
  

  

  مراجع

 

االجتات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغة احلية االخرى لغري الناطيقني ا (القاهرة، دار الفكر العريب، , محادةابراهيم، 

  211). ص. 1978

 13، (مكة املكرمة: دار الصابوين ودار ابن حزم، دون سنة)، ص المعلمونالتعليم و أمحد ، ,علي سيد 

 .193)، ط. الثانية، ص. 1982، جزء الول، (مصرك دار املعارف، املعجم الوسيط،  إبراهيم,أنيس 

  41بكر، الرتبية والتعليم، (كزنتور،املعهد العصري دار السالم، بدون التاريخ)، ص. حممود يونوس وقاسم 

  5،(القاهرة:دار الكاتب العريب للطباعة و النشر،دون السنة)،ص. مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العرب،  على, احلديد

، (الرياض: دار الغايل، دون أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربيةحلميد، ، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد عبد اهللا 

 54سنة)، ص 

)، 1954، (مصر: املركز الدويل للرتبية األساسية يف العامل العريب، ة المفردات الشائعة في اللغة العربيةقائمخاطر ، حممود رشدي 

  ص ب

اللغة العربية مناهجها وطرائق   الداليمي، ،طه على حسني و سعاد عبد الكرمي عباس الوائلى 

  88)،ص. 2005،(بغداد:الشروق،تدريسها

  . 7، ج األول (مصري: دار الفكر, دون سنة), ص.وها وصرفهايف اللغة العربية حن املرجع, عليرضا 

 13)، ص 1983، (القاهرة  : دار املعارف، التوجيه في تدريس اللغة العربية، حممد لسمان  علي

 .۱۳(القاهرة: دار التضامن، الطبعة األوىل، دون السنة)، ص. علم اللغة العام،شاهن ، توفيق حممد 

 .19)، ص. 2008، (مصر: املكتبة املصرية اللبنانية، العربية بين النظرية والتطبيق تعليم اللغة شحاتة، حسن ،

، ( مصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و و أساليبه مناهجهلغير الناطقين بها  العربيةتعليم اللغة  ، ،رشدى أمحد طعيمة 

     .45)، ص 1989العلوم و الثقافة، 

), الطبعة الثالثة, ص. 1996, (مصر : مكتبة النخضة املصرية, تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةطرق ال، إبراهيم حممد عطا 

106 

  85(رياض،دار السالم)، ص  المهارت اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان 



 23، (مصر : مكتبة مصرية، د.ت)، ص سكولوجية التعليم، مصطفى فهمي 

،(الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء لغير الناطيقية بها العربيةإضاءات لمعلمي اللغة  لفوزان ،براهيم عبد الرمحن بن ا

  79)،ص. 2011النشر،

 .59(مكة: دار املعارف، دون تاريخ)، ص.  ،التربية وطرق التدريس يد ،صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد 

 .14(مصر: دار املعارف، دون السنة)،   ص. ة العربية أ صوهلا النفسية وطرق تدريسها،اللغايد، عبد العزيز 

 236-235)، ص 1995(مصر: دون الناشر،  تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءتهحممود، ، كامل الناقة وآخرون 

 .526)، ص. 1976، (بريوت : دار املشرف، المنجد و اإلعالم معلوف ،لويس 

  )۲۰۰۲، الطبعة التاسعة و الثالثون(بريوت ، لبنان : دار املشرق ، رياض الصلح ، املنجد يف اللغة ، معلوف يسلو  

  32)، ص.1982(اململكة العربية السعودية،عمادة شعون املكتبات،  علم اللغة النفسية ،عبد ايد سيد امحد منصور 

(العربية السعودية: نسخة رقم، طرق ديسه-مداحله-أسسهللناطقين بلغة أخرى  العربيةتعليم اللغة  حممدد ،كامل الناقة 

  158-157)،ص. 1985

Ali, M., Penelitian Kependidikan, Bandung: Angkasa, 1982  

Ali, M., Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung : Angkasa, tth 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Jakarta, 
2006  

Arsyad, Azhar, media pembelajaran, jakarta:raja grafindo persada,2011 

Hornby, As, Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English, New York : Oxford 
University Press, 2000 

Machmudah, Umi, Abdul WahabRosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
Malang: Sukses Offset, 2008  

Makruf, Imam, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang: Need’s Press, 2009  

Margono, Metodologi Penelitian, Jakarta: Renika Cipta, 2000  

Sadirman, Arif S., Media Pendidikan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996 

Subagyo, Joko, Metode penelitian Jakarta:rineka cipta,1991  

Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsinto, 1972 

Syukur, Fatah, Teknologi Pendidikan, Semarang: Rasail, 2008 

Yunus, Mahmud, Metodik Khusus Bahasa Arab, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1993 



Yususf, Tayar dan Saiful Anwar, metodelogo pengajaran agama islam dan bahasa arab Jakarta: 
raja grafindo persada, 1997 

 


