
 

ٚٗ 

 

 ادلراجع
 ادلراجع العربية :

 
، )لبيان: دار حاشية الصاوي على تفسَت اجلاللُت .ٜٜٜٔ .بن دمحم الصاوي ،أمحد

 (الفكر
 ، )ماالنج: إيكب ماالنج(.الوسائل ادلعينات يف تعليم العربية .ٜٜ٘ٔ .إمام ،أسراري

الكتابة،  . تطوير منهج تعليم اللغة الغربية وتطبيقو على مهارةٕٓٔٓحبر الدين، أوريل.
 ()ماالنج: مطبعة اجلامعة

.  مهارات التدريس، )ماالنخ: جامعة موالن ملك إبراىيم اإلسالمية ٕٔٔٓ.
 احلكومية(

 (.، )الرايض: مكتبة التوبةطرائق تعليم اللغة العربية .۳۰۰۲ .دمحم إبراىيماخلطيب، 
ادلملك العريب ، )الرايض : أساليب تدريس اللغة العربية .ٖٜٗٔ.دمحم علياخلورل، 

 (السعودية
إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت . ٕٔٔٓبن إبراىيم الفوزان.  الرمحان، عبد
 (، )الرايض: ادلملكة العربية السعوديةهبا

نشورات جامعة ، )دمشق: ميف طرائق تدريس اللغة العربية . ۷۳۳۱.زلمود أمحد الّسيد،
 دمشق(

، ادلرجع يف التعليم اللغة العربية للنطقُت بلغات أخرى .۷۳۳۱. رشدي أمحد ،طعيمة
 (.)القاىرة: دارالفكر
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، تعليم مهارة االستاع نظرية وتطبيقية .۳۰۷۳ .وحاج دمحم كامل رما أنصار أمحد ،عارفُت
 (. )حبرماسُت : اجلامعة أنتساري فريس

العربية بُت أساليب تدريس اللغة  .۳۰۷۰ .دمحم فؤاد احلوامدةو قاسم  بترا، عاشور
 (.، )دار ادلسَتةالنّظرية والتطبيق

 ،  )بَتوت : دار الكتب العلمية(جامع الدروس العربية. ٕٚٓٓ. الغاليُت، مصطفى
. تكنولوجيا التعليم ادلاىية واألسس والتطبيقات العملية، ٕٓٓٓكدول، عبد الرمحن.

 )الرايض: دار ادلفردات(
 ، )دار ادلسَتة(.اللغة العربيةطروق التديس  .ٕٓٔٓ. على أمحد، مدكور

 ، )بَتوت: ادلشرق(ادلنجد يف اللغة واألعالم. ۷۳۱۳. لويسمعلوف، 
، برَّنمج تطوير مهارات تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا .ٕ٘ٔٓ .علي ،ادلعيوف

 والرايض: ادلملكة العربية السودية(.
 مكتبة لبنان ساحة: الرايض)، األسس النظرية لتعلم اللغات .۷۳۱۷ .دمحم صاحلادلنجد، 

 .(وتَت الصلح برايض 
 Short)فعالية استخدام  وسيلة الفيلم القصَت البحث العلمي " .ٕٚٔٓفطراي.  ،نوردا

Movie)  يف تعليم مهارة االستماع لطلبة الصف الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة
 (حبرماسُت" ).بكندصلان (MTsN Kalumpang)اإلسالمية احلكومية كالومفانج 
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