحالن، 

 ، )مصر : دار الفضيلة(الفية ابن مالكحممد بن عبد اهلل، 

 ، )جدة : احلرمني( منت اجلروميةصنحاجي، 

 ، )شورابايا: احلرمني( شرح سجاعي قطر الندىأمحد بن أمحد السجاعي، 

 ، طبقة األوىلمعجم قواعد اللغة العربيةجورج مرتي عبد املسيح، 

 ،الكواكب الدرية شرح متممة األجروميةري اهلدل، حممد بن امحد بن عبدالبا
 )سنغافور:احلرمني( 

)اجمللد الثاين، دار الكتب اإلسالمية، ، صفوة التفاسريحممد علي الصابوين، 
 (م، جاكرتا٠٧٧٧ –ه ٠2٠٢الطبعة األوىل، 

 ، )دار املعرفة( اعراب القرٰانحممد سليمان يقوت، 



دار -ريوتب-، اجلزء األّول، )لبانإعراب القرٰانيف أبو البقاء العكربي، التبيان 
 ( ٠٢٢الطبعة الثانية -الكتب العلمية

 


