
 المراجعالمصادر و قائمة 
 

 المصادر -أ 
 381أية  (سورة البقرة) 2 الكرمي  القرآن

 23اجملادلة( أية سورة ) 88 القرآن الكرمي
 2 أية (سورة يوسف)32 الكرمي قرآنال
 

 المراجع العربية -ب 
 .2132 .. بنجرماسني: مطبعة الصفاتعليم مهارة الكتابةأمحد مرادي. 

 .القاهرة: مكتبة اخلارجي. األلعاب الكالمية اللسانية . هريرىأمحد عبس اجمليد 
9111.  

 .نيسيأتابك علي أمحد زهدي خمضر، قاموس "كرابياك" العصري عريب إندو 
 3991 .يوغياكرتا: مؤسسة على معصوم معهد كرابياك اإلسالمي

. ماالنج: مطبعة تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةأوريل حبر الدين. 
 .جامعة موالنا مالك إبراهيم

مطبعة موالنا مالك  ماالنج:. تطوير منهج تعليم اللغة العربية . آوريل حبر الدين
 .2131 ابراهيم.

 .3982 . ادلملكة العربية السعودية.الرياض. أساليب تدريس اللغة العربية .اخلويل
 .دليل تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة أنتساري  .ادلؤسسة الدينية مجهورية إندونيسيا

 .9111 .جاكرتا: طبعة ادلؤسسة الدينية مجهورية إندونيسيا
 .9001 .عة اإلسالمية احلكومية: جامفرس ماالنج. البيئة اللغويّة .زهديحليمي 



 .ادلرجع ىف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى رشدي أمحد طعيمة. 
اجتاهات حديثة يف تدريس  لدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي. طه علي حسني ا

 .9001 .عمان: جدار للكتب العادلي. اللغة العربية
تعلمي اللغة العربية لغير الناطقين إيضاءات لم الفوزان.عبد الرمحن بن إبراهيم 

ماالنج: الدورة التدريبية دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا بالربنامج . بها
 .9001 اللغة.اخلاص يف تعليم 

بريوت: دار . الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها. عثمان علي عثمان
 .9191 .العلومإحياء 

. يس اخلاصة باللغة العربية ىف الرتبية اإلسالميةطرق التدر . فخر الدين عامر
 .3991 .طرابلس: دار الكتب الوطنية منشورات جامعة الفاتح

 .2111 .الرياض: مكتبة التوبة. طرائق تعليم اللغة العربية. حممد إبراهيم اخلطيب

طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني . د كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمةحممو 
   .2111 .إيسييسكو: ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلومة الثقافة. هبا

مداخله  -تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه  . حممود كامل الناقة
  .3988 .، أّم القرىطرق تدريس –

 .2119 .لبنان: دارالكتب العلمية. جامع الدروس العربية .مصطفى الغالييىن

مطبعة : ماالنج. لتعليم ادلهارات اللغوية لغري الناطقني هباادلوجة  . نور هادي
 .2133 .جامعة موالنا مالك إبراهيم

 .. دمشق: دارالفكرالتفسري ادلنري ىف العقيدة والشريعة وادلنهج . وهبة الزهيلي
2111. 
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