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 املراجع العربية . أ
 :، ماليزيادريسهات وطرق أساليبها التعليمية الربانجاحلسن مسساعة،  أمحد

٢٠٠٢ 
، جاكرتا: دار الكتب اإلسالمية، شرح الكيالين لتصريف العزيأبو حسن، 

٢٠٠٧ 
 بريوت: دار الفكر، دون السنة، القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي، 

. جملة املوجه. التحليل التقابلي بني النظرية والتطبيقأمحد بن عبد اهللا البشري، 
 .١٩٨٨لعلوم اإلسالمية و العربية  بإندونيسيا، جاكرتا: معهد ا

 .م٢٠٠٦الناشر: عامل الكتب،  اللغة العربية معناها ومبناها،متام حسان عمر، 
 ، مصر: مكتبة األجنلو املصريةمناهج البحث يف اللغةمتام حسان، 

 ، بريوت:والتدريس التربية أصول يف الفين التوجيهملخم الكاليب،  وإياد تيسري
 .١٩٨٧ لبنان، مكتبة

، بريوت: املتوىف: مؤسسة الرسالة، املفتاح يف الصرفاجلرجاين الدار، 
١٩٨٧. 

 .٢٠٠٨، دار املشرق: بريوت، املنجدمجيع حقوق حمفوطة، 
 ، بريوت: مكتبة لبنان، دون السنةمعجم قواعد اللغة العربيةجورج متري، 

 ، الناشر: دار النهضةاللغة وعلم اللغة جون ليونز،
 .١٩٩٩بغداد: املكتبة الوطنية، ، علم اللغةاحل الضامن، حامت ص

 ١، ج شرح شافية ابن احلاجبرضي الدين حممد بن احلسن االستراباذي، 
 .١٩٨٢بريوت: دار الكتب العلمية، 

 



، باتوسنكار: جامعة باتوسنكار طرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفي، 
 ٢٠٠٥فريس، 

بلغات  للناطقني العربية اللغة تعليم أساسيات عبد العزيز إبراهيم العصيلي،
 .٢٠١٦جامعة أم القرى، ، مكة: أخرى

 بلغات للناطقني العربية اللغة تدريس طرائقالعصيلي،  إبراهيم بن العزيز عبد
 .م ٢٠٠٢اإلسالمية،  سعود بن ، الرياض: جامعة اإلمام حممدأخرى

 ية اللغة العربية جامعة األزهرالقاهرة: كل، فقه اللغة العربيةعبد اهللا العزازي، 
، الرياض: معهد تعليم اللغة علم اللغة التطبيقي و تعليم العربيةعبده الراجحي، 
 ١٩٩٠العربية، 

، ١، اجلزء النحو الواضح يف قواعد اللغة العربيةعلى اجلارم ومصطفى أمني، 
 مصر: الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع

األخطاء اللغوية يف التعبري التحريري لدى طالب املستوى ثمان، الفافوفانا بن ع
، حبث تكميلي الثالث الثانوي يف املدارس الثانوية العربية يف يسراليون
 م٢٠٠٤لينل درجة املاجستري مبعهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 

 بريوت: دار الثقافة اإلسالميةملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، 
املدينة املنورة:  ،إسفار الفصيحد بن علي بن حممد أبو سهل اهلروي، حمم

 .٢٠٠٠عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، 
اسكندرية: دار  ،دراسة تطبيقية يف علم اللغة التقابليحممد سليمان ياقوت، 
 .١٩٨٣املعرفة اجلامعية، 

وت: املكتبة بري ،جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغالييىن، 
 .م ١٩٩٣العصرية، 



، حبث التحليل التقابلى بني اللغة العربية و الغايوية، ميزان حممد نور دين
تكميلي لينل درجة املاجستري مبعهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، 

 .م٢٠٠٩
بغريها  للناطقني العربية تعليم منهاج تدريس طرائقالعساف،  مصطفى نادية

واالجتماعية، الّد  اإلنسانية العلوم ، دراسات:يقوالتطب النظرية بني
 .٢٠١٥، ١، العدد ٤٢

 شرح شافية ابن احلاجب،جنم الدين حممد بن احلسن الرضي اإلستراباذي، 
 .١٩٧٥بريوت: دار الكتب العلمية، 
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