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 املراجع العربية -ب

 .األلوكة .مهارة الكتابة ومناذج تعليمها .دون السنة. إبراهيم علي ربابعة
وزارة  :أهبا .القواعد الذهبية يف اإلمالء والرتقيم م.1١11أمحد حممد أبو بكر. 

 . اإلعالم باهبا

سورابايا: فوستاكا  .إندونيسي-قاموس املنوّر: عريب م.1٦٦١أمحد ورصان منّور. 

 فروكريسيف. 

قدرة الطلبة على فهم كتاب خمتصر القواعد النحوية والصرفية  م.911٦. إردا منّورة

-Ta’lim al .بقدرهتم على قراءة النصوص العربية ”MATA“وعالمتها 

‘Arabiyyah (Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaan). Vol. 3 

No. 2. 

القاهرة ج.  .انكليزي-القاموس العصري: عريب سنة.ال. دون إلياس أنطون إلياس

 . ع. م.: املطبعة العصرية



 

 

تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة  م.9111. أوريل حبر الدين

 .UIN-Maliki Pressماالنج:  .الكتابة

األخطاء اللغوية يف التعبري الكتايب لدى طالب قسم  حتليل م.911٩ .إيلوك رفيقة

تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية مجرب للسنة الدراسية 

911١/9115. Jurnal Al Qodiri (Jurnal Pendidikan, Sosial, dan 

Keagamaan). Vol. 10 No. 1. 
العربية أطر نظرية اسرتاتيجيات تدريس اللغة  .م911٢. بليغ محدي إمساعيل

  .عمان: دار املناحج للنشر والتوزيع .وتطبيقات عملية
 -فصول يف تدريس اللغة العريب: إبتدائي .م911٢. حسني جعفر اخلليفة

  .الرياض: مكتبة الرشد ثانوي.-متوسط

تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج م. 911٩رشدي أمحد طعيمة وحممود كامل الناقة. 

 اململكة املغربية: مطبعة بين إزناسن.. واالسرتاتيجيات
ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك  .اإلمالء نظريته وتطبيقه م.9111. رضوان

 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية

 ....https:// mawdoo3.com .الفرق بني مهزة الوصل ومهزة القطع مع أمثلة .روان خميرب

 .9191أكتوبر  1٢



 

 

علمي اللغة العربية لغري الناطقني ملاضاءات  م.9111. الفوزانعبد الرمحن إبراهيم 

 . الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر .هبا

ة: مكتبة األخبلو القاهر  .قواعد اإلمالء م.1٦٦٢. عبد السالم حممد هارون

 املصرية. 

والرتبية طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية  .م1٦٦1. الدين عامر فخر

 القاهرة: عامل الكتب.. اإلسالمية

مكة  .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى م. 1٦95. حممود كامل الناقة

 .املكرمة
-بريوت .املعجم املفصل يف اإلمالء قواعد ونصوص م.1٦٦٦. ناحيف ميني

 . لبنان: دار الكتب العلمية

الوعي  :الكويت .ومهاراهتادليل قواعد اإلمالء  .م911١. حيىي مري علم

  .اإلسالمي
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