
 در و المراجعقائمة  المصا

 درالمصا -أ 

 2، سورة ادلائدة: 5، القرآن الكرمي

 
 المراجع العربية -ب 

 م 3991دار الفكر،  معجم الوسيط،براىيم آنس وغريه، إ

 م2007، سورابايا: بوستيك برغرسيق، إندونيسي -عريب قاموس ادلنورأمحد ورسون منور، 

القاىلرة: الدار ادلصرية اللبنانية،  والتطبيق، تعليم اللغة العربية بني النظريّةحسن شحاتة، 
 م 3996 /ه 3437، 4ط.

، الرياض: إيسيكو تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناىجة وأساليبةرشدي أمحد طعيمة، 
3989 

اللغة العربية مناىجها وطرائق طو علي حسني الدليمي وساعد عبد الكرمي عباس الوائلي، 
 2005األوىل االردن: دار الشروق، ، الطبعة العربية تدريسها

 ه 3414الرياض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع،  تصميم التدريس،عبد احلافظ حممد سالمة، 

 م2002القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور، 

 2008اذلرم: الدار العادلية للنشر  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىا،عمر الصديق عبد اهلل، 



القاىرة: دار الثقافة  تعليم اللغة العربية، اتأساسيقة، افتحى علي يونس وحممود كامل الن
 3997جامعة عني الشمس، -للطباعة والنشري بالقاىرة كلية الرتبية

 ، بريوت: دار ادلشرق دون سنةادلنجد يف اللغة واألعالم، لوفألويس م

 3982 رياض: ادلملكة العربية السعودية،، العلم اللغة النفسي أمحد منصور،اجمليد سيد 

 2000، األردان: دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل، 

، الطبعة األوىل، الرياض: دار لبفيصل الثقافية اللغة .. تدريسا واكتساباحممود أمحد السّيد، 
 3988ية السعودية، ادلملكة العرب

 3438، 5، لبنان: دار النفائس، ط. خصائص العربية وطرائق تدريسوف حممود معروف، ناي
 م 3997/ه

،مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم عليم ادلهارات اللغوية لغري النّاطقني هباتلنور ىادي، 
 2033اإلسالمية احلكومية، ماالنج: 

 

 المراجع األجنبية -ج 
 

Azwar, Saifuddin Metode penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006  

E. Slavin, Robert. Cooperative Learning, Nusa Medi, Bandung 2005 

Izzan, Ahmad Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Humaniora, Bandung, 2001 



Ms, Mukhlis,  Kumpulan Model-Model Pembelajaran Kooperatif 

(http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-

kelebihan_85.html?m=1, diakses 27 Maret 2018) 

Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999 

Siberman, Mel 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning), Nusa Media, Bandung, 

2004 

Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007 

Trianto, Model-model Pembelajaran Inovatif (Berorientasi Konstruktivistik, Prestasi Pustaka, 

Jakarta, 2007 

Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Mengajar, PT.Remaja Rosdakarya Offset, 

Bandung, 2011 

Wiratna Sujarweni, V. SPSS untuk penelitian, Yogyakarta: PB. Press, 2014 

 

 

http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-kelebihan_85.html?m=1
http://modelpembelajaranmukhlis.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-langkah-langkah-kelebihan_85.html?m=1

