
مصادر و المراجع قائمة  

 المصادر . أ
 .علقالقرآن الكرمي، ال -1

 المراجع العربية
بربوت: دار املكتوب  , القاموس المنجيد في  اللغة األعالم, أبو لويس معلوفة -2

 الشرقية

بنجرمسني:  ،نظرية وتحليلها-محاضرات في فقه اللغةأمحد ديرايب البنجري،  -3
 م ٩٠٠٢دار محيداء للنشر والتوزيع، 

,  لبنان, خصائص العربية وطرائق تدريسالدكتور نايف حممد معروف ,  -4
8٢٢1 

  تعليم العربية لغير الناطقين بها مناحخه وأساليبه رشدي أمحد طعيمة.  -5
 8٢11الرباط: إسيسكو 

,  تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق صالح عبد اجمليد العريب,  -6
 8٢18بريوت, مكتبة لبنان 

,  اللغة العربية منهاجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي وصاحبه,  -7
 ٩٠٠2األرادن: الشروق عمان, 

 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  عبد الرمحن ناصر السعدي، -8
  ٩٠٠2بية السعودية : دار السنة، اململكة العر  ,الطبعة األوىل

القاهرة : دار الفكر  ،العربيةتدريس فنون اللغة على أمحد مدكور،  -9
  ۲٠٠٩،العريب

, دا الكتب طرق التدريس الخاصة باللغة العربية اإلسالميةفخر الدين عامر,  -01
  8٢٢٩الوطنية , 

بريوت: دار ، مناهل العرفان في علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين،  -00
 م8٢11هـ/80٠1الكتاب العلمية، 



الرياض: دار الفالح للنشر  أساليب تدريس اللغة العربية, حممد علي اخلويل,  -02
 ٩٠٠٠والتوزيح 

 ، بريوت٩، ج كشاف اصطالحات الفنون:  حممد علي الفاروقي التهانوي -03

علمية، s، )لبنان : دار الكتب الجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن،  -04
٩٠٠٢) 

 مكتبة وهبةالقاهرة : ,  مباحث في علوم القرآن ،مناع خليل القطان -05

 1٨) يربوت : دار إخياء العلوم،المنجد في اللغة واالعالم، لوس مألوف،  -06
8٢) 

 المراجع األجنبية

Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam  Malang: 

UIN-Maliki Press, 2010 

Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pembelajaran bahasa Arab,  Malang: MISYKAT, 

2009 

Imam Makruf, STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB AKTIF Semarang: 

NEED’S PRESS, 2009   

Moch. Ainin,  Metodologi Penelitian Bahasa Arab,  Hilal Pustaka:  Pasuruan, 2007 

Murdan,, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, Banjarmasin: PT. CYPRUS  

Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, CV. Alfabeta, 2013 

Suharsimi Arikunto,  Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2010  

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. 

Bandung: Alfabeta, 2005 

V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014 

Khusaini bin samsuri http//  الشفهية النطقة أوالطريقة السمعية  trancipt (025667) 
 

 


