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 ثبت المرجع

 

 القرآن الكريم.

دار : نلبنا. كثيربن إمختصر كثير. بن إلدين د الحافظ عمااجليل م ما، إلدمشقيا

 .لثالثالمجلد ا ،لعلميةا   لكتبا

 م.٥٠٠٥ ،لمعاصرا لفكرا دار ن:لبنا. لمنيرالتفسير اة. حبو ،لزحيليا

 .لجاللينا تفسيرالسيوطي.  لدينل العالمة جالوالمحلي الدين محمد ال مة جاللعالا

 م.٥١١٥ ،لعلميةا لكتبدار ا ن:لبنا

تفسير الجاللين.  .---------------------------------

 م.٥١٥٥ ،دار الكتب االسالمية جاكرتا:

 م.٥٠9٥ ،لسنةا لمجهو. غيالمرا تفسير. حمد مصطفيأ ،غيالمرا

 .ه٥7٥١، مكتبة البركة: . سماراعقلب القرآند إبن. أبو أحم، اويس

 م.٥٠٢٠ ،. بمصر: دار المعارفعلم اللغة العام األصواتكمال محمد.   ،بشر

. ندونيسيينعلم األصوات لدارسي اللغة العربية من اإل. إدريس الدين نصر جوهر،

 ه.٥7٥9 ،سيدورجو: مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع
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. القاهرة: مطبعة شذرات من فقة اللغة واألصواتحمد عبد. عبد الحليم م ،الحليم

  م.٥٠٢٠ ،اإلسالماحسين 

 .م٥٠٠9 إسكندرية: دار المعرفة الجامعة، .مقدمة لدراسة اللغة. خليل، حلمي

 .م٥٠٢٠ ،المكتبة الخرجي . الرياض:اللغةعلي. األصوات محمد  ،الخولي

 أسباب تدريس اللغة العربية.. ----------

  م. ٥٠٢9 ،الناشر مكتبة الخرجي . الرياض:ةوياألصوات اللغ .----------

 ه.٥7٥٠، دار العابدين سورابايا:. تفسير سورة يسزاده، الشيخ حمامى. 

ن: دار لبنا .لجالليناعلى تفسير وى لصااحاشية . ملسالامحمد عبد  ،دينهشا

 م.٥٠٠٢ ،لعلميةا لكتبا

 .م٥٠٢١ ،هبة. مكتبة و العام علم اللغةتوفيق محمد.  ،شهين

 م.٥٠٠٠ ،لفكرادار الكتب  وت:بير. لتفاسيرة اصفو. محمد علي ،الصابوني

 .م٥٠٢٠ بغداد: بيت الحكمة، .علم اللغة .الضامن، حاتم صالح

 م. ٥٠٠٠ ،عمان: دار ازمنةفصول في الثقافة اللغوية. جميل.  ،علوش

روب، ثلخالق القاهرة: عالم الكتب عبد ا. دراسة صوت اللغوي. أحمد مختار عمر،

   .م٥٠٠٥

 .م٥٠٠٥بيروت: العصرية،  .جامع الدروس العربية. الغالييني، مصطفى
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 ديلحاا لمجلد، العلميةالكتب دار ا: نلبنا .لمعانيروح ا. لسيدالدين ب اشها ،محمد

 .عشر

 .م٥١١٥ دار اشبيليا،. علم األصوات. حمدأمحمد  محمد،

  م.٥٠٢٥ ،المهارف القاهرة: دارمعجم الواسيط. إبرهيم.  ،مدكور

 .الفونولوجيا ةياللغوظائف األصوات  علمعصام.  ،نور الدين

 دار الكتب السلفية، سورابايا:. التبيان. بي زكريا يحيى بن شرفأمام النووي، اإل
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