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 قائمة المصادر والمراجع
 المصادر - أ

 القرآف الكرًن )سورة يوسف(
 المراجع - ب

 المراجع العربية  -1

اؼبهارات القرائية وطرؽ تدريسها يُت النظرية . إبراىيم ؿبمد علي حراحشة
 ـٕٛٓٓ. عماف : دار اػبزامي للنشر والتوزيع. ولبتطبيق

. الرياض : ااؼبهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسه. فؤاد ؿبمود عليافأضبد 
 ـٕٜٜٔ. دار اؼبسلم للنشر والتوزيع

ظرية وتطبيقات اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نبليغ ضبدي إظباعيل. 
 ـٖٕٔٓ. دار اؼبنهج للنشر والتوزيع:  عماف شارع اؼبلك حسُت. عملية

اؼبهارات القرائية والكتابية . راتب قاسم عاشور و ؿبمد فخري مقدادي
 ـٜٕٓٓ. عماف : دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع. طرائق تدريسها واسًتاتيجياتو

. مدينة لتعليم األساسيمناىج تدريس اللغة العربية بارشدي أضبد طعيمة. 
 ـٜٜٛٔنصر القاىرة : دار الفكر العرب. 

اللغة العربية . طو علي حسُت الدليمي و سعاد عبد الكرًن عباس الوائلي
 ـٕ٘ٓٓ. اؼبنارة :دار الشروؽ للنشر والتوزيع. مناىجها وطرائق تدريسها

ية لغَت أسس إعداد الكتب التعليم. عبداغبميد عبدا و ناصر عبدا الغارل
 الرياض : دار االعتصاـ. دوف سنة. ربيةعالناطقُت بال
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األساليب  –تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا الطرؽ . عمر الصديق عبدا
 ـٕٛٓٓ. اؽبـر : الدار العاؼبية للنشر والتوزيع –شارع اؼبلك فيصل . الوسائل

دار :  القاىرةمدينة نصر . تدريس فنوف اللغة العربية. على أضبد مدكور
 ـٕٕٓٓ. الفكر العرب

اطقُت النمعايَت تعليم اللغة العربية . علي عبد اسن الدييب واألصدقاء
 ـٕٛٔٓ. الرياض : اؼبملكة العربية السعودية. بلغات أخرى

. رنامج تطوير مهارات تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَته. على اؼبعيوؼ
 دوف سنو

ات اللغوية مدخل إذل خصائص اللغة العربية اؼبهار . ؿبمد صاحل الشنطي
 ـٜٜٗٔ. اؼبملكة العربية السعودية : دار األندلس للنشر والتوزيع. وفنونو

عماف : دار الفالح للنشر . أساليب تدريس اللغة العربية. ؿبمد علي اػبورل
 ـٕٓٓٓ. والتوزيع

غة الكتاب األساسي لتعليم الل. ؿبمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة
 ـٖٜٛٔ. مكة جامعة أـ القرى. اطقُت بلغات أخرىالنالعربية 
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