املراجع
أ .املراجع العربية

ابن أمحد الف راهيدي ،اخلليل ،العني مادة  :سبك ٤٨٩١ .م .العراق  :دار
الرشيد للنشر.
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير٤٨٩١ .م .التونس  :الدار التونيسية
للنشر.
ابن علي ابن يعيش ،يعيش ،شرح ادلفصل .جمهول السنة .مصر  :الطبعة ادلنريية.
الصبان ،حممد ،حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك
ابن على ّ
ط  ۲۰۰۲ .۱م .القاهرة  :مكتبة الصفا.
ابن عمر الزخمشري ،أبو القاسم جار هللا حممود ،أساس البالغة ط ۱۹۹۲ .۱
م .بريوت  :دار الكتب العلمية.
اجلابري ،حممد عابد ،فهم القرآن احلكيم التفسري الواضح حسب ترتيب النزول،
القسم 21٤2 .2م .لبنان  :مركز دراسات الوحدة العربية.
اجلاحط ،البيان والتبيان ط  ۱۹۹٩ .٧م .مطبعة ادلدىن  :مكتبة اخلاجني
للطباعة والنشر.
الصابوين ،حممد علي ،التبيان يف علوم القرآن2112 .ه .جمهول ادلكان  :دار
الكتب العلمية.
العمري ،عيد مسبل ،الرتابط النصي يف رواية النداء اخلالد لنجيب الكيالين
دراسة تطبيقية يف ضوء لسانيات النص ۱١۳۰ .هـ .الواليات ادلتحدة
السعودية العربية  :جامعة ادللك سعود.

حبريي ،سعيد حسن ،علم اللغة النص ادلفاهيم واالجتاهات ۱۹۹٧ .م .لبنان :
مكتبة لبنان ناشرون.

حيال ،أمحد حسني ،السبك النصي يف القرآن الكرًن دراسة تطبيقية يف سورة
األنعام ۲۰۱۱ .م .مجهورية العراق  :اجلامعة ادلستنصرة.
خطايب ،حممد ،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب ،ط  2112 .2م.

ادلغرب  :الثقايف العريب ادلغريب.
ديك ،فان ،ترمجة سعيد حسن حبريي ،علم النص مدخل متداخل
االختصاصات ۲۰۰۱ .م .القاهرة  :دار القاهرة للكتب.
عبادة ،حممد إبراهيم ،معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافيَّة ،ط
٤١22 .2ه2112-م .القاهرة  :مكتبة اآلداب.
فضل ،صالح ،بالغة اخلطاب وعلم النص ۱۹۹۲ .م .الكويت  :عامل ادلعرفة.
حممد ،عزة شبل ،علم اللغة النص النظرية والتطبيق ۲۰۰۹ .م .القاهرة  :مكتبة
اآلداب.
نوفل ،د .يسري السيد إبراهيم ،ادلعايري النصية بني السور ادلكية وادلدنية دراسة
تطبيقية األعراف والنساء منوذجا ۲۰۱١ .م .القاهرة  :دار النابغة للنشر
والتوزيع.
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