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, كتاب حماضر ىف علم اللغة االجتماعى 2008حممد عفيف الدين دمياطى, 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج للدراسات العليا ىف اجلامعة

 هنضة اللغة,دار السالم ,1995 عبد التاح صربى و على عمر,

 دار املعارف مبصرالعربية, تعليم اللغة  م,1929 قورة حسني سليمان,

 , جامعة امللك  سعود الراضاحلياة مع لغتني,1988 حممد علي اخلويل,

 لم اللغة العام مكتبة و هبةع ,1980توفيق حممد شاهني,

 حممد عفيف الدين دمياطي,علم اللغة االجتماعي,مكتبة لسان عريب

مناهجها و طه علي حسني الدليمي,سعاد عبد الكرمي عباس الوائلي,اللغة العربية 
 طرائق تدريسها,دارالشروق

املرجع  2010 رشدى أمحد طعيمة و على أمحد مدكور و إميان أمحد هريرى,
 ت أخرى, دار الفكر العريبىف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغا

 األخطاء اللغوية التحريرية لطالب املستوى ىف معهد اللغة العربية,جبامعة أم القرى

 مود عليا,املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حم

 سسة الرسالةالعملي ملدرس اللغة العربية, مؤ  املوجه ,1983عابد توفيق اهلامشي,



، العربية السعودية طرق تدريس اللغة العربيةحسني راضي عبد الرمحن عبيد، 
 2000:مكتبة اخلبيت الثافية، 

، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري انطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
 2011الراض: فهرسة مكتبة املل  فهد الوطنية أثناء النشر ، 

 حسني، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف ضوء املناهج احلديثة

، جامعة أم القرى املرجع يف تعليم اللغة العربية )اجلزء األول(رشدي أمحد طعيمة، 
 1986العربية،  معهد اللغة

 UIN-MALIKIسيف املصطفى, اللغة العربية ومشكالت تعليمها, 

PRESS2014 

 ه1423غة العربية,دارالفكر العرىبعلى أمحد مدكور,تدريس فنون الل

فتحى على مينس و حممد عبد الرؤوف,املرجع ىف تعليم اللغة العربية 
   2003لألجانب,مكتبةوهبة

 ,مطبعة دارالسالم كونتور1بكري,الرتبية و التعليم,ج:حممود يونس و قاسم 

,الرتبية اإلسالمية للطفل و 1946حممد مجال الدين حمفوظ,
 املراهق,مسر:داراالعتصام

 ,تعلم اللغات احلية و تعليمها,القاهرة,مكتبة لبنان1981صالح عبد اجمليد العريب,



األساسي,القاهرة:دار ,مناهج تدريس اللغة العربية ابلتاليم 1998موسي رشد,
 الفكر العريب

 , تكوين بيئة املساعدة و تطويرها يف تعليم اللغة العربية2001بشريي,

, البيئة التعليمية للغة العربية, ىف مقالته اليت ألقاها يف اجلامعة 2001مرزوقي, 
 أإلسالمية احلكزمية ماآلنج

 النفائس، دون سنةدار  ،خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف، 

دار الفيصل للثقافة ،  :، الراضاللغة .. تدريسا واكتساابحممود أمحد السيد، 
1988 
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