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 المراجع

6 دار (. القول السديد ىف علم التجويد. ادلنصورة3002أبو الوفاء، علي.)
 الوفاء )ادلكتبة الشاملة(.

(. قواعد اللغة العربية )النحو والصرف ادليسر(6  3002مجعة، عماد علي. )
 سلسلة العلوم اإلسالمية ادليسرة.

 (. اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة.4551حسان، متام. )

 ن.احلمالوى، أمحد. )دون السنة(. شذا العرف يف فن الصرف6 دار الكيا

(. أساليب التدريس اللغة العربية. الرياض6 ادلملكة 4542اخلوىل، زلمد على. )
 العربية السعودية.

 (. العبودية. إمساعلية6 داراألصالة.4555الدمشقي، تقي الدين أمحد. )

(. العقد ادلفيد يف علم التجويد. عمان6 ادلكتبة 4543سيف، صالح صاحل. )
 اإلسالمية.

(. شرح السعد على تصريف الزجناين. إندونيسيا6 عبد احلق. )دون السنة
 احلرمني.

(. دروس التصريف. بريوت6 ادلكتبة 4551عبد احلميد، زلمد زلي الدين. )
 العصرية.
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(. الوايف يف كيفية ترتيل 3000عبد السامع الشافعي احلفيان، أمحد زلمود. )
6 دار القرآن الكرمي )شرح واف دليت اجلزرية و حتفة األطفال(. بريوت

 الكتب العلمية )ادلكتبة الشاملة(.

العبد، زكريا فريال. )دون السنة(. ادليزان يف أحكام جتويد القرآن. القاهرة6 دار 
 اإلميان )ادلكتبة الشاملة(.

 علي, أيب احلسن. )دون السنة(. الكيالين. مسارانج6 كريا طه فوترا مسارنج.

اء واألساس. مسارانج6 كريا علي. )دون السنة(. تلخيص األساس شرح منت البن
 طه فوترا مسارنج.

عليس, زلمد. )دون السنة(. حل ادلعقود من نظم ادلقصود. سورابايا6 دار النثر 
 ادلصرية.

(. جامع الدروس العربية. بريوت6 ادلكتبة 4552الغالييين، زلمد سامل. )
 العرية.

 القالم.الفضيلي، عبد اذلادى. )دون السنة(. سلتصر الصرف. بريوت6 دار 

رلهول. )دون السنة(. ادليزان يف أحكام جتويد القرآن. بريوت6 مؤسسة اإلميان 
 )ادلكتبة الشاملة(.

زلمد, مجال الدين. )دون السنة(. شرح ابن عقيل على األلفية. مسارانج6 كريا 
 طه فوترا مسارنج.
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ة (. تاريخ القرآن الكرمي. ادلدينة ادلنورة6 دعو ه 4104زليسن، زلمد سامل. )
 احلق.

زلىي الدين حيىي النواوي، أيب زكريا. )دون السنة(. رياض الصاحلني من كالم 
 سيد ادلرسلني. سورابيا6 دار العلم.

(. هداية القاري إىل جتويد كالم 4522ادلرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي. )
 ي. ادلدينة ادلنورة6 مكتبة طيبة.البار 
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