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DAFTAR PUSTAKA 

 

 لعربيةاباللغة  -1
 

أمحد عبد الغفور عطار ـ الطبعة الثالثة   : ـ حتقيق  الصحاح (.4141. )جلوهريا
 .دار العلم للماليني :بريوت

 دار املعرفة ـ: بريوت  .الكشاف .( بال سنة) لزخمشري ـ ا
جممع :حسني شرف ـ م القاهرة : حتقيق .  األفعال (.4141. )السرقسطي 

 .اللغة العربية
القرآن الكرمي تفسري وبيان مع أسباب النزول (. بال سنة. )ح. م, احلمصي  

 دار الرشيد: بريوت . للسيوطي
قباوة وحممد ندمي فاضل ـ الطبعة : حتقيق .  اجلىن الداين(.4141)املرادي ـ 

 دار اآلفاق اجلديدة: بريوت. الثانية
 الفكر دار :بريوت .الرتول أسباب(. 4994. ) لنيسابورى، الواحدىا

 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( بال سنة. )األلوسي
 طبعة املنريية ـ :القاهرة 

حممد علي النجار : ـ حتقيق  بصائر ذوي التمييز( .4131. )فريوز, آبادي
 وعبد العليم الطحاوي ـ طبع اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 

 اخلانج :حممود الطناحي ـ القاهرة . د : حتقيق (. بال سنة. )أمايل ,ابن الشجري
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دار : حممد علي النجار ـ القاهرة : ـ حتقيق   اخلصائص(.  4134. )ابن جين
 الكتب

 دار هنضة مصر: البجاوي  ـ القاهرة: حتقيق. اإلصابة(. بال سنة. )ابن حجر 
 الكتب دار:بريوت. عباس بن تفسري من املقياس تنوير. (4991)عباس  بنا

 . العلمية
 احلرمني. : بريوت. ألفية على عقيل ابن شرح(. السنة بدون.)عقيل ابن

 . جدة          
 السعادة . البحر احمليط(. بال سنة. )أبو حيان 

: بريوت. األغاريب كتب عن اللبيب مغين (.5891).  األنصاري هشام ابن
 .الفكر دار

 اجمللد القرآن، األحكام اجلامع .(4991).  حممد, القرطيب األنصارى أمحد بنا
 .العلمية الكتب دار: بريوت  ،. التاسع

 النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية(.449. )أمني على ومصطفى , اجلارم
 داراملعارف: بريوت .األول اجلزء
وحباشيته حاشية ياسني ـ . التصريح مبضمون التوضيح( .بال سنة. )خالد ،الشيخ
 عيسى البايب احلليب ـ : القاهرة

   اجليل دار :بريوت واإلعراب والصرف النحو يف الكامل (4931.)قبش أمحد

.  الكرميدراسات ألسلوب القرآن (. بال سنة)عبد اخلالق عضيمة ، حممد ـ 
 القاهرة
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 .ـ القاهرة   شرح ابن عقيل  حتقيق (.4191. )حممد, حميي الدين عبد احلميد
حممود . د : حتقيق  .  الصحيح والضعيف يف اللغة العربية(. 4143)____

 .مطابع جامعة اإلمام:فجال ـ الرياض 
املكتبة الرئيسي  :الرياض.  العربية بني يديك(. 1441)عبد الرمحن الفوزان 

 .العربية للجميع
 احلجم: مصرى، قاهرة تفسري املراغي(. 4994. )أمحد مصطفى املراغي

 األمجال
 املكتبة: بريوت. العربية الدروس جامع( 5891.)الشيخ الغاليني، مصطفى
 .العصرية         

: بريوت. اجمللد األول التفاسري صفوة(.  5188. )حممد, الصبوين علي
 دارالفكر

 دار: بريوت مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح(. 5898. )هشام بن هلل عبد
 .اجليل

-احلرمني.اإلعراب يف املفصل املعجم(. السنة دون. )ظاهر, اخلطيب يوسف
  جدة

 
 باللغة اإلندونيسيا -2

 
Al-Qathan, MK. (2001). Studi Ilmu-ilmu Qur’an. Jakarta: Litera AntarNusa 

 



 

 

 
 
Halim, 2012 
Studi Deskriptif Kata Kerja Berpreposisi Dalam Alqur’an Surah Al-Mulk Serta Implikasinya Bagi 
Pembelajaran Terjemah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 
 

 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (edisi V). 

Jakarta: PT Rineka Cipta 

Atha’ bin Khalil. (2003). Taisir al-Wushul ila al-Ushul. Terjemah. Beirut: Darul 

Ummah 

Departemen Agama RI. (2000). Terjemah Al-Qur’an al-‘Aliy. Bandung: CV. 

Diponegoro 

Harjanto. (2000). Perencanaan Pengajaran (cet. II). Jakarta: PT Rineka Cipta 

Haqiy. (tt). Tafsir Haqiy. Mauqi’u Tafsir. CD al-Maktabah al-Syamilah 

Imamuddin, B dan Ishaq N. (2005). Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

………(2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka 

Kridalaksana, H. (1978). Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa. Ende-Flores: Nusa 

Indah. 

Sjah, D. (tt). 555 Practical Idiomatic Conversation. Tanpa penerbit 

Suherman, A. (2005). Taujih Risalah Ilmiah (Pengantar Bahan Kuliah Edisi 

Khusus Program  Pendidikan Bahasa Arab dan Seni). Bandung: 

Program Pendidikan Bahasa Arab UPI 

Talib, M. (2007). Kamus Kosakata al-Qur'an.Yogyakarta: Uswah. 

Tim Penyusun Penulisan dan Payung Penelitian Skripsi. (2004).  Pedoman     

Penulisan dan Payung  Penelitian Skripsi. Bandung: PSIBA PRESS 

 Zakaria, A. (2004). Ilmu Nahwu Praktis:Sistem Belajar 40 Jam. Garut: Ibn Azka 

Press. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Idiom 

http://risalaty.multiply.com/journal/item/4HYPERLINK 

http://risalaty.multiply.com/journal/item/4" 

http://risalaty.multiply.com/journal/item/4  diambil Jum'at 18 Januari 2008 dg 

judul kenapa al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab 

 
 

http://risalaty.multiply.com/journal/item/4

