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 قائمة ادلصادر وادلراجع

 
 ادلصادر -أ 

 ، سورة احلجراتالقرآن الكرمي
Al Qusyairi, Syarif. Kamus Akbar Arab, (Surabaya, Giri Utama), h. 68  

Warson Munawwir, Ahmad. Al-Munawwir, Pustaka Progressif: Surabaya, 1997.  

 

 ادلراجع العربية -ب 

 :، )بنجرماسنيتعليم مهارة االستماع نظرية وتطبيقيةأمحد عارفني ودمحم كامل رما أنصار، 
IAIN Antasari Press، 2192. 
  21-97ص.  تدريبات لغوية،أمحد عيسى وأمحد كشك، 

 .9776أوجونج فاندانج:األحكم،  ، مدخل إىل طريق تعليم اللغة العربية،أزىر أرشد
  .2117ماالنج، جامعة مالك إبراىيم: فقه اللغة العربية،أوريل حبر الدين، 
رة: الدار ادلصرية اللبنائية، ، القاىتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتة، 

9774.  
مكتبة الدار العربية  ادلرجع ىف تعليم اللغة العربية وتعلمها حسن شحاتة، مروان السمان،

 م2192للكتاب، 
، الطبعة األوىل، مكتبة اخلبيت الثقافية، ، طرق التدريس اللغة العربيةحسني راضي عبيد

 .م2111ه/9229
دار ادلسرية  :)عمان ،تدريس اللغة العربيةأساليب ، راتب قاسم عاشور ودمحم فؤاد احلومدة

 .2191 ،للنشر والتوزيع

https://books.google.com.eg/books?id=v5qsDQAAQBAJ&pg=PA220&dq=%22%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81+%D9%87%D9%88%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiV6I-z-avSAhWIWxQKHSR2Cs4Q6AEIHTAA#v=onepage&q=%22%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%87%D9%88%22&f=false
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جامعة أم ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى،رشدي أمحد طعيمة، 
 .القرى: مكة

 .م9765األردن: دار دمحم الوي،  ،1فقه اللغة وقضااي العربية، ط مسيح أبو مغلي،
  .نكول انده: سورابايشركة ب ادلنت األجرومية،الضهاج، 

اجتاهات حديثة  يف تدريس اللغة طو علي حسني الدليمي و سعاد عبد الكرمي الوائلي, 
 .2117, -األردن العربية, 

 2117: يةنج، العربية للجمع، ماالكن متخّصصاعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، 
، )دار ادلعارف، دون ادلكان ودون ادلوّجة الفىن دلدرّسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، 

 التاريخ 
الرايض, ادلملكة العربية السعودية, ، علم اللغة النفسيسيد أمحد منصور,  عبد اجمليد

2232. 
ماالنق، جامعة موالان مالك إبراىيم  ،علم األصوات النطقيعبد الوىاب رشيدي، 

 م2191اإلسالمية احلكومية، 
 2112 ،القاىرة : دار الفكر العرىب .اللغةالعربيةتدريس فنون  ،على أمحد مدكور
  .2112، القاىرة: دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، علي أمحد مدكور

 .2191دار ادليسرة للنشر والتوزيع: عمان، طرق تدريس اللغة العربية،علي أمحد مدكور، 
مركز ادللك ة للناطقني بغريها، برانمج تطوير مهارات التدريس اللغة العربيعلي ادلعيوف، 

 .2192عبد هللا بن عبد العزيز: الرايض، 

: الدار /ادلصر، اجليزة9ط. ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد هللا، 
 . 2116العادلية للنشر والتوزيع، 
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 ،الكتبعلم : ، القاىرةطرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية اإلسالميةفحرالدين عامر، 
2111. 

 دارالثقافةاإلسالمية: بريوت ،قواعداللغةالعربية ملخص فؤأدنعمة،
 .9761بريوت، لبنان: دار ادلعارف،  ، ادلنجد يف اللغة واالعالم لوس معلوف،

الرايض: مكتبة التوبة،  الطبقة األؤىل،  ، طرائق تعليم اللغة العربية،دمحم إبراىم اخلطيب
 .م2111 -ه 9222

 .دار غريب :، القاىرةالعربية وعلم اللغة احلديث، دمحم داود
، الكويت:  دار القلم، 9ط.  ، تدريس اللغوية العربية ابدلرحلة اإلبتدائية،دمحم صالح الدين

9761.  
الطبعة الثانية، الرايض: مطابع جامعة ادللك سعود،  ، اختبارات اللغة،دمحم عبد اخلالق دمحم

 .م9774
 .9762الرايض: ادلملكة السعودية،  ،تدريس اللغة العربيةأساليب  دمحم علي اخلويل،
 .2111، ) دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات اللغوية، دمحم علي اخلويل
 .9776دار الفالح للنشر والتوزيع، ، ، تعليم اللغة حاالت وتعليقاتدمحم علي اخلويل

دار الفيصل الثقافية ادلملكة العربية  :، الرايضاللغة .. تدريسًا واكتساابً ، حممود أمحد السيد
 .9766 ،السعودية

، دمشق، نشورات جامعة دمشق: يف طرائق تدريس اللغة العربيةأمحد السّيد،  دحممو 
9775. 

دليل ادلعلم إىل حممود امساعيل صييىن، انصف مصطفى عبد العزيز. خمتار الطاىر حني، 
الرايض، مكتب الرتبية العريب العريب  ،استخدام الصور والبطاقات يف تعليم العربية

  .9779لدول اخلليج، 
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مكة، جامعة أم القرى، ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، الناقة حممود كامل
 م9763ه/ 9213
الفنولوجية العربية )يف كتاب رسالة أسباب حدوث ، 9921391141حمي الدين، 

 .2191، ا احلروف عند ابن سين

مكتبة ادللك فهد ، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العربيةضوي، منيف خضري ال
 .2191الوطنية أثناء النشر، 
، مكتبة اللغة العربية من اإلندونيسية يرساعلم األصوات لدنصر الدين إدريس جوىر، 

 .2193لسان عريب للنشر والتوزيع، 
  ،اختبار األصوات العربية ،نصرالدين إدريس جوىر
 األسس اللغوية لبناء منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،نصرالدين إدريس جوىر

 إندونيسيا( –)جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 ،UIN Maliki Press :، )مالنجادلوجه لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور ىادي، 

2199. 
 

 ادلراجع غري العربية -ج 

 

Anshari Nasution, Ahmad Sayuti.  Bunyi Bahasa, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010. 

Cet. I. 

Anshor,  Ahmad Muhtadi.  Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, 

Sukses Offset, Yogyakarta, 2009. 

Budiningsih, C. Asri. FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Karakteristik Siswa 

Sebagai Pijakan dalam Penelitian dan Metode Pembelajaran, Cakrawala 

Pendidikan, Februari 2011, Th. XXX. 

Chaer, Abdul. Linguistik Umum, Jakarta: Rineka Cipta, 2014 
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Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik,  Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2012. 

Djiwandono, M. Soenardi. Tes Bahasa pegangan bagi pengajar Bahasa,  PT Indeks: 

Jakarta, 2008.   

Hamid, M. Abdul. Mengukur Kemampuann Bahasa Arab untuk studi Islam, UIN 

Maliki Press: Malang, 2010. 

Khusina, Anisatul Fawaidati. 1420510028, Alih Kode dan Campur Kode dalam 

Percakapan Sehari-hari Masyarakat Kampung Arab Kota Malang. 2016. 

Muin, Abdul. AnalisisKontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah 

terhadap Fonetik dan Morfologi). Jakarta: PT Pustaka Al HusanBaru, 2004. 

Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015. 

Rosyidi, Abd. Wahab. dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep 

DasarPembelajaran Bahasa Arab. UIN Maliki Press:Malang, 2012. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Lihat juga pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 1. 

Usman, Nuraini. Metodologi Penelitian Social, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 

Yusuf, Syamsu. Perkembangan Peserta Didik,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.  

Zaini, Hisyam. Bahasa Arab Khas Gontor, Yogyakarta, Bunyan, 2013. 

 

 العربية ادلنشورات -د 
 جي برانمج االبتدائية يف ادلدارس يف العربية اللغة تعليم يف اللغوية األلعاب، عبد الرمحن

 Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa ،حتليلية( ماليزاي:)دراسة ( يفj-QAFقاف )

Arab dan Kebahasaaraban [Online],  Vol. 2 No. 2 (31 Desember 2015 

 ،إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم يف الثقافات وتطبيقه عرب اللغة تعليمنصر الدين، 

Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online],  

Vol. 2 No. 2 (31 Desember 2015) 
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 ادلنشورات غري العربية -ه 
 

Fakhrurrazi, Aziz.  Pembelajaran Bhasa Arab Problematika an Solusinya, Arabiyat: 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online], Vol. 1 No. 2, 

Desember 2014. 

Fauziah, Jiah. Fitur-fitur fonologis penggunaan elemen-elemen bahasa arab dalam 

komunitas masyarakat keturunan arab surakarta, Jurnal Adabiyyat, Vol X, No. 

2, Desember 2011. 

Mufrodi, Fonologi dan Morfologi Bahasa Arab Ammiyah Mesir Arabiyat: Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban [Online], Vol. 2 No. 2, 31 

Desember 2015. 

Safira Bobsaid, Penurunan Karakteristik Fisik Marga-marga Arab di Kelurahan 

Ampel, Surabaya. 

Sitanggang1, Nathanael. dan Abdul Hasan Saragih, Studi Karakteristik Siswa Slta di 

Kota Medan, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.6, No. 2, Oktober 2013, ISSN: 

1979-6692. 

Suherman, Ahmad.  Perubahan Fonologis Kata-Kata Serapan Bahasa Sunda Dari 

Bahasa Arab: Studi Kasus Pada Masyarakat Sunda Di Jawa Barat, Indonesia, 

Sosiohumanika, Vol 5 No.(1) 2012.   

Syafrawi, Aziz Syafrudin. dan Hasan Saefuloh, PEMBELAJARAN TATA BUNYI 

(ASHWÂT) BAHASA ARAB,  El-Ibtikar Volume 03, nomor 02, Desember 2014. 

 

 

 

 

 

 


