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 قائمة املراجع

 

ات اخية األخري االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية والع .محادة إبراهيم،
 .(۱۹۸۷القاهرة: دار الفکر، )، لغري الناطقني هبا

 التقابيل اللغوي وحتليل األخطاء. اسحاق ،حممد األمني .مدحمامساعيل صيين، 
 (۱۹۸۲)الرايض: عمادة شؤون املكتبات، 

الشايق اللغوي وحتليل األخطاء  .حممد األمني، اسحاق .حممد امساعيل صيين،
 .(۱۹۸۲ون املكتبات، : عمادة شؤ  والرايض
 انتقال العمودي وحتليل األخطاء .اسحاق ،حممد األمني .مدحمامساعيل صيين، 

 .همناهج وأسالبکا   قنيتعليم العربية لغري الناط .أمحد نعيمة، رشدي
 ملناهج واساليبهني کا تعليم العربية لغري الناطق .رشدي أمحد طعيمة،
)عمان: دار  مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةتدريس اللغة العربية  .وليد أمحد جابر،

 .(۲۰۰۲الفکر، 
اجتاهات البحث اللساين، ترمجة سعد عبد العزيز مصلوح و وفاء   .ميلكا إفيتش،

 (.2000: اجمللس األعلى للثقافة، )مصركامل فايز
 ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، .الرمحن حسن حبنكه امليداين، عبد

 (.1993، لم)دمشق: دار الق
 ،علم الداللة عند الغرب )دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة( .عادل الفاخوري،

 (.1985، )بريوت : دار الطليعة للطباعة والنشر
 (.1994الثانية، )لبنان: بريوت،  ، الطبعةعلم الداللة عند العربعادل. الفاخوري، 
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جلزائر: املؤسسة الوطنية ، )االلسانيات وأسسها املعرفية .السالم الـمسدي، عبد
 اجلزائر(.-للكتاب

)اللوكة،  ،الداللة وعلم الداللة املفهوم واجملال واألنواع .العريب يوسف، السيد
2016.) 

 ، )بريوت : دار الفكر، دون السنة(جامع الدروس العربية ، مصطفى.الغاليني
 .(۱۹۹۵كبة العصرية، بريوت، )امل جامع الدروس العربية .مصطفى ،الغاليني

توزيع املكتب األديب، ، )بريوت: الداللة والنحو .صالح الدين صاحل حسنني،
2005.) 
، )ليبيا: لدار العربية نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصران .حميي الدين صبحي،
 (.1984، للكتاب

، )دمسق: دار الفكر املعاصر، علم الداللة العريب )النظرية والتطبيق( .فايز الداية،
1996  ). 

 .تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابة .آوريل حبر الدين،
، )عابدين: األصول )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(متام حسان، 

 319(، ص. 2000أميىرة للطباعة، 
 لثالث،ا ،، الثاينحنو الواضح يف قواعد العربيةاجلزء األول .امني، مصطفى. علي ،جارم

 )دار املعارف مبصر، دون السنة(
 (1988، )دمشق:  دار طالس ، علم الداللة .بيار جريو،
تدخل اللغة اإلندونيسية يف كتابة اللغة العربية لدى طلبة املدرسة  .عيدا تور حيدة،

 )درسة وصفية حتتية(. الداعية اإلسالمية احلكومة ِبنو
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نج مطيعة جامعة موالان مالك ابراهيم )ماال انسانية يف علم الصرف .سالمت دارين،
 .(۲۰۱۲اإلسالمية احلكومية، 

)الرايض: اجلامعة  أخطاء الطالب يف امليزان الصريب .إبراهيم سليمان فهد الشمسان،
 .(۱۹۹۸امللك سعود، 

)ضيقة متينة و منتجة، الدار  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .حسن شحائة،
 .(۱۹۹۲، املصرية اللبنانية

ج: مطبعة جامعة موالتنا مالك ابراهيم اإلسالمية )ماالن اإلمالء نظريته وتطبيقهرضوان، 
 .(۲۰۱۱احلكومية، 

)ستااي: مطبعة دار  حماضرة يف علم اللغة اإلجتماعی .حممد عفيف الدين دمياطي،
 (۲۰۱۰العلوم اللغوية، 

، منوذجااملوسط لسنة األول األخطاء اإلمالئية والنحوية يف التعليم ا .بوري، عمارته
 .(2016سرت، ججامعة أيب بكر بلقايد: مذكرة املا

  .التعليم الستة املی اوسط تسوجنا األخطاء األمة واحدة يف .بوري عمارة،
 .(۱۹۸۱)ليتان : مكتبة لبنان،   تعلم اللغات احلية وعليها .مالح ،عبد اجمليد العريب

النت حفلة املدرسة  سية يف كتابة اللغة العربيةتدخل اللغة اإلندوني .عيدا عري محيدة،
لية(. رسالة ماجستري غري الثانوية اإلسالمية احلكومية ابمن )درسة وصفية حتلي

 منشورة.
)ماالن: مطبعة جامعة موالان معالك  تعليم اإلنشاء املشكالت واحللول .زكية عارفة،

 .(۲۰۱۰إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
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املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب  .حممد د الرؤوف الشيخ،عب .فتحي ،علي يونس
 (.۲۰۰۳القاهرة: مكتبة وهية ) من النظرية إىل التطبيق

هرة: مكتبة اآلداب، ، )القاعلم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية .عوض حيدر، فريد
2005.) 

 (.1997، مبيلانن أمعة سوجا بايا:را)سو، لداللةاعلم  .محمد ،لعالماين ان زغفر
 (۱۹۹۷ريوت: دار اشرف، ب) يف اللغة واألعالم املنجد .مألوف، نويس

التعلم الذايت ابلتطبيق  تنمية) تطوير مادة اإلمالء يف ضوء األخطاء اإلمالئية معصمة، 
مالك  ة العربية جبامعة موالانعلى الطلبة يف تسم اللغة العربية ودما تعليم اللغ

 (۲۰۱۹مناالنج رسالة الدكتورة سفري منشورة، ابراهيم اإلسالمية احلكومية 
، حتقيق :عامر أحد حيدر )دار الکتب العلمية، بريوت، لسان العرب .ابن منظور،

 (۲۰۰۳لبنان، 
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم  احلايل يف علم الصرف .أمحد مزكي،

 .(۲۰۱۰اإلسالمية احلكومية، 
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك  ته وتطبيقاتهعلم الصرف عطاان .معرفة منجية،

 (۲۰۱۹إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 
، الطبعة اخلامسة، )القاهرة: علم الكتب اجلامعة، علم الداللة .خمتار عمر، أمحد

1998). 
، ، )مصر: دار الغريب للطباعة والنشرترمجة دور الكلمة يف اللغة .كمال  حممد بشر،

1997.) 
 ان: دار النفائس، دون السنة(.)لبن خصائص العربية وطرق تدريسهاد. حممو معروف، 
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: علم الكتب اجلامعة، ، الطبعة اخلامسة، )القاهرةعلم الداللة .أمحد خمتار عمر،
1998.) 

ل للنشر ، )األردن: دار األمعلم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب .هادي هنر،
 (.2007والتوزيع،

 (.1985)بريوت: دار القلم، مالءکتاب اال .حسني والی،
ا )ماالت: مطبعة جامعة املهارات اللغوية لغري الناطقني هبالوجه لتعليم  .نور هادي،

 .(۲۰۱۱موالتنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 Pustaka، الطبعة العاشرة، )ابندوج ،Metodologi Penelitian Pendidikanأمري اهلادي 

Setia ،2005)م. 

، Alfabeta، الطبعة السادسة عشر )بندوج، Mitode Penelitian Pendidikan ،سكيونو

 م(  20013

Fatimah Djajasudarma, T. Semantik I Pengantar ke Arah Ilmu Makna, 

(Bandung: REFIKA, 1999) 

Guntur Tarigan, Henry. Tarigan, Djago. Pengajaran Analisi Kesalahan 

Berbahasa. 
Guntur Tarigan, Henry. Pengajaran Pemerolehan Bahwa (Bandung: ANGKASA, 

1988). 

Khair, Abdul. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Reneka 

Cipta,2013). 

Ramlan Treu, M. Bahasa Indonesia SINTAKSIS (Yogyakarta: C.V. 

KARYONO, 1996). 

Setyawati, Nanik. Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia (Surakarta: Yuma 

Pustaka, 2010) 
Izutsu, Toshihiko.  Relasi Tuhan dan Manusia Pendekatan Semantik 

Terhadap Al-Quran, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003). 

 

  


