املراجع
أوال :املراجع العربية:
أ -املاصدر::
القرآن الكرمي
احلديث النيب ﷺ
ب -القدموس:
أاتبك علي وأمحد زهدي حمضر ،قدموس كرابيدك العاصري عريب – إندونيسي( ،معهد
كرابياك يغياكرات :مليت كراي غرافيك.)9111 ،
أمحد ورسون منور ,قدموس املنو :العربية-اإلندونيسية( ,سورااباي :بوستك برغرسيف,
.)9111
ج -الكتب:
أمحد فؤاد حممود عليان ،املهد:ات اللغوية مدهيتهد وطرتئق تد:يسهد( ،الرايض :دار
املسلم للنشر والتوزيع.)9111 ،

أوريل حبر الدين" ،مهد:ات التد:يس"( ،ماالنق :جامعة موالان ملك إبراهيم فرس،
.)1199
جودت الركايب" ،طرق تد:يس اللغة العربية"( ،دمشق :دار الفكر.)9111 ،
حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق( ،القاهرة :الدار املصرية
اللبنانية.)9111 ،
رشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغري الندطقني هبد مندهجه وأسدليبه( ,مصر :جامعة
املنصورة.)9111 ,

طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي ،الطرائق العملية يف تد:يس اللغة
العربية( ،االردن :دار الشروق النشر والتوزيع.)1111 ،
عبد العليم إبراهيم" ،املوجّه الفىن ملدّ:سي اللغة العربية"( ،مصر :دار املعارف،
.)9191
علي أمحد مدكور ،تد:يس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العريب.)1111 ،
علي أمحد مدكور ,طرق تد:يس اللغة العربية( ,عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع,
.)1191

عمر الصديق عبد هللا ,تعليم اللغة العربية للندطقني بغريهد الطرق – األسدليب –
الوسدئل( ,اهلرم :الدار العاملية للنشر والتوزيع).
فتحي علي يونس ودمحم عبد الرؤوف الشيخ" ،املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجدنب"،
(القاهرة :مكتبة وهبة.)1111 ،
دمحم صاحل الشنطي ,املهد:ات اللغوية :مدخل إىل خاصدئص اللغة العربية وفنوهند,
(اململكة العربية السعودية :دار األندلس للنشر والتوزيع.)9119 ,
دمحم عبد القادر أمحد" ،طرق تعليم اللغة العربية"( ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية،
.)9119
واكتسدب( ,الرايض :دار الفصيل الثقافية.)9111 ,
حممود أمحد السيد ,اللغة تد:يسًد
ً
حممود كامل الناقة ,تعليم اللغة العربية للندطقني بلغدت أخرى( ,مكة املكرمة :جامعة
أم القرى.)9111 ,
ر -البحث العلمي:

النص العشوائي يف تعليم اللغة العربية
سيت نور عائشة ،فعّدلية تطبيق اسرتاتيجيّة ّ
لرتقية مهد:ة القراءة لدى الطالب يف مد:سة معلمني حممّدية املتوسطة بنكيننج،

، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو،البحث العلمي
.1111

ة القراءة: أتثري إسرتاتيجية النص العشوائي يف تعلم اللغة العربية لرتقية القد،مزدلفة
، البحث العلمي،سة الثدنوية اإلسالمية النظدم جدميب:لدى طالب يف املد
.1111 ،جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
: املراجع اإلندونيسية:اثنيد
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