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غة العربية بني ، أساليب تدريس الل، حممد فؤاد احلوامدةرتب قاسم عاشور
الطبعة الثالثة، )عمان: دار املسرية للنشر والنوزيع،  النظرية والتطبيق،

 67-65ه(،ص1430

اللغة العربية مناهجها طه علي حسني الدليمي وسعادعبد الكرمي الوائلي، 
 3م( ص.2005دارالشروق للنشر والتوزيع، ) ،وطرائق تدريسها

)لبان: دار  وطرائق تدريسه،خصائص العربية نايف حممود معروف، 
 85(، ص.1998النفائس، 

)سورابايا : بوستك  أندونيسية، –قاموس املنور العربية أمحد ورسون منور، 
 96( ص. 2007برغوسيف، 

)الرياض: دار  ،1تصميم التدريس، الطبعة عبد احلافظ حممد سالمة، 
 .16-15(، ص. 2003اخلرجيي للنشر والتوزيع، 

اللغة العربية مناهجها طه علي حسني الدليمي وسعادعبد الكرمي الوائلي، 
 3م( ص.2005دارالشروق للنشر والتوزيع، ) ،وطرائق تدريسها

)لبان: دار  خصائص العربية وطرائق تدريسه،نايف حممود معروف، 
 85(، ص.1998النفائس، 

جامعة  مصرى: تعليم اللغة العربية للناطني بلغات أخرى،حسن شحاتة، 
 186م( ص.1985ه/1405أم القراء، 



 ،أساليب تدريس اللغة العربية وطوائسق تدريسهحممد على اخلوىل، 
 62-61( ،ص.1997)ملنج: دار الفالح، 

)مصرى: ،تليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل اناقة، 
 186م(ص:1985ه/1405جامعة أم القرى، 

منظور تربوي تعريفه طبيعته مهارة تنمية  الفكري منإبراهيم جميد عزيز، 
 136(،ص.2005)القاهرة: مصر، عامل الكتب  أمناطه،

)عمان، األردن:  طرق تعليم األطفال القرءة  والكتابة،هشام احلسن، 
 13(،ص.2000داراملسري،

)دار املعارف(  املوّجه الفىن ملدرسى اللغة العربة،عبد العليم إبراهيم، 
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)بريوت: املوجه العملي املدرّس اللغة العربية، اشيمى، عابد توفيق اهل
 55(، ص.1983مؤسسة الرسالة، 

املهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية حممد صاحل الشيطى، 
 168م(،ص.1997ه/1417)حائل: دار األندلس، ط.الرابعة  وفنوهنا،

ملعلمي اللغة  دروس الدورات التدريبيةعبد الرمحان بن إبراهيم الفوزان، 
 38-37(ص.1424) ،العربية لغري الناطقني هبا



-تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: الطرقعمر الصديق عبد هللا، 
-100( ص. 2008، )اجليزة: الدار العالية للنشر والتوزيع، الوسئل-األساليب
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بني أساليب تدريس اللغة العربية راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة، 
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تعليم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية صالح عبد اجمليد العريب، 
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 63(ص.2009أكتوبر  20-13اخلاص يف تعليم اللغة 
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