
 

Jainal Rasydin, 2018 
ANALISIS MAKNA-MAKNA PREPOSISI BA DALAM SURAH AL-MAIDAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN NAHWU  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 املراجع

 

 .. دمشق: دار القلمسر صناعة إلاعراب(. 2009ابن جني, أ.. ع. )

 .. الناشر: دار الكتب العلميةتنوير املقباس من تفسير ابن عباس(. 1992ابن عباس, ع.. )

 .(. دمشق: دار حياء الكتب العربية1)مج.  مغنى اللبيب(. 1979ابن هشام  ألانصارى, ج. )

 .. النشر: دار هجر للطباعةجامع البيان في تأويل القرآن(. 2000أبو جعفر الطبري, م. ج. )

 .. بيروت: دار الفكرروح البيان(. 2009إلاستانبولي, إ. ح. )

 .. بيروت: دار الفكراعد اللغة العربيةاملوجز في قو (. 2003ألافغاني, س. )

. بييييييييروت: دار روح املعييييييياني فيييييييي تفسيييييييير القيييييييرآن الع ييييييييم والسيييييييبع امل ييييييياني(. 2008ألالوسيييييييمي,  . م. )

 .الكتب العلمية 

 .. بيروت: إحياء التراث العربيأنوار التنزيل وأسرار التأويل(. 2015البيضاوي, ن. أ. )

 .. بيروت: دار إحياء التراث العربييان )تفسير ال علبي(الكشف والب(. 2002ال علبي, أ. إ. أ. )

 .. مكة املكرمة: مكتية ألاسديفتح رّب البرية في شرح ن ام ألاجروميةالحازمي, أ. ع. )د.ت(. 

 .Librairie du liban Publishers :. لبنانمعجم قواعد اللغة(. 1999الدحداح, أ. )



 

Jainal Rasydin, 2018 
ANALISIS MAKNA-MAKNA PREPOSISI BA DALAM SURAH AL-MAIDAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN NAHWU  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

. دمشيييييييق: دار الفكيييييييير املنييييييييير فيييييييي العقييييييييد  والشيييييييير عة واملييييييين  التفسيييييييير (. 2009الزحيليييييييي, و. ب. م. )

 .املعاصر 

 .. بيروت: دار الكتاب العربيالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(. 2009الزمخشري, أ. ا. م. )

 .ط.(. بيروت: دار ابن ك ير 1) النحو العربي(. 2014السامرائي, م. ف. )

 .بة العصرية. النشر: املكتاملزهر(. 2014السيوطي, ج. ا. )

 .. بيروت: دار الفكرالرسالة(. 2008الشافعي, م. ا. إ. )

 .. القاهر : دار الصابوني للطباعة والنشر والتوز عصفو  التفاسير(. 1997الصابوني, م. ع. )

 .(. دمشق: دار الفكر1)مج.  الكفاف(. 1999الصيداوي, ي. )

 .ناسر: دار الطالئع. الالاعراب امليسر و النحو(. 1998العباس, م. ع. ا. )

 .. القاهر : دار الحديثجامع الدروس العريبة(. 2005الغالييني, م. )

 .. مصر: دار النشرتفسير املراغي(. 2008املراغي, أ. م. )

 .ط.(. القاهر : مكتبة النهضة املصرية 2) قواعد اللغة العربية(. 1980ثلبى, أ. )

 .غاروت: معهد إلاتحآد إلاسالمى. امليسر في علم النحو(. 2014زكريا, أ. )

 .. دمشق: دار الرشيدالجدول في إعراب القرآن الكريم(. 1995صافي, م. )



 

Jainal Rasydin, 2018 
ANALISIS MAKNA-MAKNA PREPOSISI BA DALAM SURAH AL-MAIDAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN NAHWU  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 .املعارفدار . مصر: النحو الوافى(. 2000عباس, ح. )

 .. مصر: دار الفكر إلاسالمي الحدي ةتفسير مجاهد(. 1989مجاهد, أ. ا. )

 .ط.(. الناسر: دار الطالئع 19) املنجد(. 2011معلوف, ل. )

 .. جامعة أبي بكر بلقايد, تلمسانحروف الجر بين املعاني و الوظائف(. 2017هيبة, ا.  . )

 Çanakka le .(. معيييييييياني البيييييييياء فييييييييي اللغيييييييية العربييييييييية و إلاسييييييييتعمال القرآنييييييييي2016وادي, م. ف. )

Onsekiz Mart Üniversitesi, (8). 

. كوييييييت: مكتبييييية املنيييييار تعليميييييي والتطبييييييق فيييييي القيييييرآن الكيييييريمالنحيييييو ال(. 1996يييييياقوت, م. س. )

 .إلاسالمية

 املراجع ألاندونيسية والاجنبية

 

Abdurahman, M., & Rahmat, A. S. (2017). Analysis of Nahwu Learning Progress in 

Indonesian Universities Based on the Character of Value Concerns. Tawarikh, 2(8). 

Al-Maghasbeh, M. K., & Pouzi, M. (2015). Extract the Semantic Meaning of Prepositions at 

Arabic Texts: An Exploratory Study. 30(3). 

Hadi, N. (2012). Pembaharuan Nahwu Menuju Pembelajaran Bahasa Arab Praktis (Telaah 

Epistemologis Ilmu Nahwu Klasik). Okara, 1. 

Hakim, A. R. (2013). Mempermudah Pembelajaran Ilmu Nahwu pada abad 20. Al-Maqoyis, 

1(1). 

Miqdad, N. (2010). Preposisi Bahasa Arab Bi Analisis Penerjemahan Teks Al-Qur'an. 

(Skripsi). Universitas Indonesia:Depok. 

Somad, A. (2017). 37 Masalah Populer. Riau: Tafaquh Media. 



 

Jainal Rasydin, 2018 
ANALISIS MAKNA-MAKNA PREPOSISI BA DALAM SURAH AL-MAIDAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN NAHWU  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Syihab, M. Q. (2008). Tafsir Al-Misbah (Vol. 2). Tangerang: Lentera Hati. 

Waryanto, T. (2012). Korelasi Partikel  ب/BI/ dengan Verba dan Nomina Bahasa Arab. 

(Skripsi). Universitas Padjajaran: Jatinangor. 

 


