
املراجعاملصادر و قائمة   

 املصادر  - أ

 القرأن الكرمي

 قموس البصري

 عربيةاملراجع ال - ب

)الرايض: دار املسلم، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤد عليان، 
1992) 

"، طرئق التدريس احلديثة: طريقة القصة وطريقة األسئلةأمحد حسن حممد علي، "
 (األسئلة  -طريقة-و-القصة-/طريقةeduc.com-https://www.newمأخوذ من  )

ة العربية، الطرق املقرتحة يف تعليم التعبري الشفهي لغري الناطقني ابللغتوفيق الرمحن، 
 (2009)مطبعة أنتساري، بنجرماسني: 

، )الرايض: دار عامل مذاهب وطرائق يف تعليم اللغاتجك رتشاردز، 
 (1990الكتب،

، )القاهرة: دار املصرية تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 
 (1993اللبنانية، 

، )الرابط: منشورات املنظمة، تعليم العربية لغري التاطقني هبا ،رشدى أمحد طعيمة
1989) 

، )بريوت: مؤسسة الرسالة، املوجه العلمي ملدرس اللغة العربية عابد توفيق اهلامشي،
1983) 

https://www.new-educ.com/طريقة-القصة-و-طريقة-الأسئلةِ


 

، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هباعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 
 (2011)الرايض: اململكة العربية السعودية، 

طرق تدريس الرتبية اإلسالمية مناذج إلعداد دروسها، يز سامل، عبد الرشيد عبد العز 
 م(1982-ه 1402)وكاله املطبوعات: رايض، 

 (2002)القاهرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور، 
)عمان: دار امليسرة للنشر التوزيع: تدريس اللغة العربية، طرق علي أمحد مدكور، 

2010) 
 (2009)لبنان: دار الكتاب العملية، جامع الدروس العربية، فى الغالييين، مصط

)املكة املكرمة: تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حممود كامل الناقة، 
 (1985جامعة أم القرى، 
، )بريوت: دار التوجيه يف تدريس اللغة العربية حممود على السمان،

 (1979املشرف،

: اململك العريب )الرايض، أساليب التدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل
 (1943السعودية، 

، )الكويت: دار القلم، تدريس اللغة العربية ابملرحلة االبتدائيةحممد صالح الدين، 
1980) 

، )الرايض: مطابع جامعة الطبعة الثانيةاختبارات اللغة،  حممد عبد اخلالق حممد،
 م(1996امللك سعود، 

 Bukit Tinggi: )، الرتبية والتعليم اجلزء األوليونس و حممد قاسم بكر، حممود 
 (1931مطبعة مثرة اإلخوان، 

 Malang: UIN))، املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي، 

Maliki Malang, 2011 



 

 

 املراجع اإلندونسية - ت
Azra, Azyumardi, Essei-Essei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam,  (Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu) 
Bachri, S. Bachtiar, Pengembangan Kegiatan Bercerita di Taman Kanak-kanak, 

(Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Pendidikan dan Ketenagaan 

Perguruan Tinggi, 2005) 

Bisri, Adib dan A. Fatah, Munawwir, Kamus Al-Bisri (Surabaya, Pustaka Progresif 

1999) 

Dhieni, Nur Biana, Metode Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 

2008)  

Djamarah, Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu 

Pendekatan Teoritis Psikologis), ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005) 
Margono, S, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 

Moeslichatun, Metode Pengajaran Di Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000) 

Nazir, Moh, Metodologi Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 

Nuha, Ulin, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA press, 2012) 

Rosyidi, Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang 

Press, 2009) 
Sanjaya, Wina, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2008) 
Sudjana, Nana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,  2005) 

Syah, Muhibbin, Psikologi Belajar, (Jakarta, PT Lugus Wasana 1999) 

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka 1994) 


