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 . بريؤت: دار املعرفة. الربهان ىف علوم القرآن .دون السنة. حممد أبو الفضل، إبراهيم 

. اجلمل . دون السنة. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن اجلرجاين، بن اجلرجاينا
 . بريوت: دار اجلبل

. شرح الدروس ىف النحو. ۱۹۹۱سعيد بن املبارك .  حممد أىببن الدهان النحوى، ا
 القاهرة: األمانة.

 .مصر: دار الكتب. اجلزء األول ،اخلصائص .عثمان  أىب الفتح، ابن جىن

  .دمشق: دار القلم. سر صناعة اإلعراب.  ه 1405 .أىب الفتاح عثمان بن جين،ا

تفسري التحرير و التنوير، اجلزء اخلامس و  .1984 .ابن عاشور، حممد الطاهر 
  .تونس: الدار التونسية للنشر .العشرون

شرح التسهيل البن عقيل املساعد على  .۱۹8۰. إمام اجلليل هباء الدين، بن عقيل ا
 .دمشق: دار الفكر. تسهيل الفوائد اجلزء األول

الرسالة التصريفية للتصريف اإلصطالحى و  .دون السنة .حممد معصوم  ،بن علىا
 . جومبانج: دار احلكمة. اللغوى

الكتاب كتاب سيبويه اجلزء  .دون السنة.أىب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، قنرببن ا
 . القاهرة: املدىن. األول



ألفية بن .  دون السنة .اإلمام أىب عبد هللا حممد بن عبد هللا ، بن مالك األندلوسيا
 .قديري: املعهد الفالح. مالك ىف النحو والصرف اجلزء األول

 .مصر: إدارة الطباعة املنريية. شرح املفصل .دون السنة .موفق الدين، ابن يعيش

النحو  .۱۹۹4. أمحد خمتار عمر ومصطفى النحاس زهران و حممد محاسة عبد اللطيف
 . كويت: ذات السالسل. األساسي

 . لرياباي: معجزات. املهمات ىف النحو . 2010. افراسني

يوسف ابن أمحد بن عبد هللا بن اإلمام أىب حممد عبد اّلله مجال الدين بن ، األنصاري
لبنان:دار . مغىن اللبيب عن كتب األعاريب اجلزء األول. دون السنة. هشام

 .الكتاب العريب

لرياباي قديري: هداية . قواعد اإلعراب . دون السنة. يوسف ابن عبد القادر، الربانوي
 .املبتدئني

 .املعلومة مسارانج: املكتبة. قواعد اللغة العربية . د. س .حنفى ،بك

القاهرة: دار . معجم التعريفات. دون السنة. على بن حممد السيد الشريف ،اجلرجاين
 .الفضيلة

 . مصر: دار املعارف. النحو الواىف .دون السنة .عباس ، حسن

 . سورااباي: اهلداية. كتاب قواعد اللغة العربية . دون السنة .حفىن بك انصف و غريه



الرايض: . شذه العرف ىف فن الصرف .دون السنة .أمحد أمحد بن حممد بن، احلمالوى
  .دار الكيان

مؤسسة . اجلمل ىف النحو .۱۹8۳ .أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، الزجاجي
 . الرسالة: دار األمل 

اجلملة الفعلية بسيطة وموسعة دراسة تطبيقية على شعر املتنىب اجلزء زين اخلويسكى.  
 .شباب اجلامعة . اإلسكندرية: مؤسسةاألول

 . فاكس: دار الفكر. اللغة العربية .فاضل صاحل ، السامرائى

. حاشية الصبان شرح األمشوىن على ألفية ابن مالك .دون السنة. طه عبد الرؤوف، سعد
 . املكتبة التوفيق

 . مصر: احلسينية. تدريب الطالب ىف قواعد اإلعراب اجلزء األول .۱۳۳۱. سيبويه

مهع اهلوامع ىف شرح مجع اجلوامع اجلزء  .۱۹۹8. الرمحن بن أىب بكرعبد ، السيوطي
 . بريوت: دار الكتاب العلمية. األول

مسارنج: كراي طه . شرح ابن عقيل على األلفية. دون السنة. جالل الدين ،السيوطي
 . فوترا

 .PT Bina Ilmuجاكرات: . علم الصرف. ۲۰۰4. صاحب

دار . دون السنة. السابعاإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل اجمللد  .عبد الواحدصاحل، 
 . الفكر للنشر و التوزيع



. شرح ابن عاقل .هباء الدين أبو حممد عبد هللا ابن عبد الرمحن بن عبد هللا ،العاقلي
 1بريوت: دار الكتب العلمية جزء 

 ، دم: مكتبة عربية طرق تعليم اللغة العربية .عبد املنعم سيد عبد ، العال

القواعد األساسية ىف  . ۱۹۹4 .يوسف احلمادي وحممد الشناوي وحممد شفيق عطا,
 . القاهرة: اهليئة العامة. النحو والصرف

القاهرة: مكتبة . طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية .1990. إبراهيم حممد، عطاء
 . النهضة املصرية

بريوت: دار . التبيان ىف إعراب القرآن، اجلزء األول .1997 .أىب البقاء  العكربي،
 . اجليل

قاىرة : دار  .بية الدينيةأساسيات تعليم اللغة العربية والرت  1981. فىت وغريه ،على يونس
 .الناقة

 . قديري: رايضة العقول. العمريطي .دون السنة .شرف الدين حيي، العمريطي

 .القاهرة: دار احلديث. الدروس العربيةجامع . دون السنة. مصطفى، الغالييين

 . مطبعة املدين. ائل العسكريةسامل. 1982. أبو على الفارسي،الفارسي

. شرح الفواكه اجلانية على متممة اآلجرومية .دون السنة. عبد هللا بن أمحد، الفاكهي
 . ابندوج: شركة املعارف

 . السعودية: دار الشروقجدة اململكة العربية . خمتصر النحو .عبد الذادي ،الفضلي



 .القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. طرق تعليم اللغة العربية .1983. حممد عبد  القادر،

دراسات حتليلية و مواقف تطبيقية ىف تعليم اللغة العربية . 1981 .حسني سليمان، قورة
 .دار املعارف. و الدين اإلسالمي

. مشكل إعراب القرآن. 2000القريوين، أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي. 
 بريوت: دار اليمامة. 

 . جدة: احلرمني. أجرومية منتشرح . دون السنة. عبد الرمحن ابن صاحل، املاكودي

 . بريوت: دار الكتب العلمية. القواعد األساسية للغة العربية . دون السنة. حممد اهلامشي

تقريرت نظم  .دون السنة. هداية املبتدئني ابملعهد اإلسالمى لرياباي كديريمدرسة 
 . كديري: دار املبتدئني.اخلالصة ألفية ابن مالك ىف علم النحو و الصرف

 دم: دار النفائس. خصائص العربية وطرائق التدريسها. حممد،معرف 

. لبنان: دار تدريسهاخصائص العربية و طرا ئق معروف، انيف حممود . دون السنة. 
 النفائس. 

اجلزء  ،اللمع ىف العربية . ۱۹7۲. الفتح عثمان بن جين املوصلي وأب، النحوي 
 . .كويت: دار الكتب الثقافةاألول

 .بريوت: دار الثقافة اإلسالمية. ملخص قواعد اللغة العربية .دون السنة. فؤاد، نعمه

ماالنج: مطبعة . اللغوية لغري انطقني هبااملوجة لتعليم املهارات . 2011.نور  هادي،
  .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية



دار اإلمام . الثمرات احللية ىف شرح نظم اآلجرومية .۲۰۰۵. حممد رفيق، الونشريسي
 . مالك

 .دمشق. داللة راكب اجلمل عند األصولني. 2002. موسى بن مصطفى ،ينظر العيدان
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