
 قائمة المراجع

 المصادر -أ

 ، سورة البقرةالقرآن الكرمي

 المراجع العربية: -ب

 :كتب

 سورابايا: اهلداية. .السجاعى على القطر الندى .ابن هشام

 ا: احلرمني.إندونسي. فيض الخبير وخالصة التقرين .السيد علوى بن السيد عبا
 دون سنة

و:: دار بي  .الثالثاجلزء جامع الّدروس العربيّة  .الشيخ مصطفى الغالييىن
 1122الكتب العلمية. 

ة. بيو:: املكتبة العلمي .كتاب شذا العرف في فن التصرف .أمحد احلمالوي
 دون 

دون  .بيو:: دار الكتب العلمية .القواعد األساسية للغة العربية .أمحد اهلامشي
 .سنةسنة

ريس. االنج فماالنج: جامعة االسالمية م. فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين
1112 



الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن  .أيب احلسني أمحد بن فارس
 دون سنة املعارف. بيو:: .العرب في كالمها

 .عظيمتفسير القرآن ال .أيب الفدأ إمساعيل بن عمر بن كثي القرشي الدمشقي
 .وزيعطيبة للنشر واالتاململكة العربية السعودية: دار . اجمللد األول، الطبعة الثانية

طبعة جديدة مصححة  .الطبعة األوىل .شرح عمريطي .إبراهيم البيجوري
 دون سنةومنقحة، جاكرتا: دار الكتب العلمية. 

ار مصر: د .اجلزء الثاين .الطبعة الرابعة .في علم النحو .أمني علي السيد
 2291 .املعارف

 .بيو:: دار الفكر .شرح قطر الندى وبل الصدى .مجال الدين عبد اهلل

 .علميةدار الكتب ال بيو:: األشباه والنظائر في النحو .جالل الدين السيوطي
 دون سنة

 .عصمي .تصريف األفعال والمصادر والمشتقات .صاحل سليم الفخري
2221. 

 .اجلوء األول .فتح البيان في مقاسد القرآن .صديق حسن خان القنوجي
 2221 .بيو:: املكتبة العصرية

 اندونسيا: احلرمني، دون سنة. .المعجم المفصل في اإلعراب .طاهر يوسف
 دون سنة

 ةدون سنمصر: دار املعارف، دون سنة.  .الموجه الفني .عبد العليم إبراهيم



صر: مالتبيان في إعراب القرآن. عبد اهلل بن احلسني بن ابو البقاء العكربي. 
 بيت األفكار الدولية. دون السنة

بيو:: دار الثقافة  .جز األول .ملخص قواعد اللغة العربية .فؤد نعمة،
 . دون سنةاالسالمية

 ورا:مرتف. كتاب التسهيل لعلوم التنزيلحممد بن أمحد بن جزى الكلىب، 
 . دون سنةفرجيتاكن دار السالم

 .بيو:: منشور: العصر احلديث .مباحث في علوم القرآن .مناع القطان
2221 

 .كربيو:: دار الف .اجلزء األول .مراح لبيد تفسير النووي .حممد نووي اجلاوي
 دون السنة

 .الوضيح في قواعد اللغة العربية .وحممد فهمي الدويك ،حممد عبدالرحيم عدس
 دون سنةدار خدالوي.  عمان:

 .العلم سورابايا: دار .اجلزء الثاين .متممة الجرومية .حممد بن أمحد بن عبد الباري
 دون سنة

اجمللد األول. دار املعرفة اجلامعية: إعراب القرآن الكريم. حممود سليمان ياقو:. 
 مصر. دون سنة

د األول، اجلزء اجملل .تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .وهبة الزحليي
 دون السنة .األول، دمشق: دار الفكر
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