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 ادلراجعادلصادر و 

 ادلصادر . أ

 ٕٗٓالكرًن سورة األعراؼ،اآلية القرآف 

 العربية ادلراجع . ب

)بَتكت لبناف: دار الكتب العلمية، جامع الدركس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  

ٕٓٓٙ ) 

 ( ٕٛٓٓأمحد سلتار عمر. معجم اللغة العربية ادلعاصرة.)القاىرة :عامل الكتاب، 

تنميتها،الرايض :دار ادلسلم للنشر أمحد فؤادم علياف، ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائف 

 ـٕٓٔٓكالتوزيع،

أمحد فؤاد علياف ، ادلهارات اللغوية ماىيتها كطرائف تنميتها، الطبعة الرابعة )ادلملكة 

 ـٕٔٓالعربية السعودية : دار ادلسلم ،

 رشدم أمحد طعيمة، ادلرجع يف تعليم اللغة العربية

 العربية يف التعليم العاـ نظرايت ك ذباربرشدم أمحد طعيمة ك دمحم السيد مليناع،تدريس 

 األكىل الطبعةتدريس العربية يف التعليم العاـ, رشدل أمحد طعيمة ك دمحم السيد مناع، 

 سعيد اليف ، تعليم اللغة العربية ادلعاصرة



ٚٓ 
 

 
 

 عبد الرمحن بن صاحل اخلميس، فن االستماع كطرؽ تدريسو كاختباره

ادلسلسل لًتقية قدرة مهارة اإلستماع عند الطلبةشهر فطركف تطبيق كسيلة لعبة اذلمس 

MTsN 3 Bener Merah0202,

زلمود صاحل الناشطي، ادلهارات اللغوية مدخل إىل خصائص اللغة العربية كفنوهنا، رلهوؿ 

 ادلكاف :دار األندلس للنشر كالتوزيع

 الناطقُت هبازلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، طرائق تدريس اللغة العربية 
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