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 المراجعالمصادر و 
 

 المصادر 

 القرآن الكريم

 المراجع باللغة العربية 

، ةتطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارات الكتاب ،ل بحر الدينريأو 

 .م0100، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم :مالنج

: النجم، اللغة العربية الكفء مهارات التدريس نحو إعداد مدرس ،أوريل بحر الدين

 .م0100، مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم

 دون المكان: ،تعليم العربية لغير الناطقين بها مناهج وأساليبه،  أحمد طعيمة ديرش

 .0484، المنظمة اإلسالمية للتربية العلوم والثقافة

 .0110 ،الماليينبيروت: دار العلم ، قاموس المورد، روحي العلبكي ومنير البعلبكي

عمان:  ،مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها ، سعد علي زاير و إيمان إسماعيل عاير

 .0109، دار صفاء للنشر والتوزيع

للغة اتجاهات حديثة في تدريس اطه علي حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي، 

 .0114، عمان: جدار الكتب العلمي، العربية
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استدامها  ساالوسائل التعليمية: مفهومها وأس ، د العزيز ابانميعبد المحسن بن عب

 ،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، دون المكان: ومكانها في العملية التعليم

 .ه 0909

 .م0110، القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربية،  على أحمد مدكور

امعة ج –معهد الدراسات التربوية ، ةتدريس اللغة العربي طرائق، علي أحمد مدكور

 : دون السنة.القاهرة

 لسنة.ة، دون ابيروت: دار الثقافة اإلسالمي، ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة

دار المناهج للنشر  :عمان، مهارات االتصال اللغوي وتعليمها ،محسن علي عطية

 .0118، والتوزيع

ر بيروت: دا، غيرصفي شرح الجامع الفيض القدير  ،ؤوف المناوير محمد عبد ال

 .0100، المعرفة

 .يميةإنتاج وتصميم الوسائل التعل، فراس العزة، عبد اإلله طويق ،محمد عيس الطيطي

 .0118، عمان: دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع

الرياض:  ،األلعاب اللغوية في تعليم اللغات األجنبيةناصف مصطفى عبد العزيز، 

 .0483دية، المملكة السعو 
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بعة جامعة : مطنجمال، الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها ،نور هادي

 0100، موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

، ار الفكرد :دمشق ،جالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنه، وهبة الزهيلي

 م.0113
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