
 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع العربية . أ
 .9444، دون ادلطبع: دار ادلعارف، . البالغة الواضحةأمٌن، علي اجلارم ومصطفي

، دون ادلطبع: مكتبة اآلدب، ادلصباح يف ادلعاين والبيان والبديعبن مالك، بدر الدين ، 
9434. 

التحرير والتنوير )حترير ادلعىن التونسي، حممد الطاهر بن حممد بن حممد طاهر بن عاشور، 
تونس: الدار التونسية السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسًن الكتاب اجمليد(،

 ه.  9434، 4للنشر، اجلزء 
البالغة ادلرحلة الدراسات الشرعية اجلهضمي، مصطفى حممد الفكي و زايد بن سليمان، 

 ه. 9491، 2، طالعامة
، دون ادلطبع: مركاز اساليب ادلعاين يف القرآناحلسينس، السيد جعفر السّيد باقر. 

 ه.  9831الطباعة والنشر التابع دلكتب اإلعالم اإلسالمي،  
، دون البالغة العربية وسائلها وغايتها يف التصوير البياينربيعي، حممد على عبد اخلالق. 

 .9434ادلدينة: دار ادلعرفة اجلامعية، 
، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة اجلزء الثاينصعيدي، عبد ادلتعال، ال

 .9444القاهرة: الناشر مكتبة االداب، 
 ، رياض: دار ادلنارة للنشر والتوزيع، دون سنة.8، طمعجم البالغة العربيةطبانة،بدوي. 

لنحو اعبد اللطيف، حممد محاسة وأمحد خمتار عمر ومصطفى النحاس زهران، 
 .2191، القاهرة: دار الفكر العريب، األساسي

 . 2114، لبانن: دار النهضة العربية، علم ادلعاينالعتيق، عبد العزيز. 



، بًنوت: ادلكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلزء األولالغالبيين، مصطفى. 
9444 . 

، لبانن : ادلؤسسة دلعاينعلوم البالغة :البديع والبيان واقاسم، حممد أمحد وحميب الدين، 
 . 2118احلديثة للكتاب، 

، القاهرة: دار الفكر العرىب، البالغة االصطالحيةقاقيلة، دكتور عبده عبد العزيز. 
9442. 

 . 9441، جدة: مطبعة الفسر، . تيسر البالغةقالش، أمحد
 .2114، الكويت: مكتبة أهل األثر، دوروس البالغةحممد، حفىن ناصف وسلطان، 

 .2198، عمان: دار ادلسًنة للنشر والتوزيع: النحو الوظيفي، عاطف فضل. حممد
، لبانن: مكتبة لبانان ناشرون، معجم ادلصطلحات البالغية وتطويرهامطلوب، أمحد. 
2112. 

 ه. 9482، 2لبانن: دار أبن حزم، ط البالغة ادليسرة،النجدي، عبد الرمحن. 
، بًنوت: دار الثقافة زء االول قواعد النحوملخص قواعد اللغة العربية اجلنعمة، فؤاد، 

 اإلسالمية، دون سنة. 
النحو، بًنوت: دار الثقافة  ملخص قواعد اللغة العربية اجلزء االول قواعدنعمة، فؤاد، 

 اإلسالمية، دون سنة.
 .2114القاهرة: القدس،  جواهر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، .محدأاذلشيمي، 

 األجنبيةالمراجع  . ب
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta, 2009. 

 


