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 المراجعالمصادر و قائمة 

 المصادر: 

 القرآن الكريم

 :العربية المراجع
لرياض: الجامعة ا ،ات النجاح في تعلم اللغة الثانيةإستراتيجي ،أحمد بن صالح الصبيحي

 .7100 ،ينة المنورةة المداإلسالمي

نجزانج : جامعة ات، م اللغة العربية للناطقين بغيرهااستراتيجيات تعلي ، الرحمنفيض 
 .7102 ،محمدية تانجرانج

يات إستراتيجيات التدريس المتقدمة وإستراتيج  ،د الحميد شاهين و عبد الحميد حسنعب
/ ۱۱۲۲رية : كلية التربية بدمنهور جامعة اإلسكند  ، التعلم وأنماط التعلم

۱۱۲۱. 

 .7117  ،بيروت: دار العلم للماليين ،قاموس عربي إنكليزي ،منير ،البعلبكي المورد
 

.0851 ،القاهرة: دارإحيا الكتب العربيةروح التربية و التعليم  ،محمد عطية األبرشي  

و: ولينجبروب ،ابة في مركز ترقية اللغة العربيةإستراتيجيات تعليم مهارة الكت ،محمد علوم
.7108 ،جامعة نور البيتون بروبولينجو    

 .۲۸۹۱، بيروت : دار الماليين ،اساليب التدريس اللغة العربية ،على الخوليمحمد 

 .7100 ،بيروت: دار الفكر، جامع الدروس العربية ،لغاليين مصطفى
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 .7110 ،عمان: دار الشروقطرق التدريس العربية,، صالح ،محمد نصيرات

درجة ممارسة معلمي العلوم اإلسالمية في  ، إبراهيم أحمد الزعبي ،ورممدوح هايل السر 
رق من وجهة قصبة المف المرحلة الثانوية المبادئ الحوار في التدريس الصفي في

 .7105 ،نية في الدراسة اإلسالميةالمجلة األرد ،نظر الطلبة

 المراجع األجنبية:

 القاموس:

 الكتاب:
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2008. 
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2010. 

Hermawan, Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa arab  , Bandung : Remaja 

Rosdakarya , 2011. 
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UIN - MALIKI Press , 2011.  
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Sanjaya, Wina,  Strategi Pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada  Media Group, 

2006.  

 

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

Bandung:Alfabeta CV, 2017. 

 

 المجلة:
 
Nurkhasanah, Yuli, Aplikasi Strategi Pembelajaran Muhadasah guna 

Meningkatkan Maharah Kalam bagi Mahasiswa IAIN WALISONGO, 
Semarang:  IAIN WALISONGO, 2014. 

 

Rio Febriannur Rahman, Solehati Ilmaniya, Komunikasi antar Budaya di Pondok 

Pesantren ( Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Miftahul Ulum Banyu 

Putih Lumajang), Lumajang : Institut Agama Islam Syarafuddin 

Lumajang, 2020. 

 

 

 البحث علمي:
 ،دونيسينإمعهد العلوم اإلسليمية: و العربية في  ،الموجة  ،أحمد بن عبد الله البصير

0880. 

ي تطبيق استراتيجيات التعليم التعاوني بنوع جيكسو للفصل العاشر ف ،أنيسة الفطرية
ورووکرتو : ب ،تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية األولى شالشف

 .7171 ،عة اإلسالمية الحكومية بورووکرتوالجام
في  (covid 19)ورونا فيروس استراتيجيات تعليم اللغة العربية في عصر ك ، حميدي

الجامعة  مدورا : ، بنجكاالن مدورا الجامعة شيخنا محمد خليل اإلسالمية
  .7171 ،د خليل اإلسالمية بنجكاالن مدوراشيخنا محم
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االستراتيجيات في تعليم المفردات الكتساب مهارة الكالم"باالمعهد"  ، حنيفزليحة و 
 نغتولونغ اغونغ: جامعة تولو  ،بلتار يالكمال" االسالمي العصري كونير ونوداد

 .7100 ،اغونغ اإلسالمية الحكومية
ة أثر استراتيجية المسرد اإلمالئي في تعليم مهارة االستماع على الثق  ،ستي فاطمة الزهراء

لمتوسطة بمعهد دارالرحمن  بالنفس لدى تلميذات الصف التاسع للمرحلة ا
 ،اإلسالمية الحكومية جاكرتا جاكرتا : جامعة شريف هداية الله ،جاكرتا

۱۱۱۱. 

ي اكتساب ية تعلمه فنمط تعلم الشيخ الحاج محمد جهري سيمين و استراتيج ، سيدتنا
 ،بنجرماسين: جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، مهارة الكالم

7108. 

ة يقدرة تكلم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن من مدرسة محمد ،سيف الرحيم أوصاف
نجرماسين: ب ،المعهد العصري الفرقان بنجرماسينالمتوسطة اإلسالمية الثالثة ب

 .7100 ،جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية و  ،إيمان أحمد هريدىعلى أحمد مدكور و 
 .7110 ،القاهرة: دار الفكرالعربي ،تطبيق

إستراتيجيات تعليم مهارة الكالم لطلبة قسم تعليم اللغة العربية للمستواى  ،عندي أوليا
جامعة كديري  كديري:  ،األول في جامعة كديري اإلسالمية الحكومية

  . 7100 ،اإلسالمية الحكومية جاوا الشرقية
تطبيق طريقة القصة في تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن للمرحلة  ،الدينمحم 

ري بنجرماسين: جامعة أنتسا ،اسطة بمعهد دار الهجرة للبنين مرتافوراالمتو 
 . 7108 ،اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
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فعالية استخدام الوسيلة السمعية البصرية على تعليم مهارة الكالم لدى  ،شعد اللهيسفا 
األولى  (MAN 1طلبة الصف العاشر في المدرسة الثانوية اإلسال مية الحكومية )

.7105 ،بنجرماسين : جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين ،ابيبر 
  

مشكالت تعليم مهارة الكالم وحلولها على ضوء علم اللغة النفسي في  ة، نهاية السعاد
قسم التعليم اللغة العربية بجامعة موالن مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

م اإلسالمية الحكومية ماالنج، ماالنج: جامعة موالن مالك إبراهيماالنج، 
7171.  

ة بمدرسة محمدي مشكالت تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل الثامن نور الحبيبة،
جامعة : بورووكرتو، 7171-7108المتوسطة بورووكرتو الشرقية السنة الدراسة 

  .7171اإلسالمية الحكومية بورووكرتو، 

 
Amarodin, Penerapan Metode Hiwar dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan 

Keberhasilan Belajar Bahasa Arab Materi Istima’ tentang Fil Baiti Siswi 

Kelas V MI Nashriyah Sumberejo Mranggen Demak Tahun Pelajaran 

2014/2015, Semarang : Universitas Islam Walisongo, 2015. 

Dukha, Samsul, Strategi Pembelajaran Muhadatsah di MTS Ma’rif NU KARANG 

LEWAS Tahun Pelajaran 2014/2015,  Purwokerto: IAIN PURWOKERTO, 

2015. 

 

S, Siti Hafizhah, Penerapan Metode Al Hiwar dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

pada Peserta Didik Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Ma’had DDI 

Pangkajene, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.


