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 املراجع

، )القاهرة، مكتبة فنياته واستدراجياته وأساليب تعليمية-اراحلو . م٠٢٢۳مىن. ابراهيم اللبودي، 

 وهبة(

 . )بريوت، لبنان: املكتبة العصرية(.مقدمة الطريقة الفنية ابن خلدون.

، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى اجلزء األول .۱٩۸٦. رشدى أمحد طعيمة،

 (القرى)مكة الدكرمة: جامعة ام 

رئيس املدرسة املتوسطة دار الفالح بنديل جايت كولون سومبار غمفول تولونج أجونج. أمحد مطهر، 

 ( ٠٢٠٢من يناير  ٠2)املقابلة الشخصية، 

،  " فعالية الطريقة املباشرة يف تعليم مهارة الكالم" .٠٢٢٩ البحث العلمي، أغوس جوكوترييونو،

 (اهيم)ماالنج:  اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبر 

، )تولونج أجونج: اجلامعة  " تدريس مهارة الكالم ". ٠٢٢٢ البحث العلمي، خري أبو صريي، 

  (أجونجاإلسالمية احلكومية تولونج 

" فعالية تطبيق كتاب دروس اللغة العربية بالطريقة . ٠۰٢٠ البحث العلمي، سييت اتيق مرينا الفى،

ت مدرسة اإلسالمية السالم باجنيال طوبان يف العام املباشرة للفصل األول كلية املعلمني واملعلما

 ، )سورابايا: اجلامعة االسالمية احلكومية سونان امفيل( " ٠۰٢٠الدراسي 
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 )الرياض: مكتبة التوبة( .طرائق تعليم اللغة العربية .٠٢٢۳. اخلطيب، حممد بن ابراهيم

)الرياض: جامعة  .قني بلغة أخرىطرائق تدريس اللغة العربية للناط .م٠۰۰٠. عبد العزيز العصيلي،

 (القرىأم 

دروس الدورات التدريبة ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا اجلانب . الفوزن، عبد الرمحن بن ابراىيم

 )سعود، مؤسسة الوقف(  النظري.

 .التقنيات يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا .م۱٩٩۷السيد. حممد علي  .علي، القاسم

 (إيبكومصر: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والتقافة )

، أساس تعلم اللغة وتعليمها .٢٩٩١شعبان. د. علي أمحد  ،د. عبد الراجي ،ه. دوجالس براون،

 (العربية)بريوت: دار النهضة 

 ( ٠٢٠٢من يناير  ٠٢، طالبة الفصل الثامن. ) املقابلة الشخصية، ثقيال جندرا كوسوما

 )عمان أردون، دار السروق( .الطرائق العلمية يف تدريس اللغة .م٠٢٢۳. علي ني الدليمي،حس

 . اللسانيات التطبيقية. )باريس، فرنسا: املنشورات اجلامعية الفرنسية(٢٩2٩ بوتون، شارل.

، )جدة، دار مقدمة يف علم اللغة التطبيقي .م۱٩٩٠النقشبندي. أنوار  .حممد، حضر غارف

 حضر:(

 )فرانسا: منشورات بايوتاك،( حماضرات يف اللسانيات العامة.. ٢٩2٩ ري، فردينان.دي سوس
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. )باتو سنكر: معهد بروفسور حممد يونس طرق تعليم اللغة العربية. ٠..٥ عبد احلليم. حنفي.

 العاىل االسالمى احلكومى(

 ( ٠٢٠٢اير من ين ٠٢، معلمة اللغة العربية. ) املقابلة الشخصية، تاريخ سييت خري النساء

 (البنانية)القاهرة: الدار املصرية  .تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق .م٢٩٩٦. حسن شحاته،

 (القلمت: دار الكوي) .تدريس اللغوية العربية بالدرحلة اإلبتدائية .۱٩۸٢. حممد صالح الدين،

 السعودية: جامعة أم القرى( عربية)اململكة ال تعليم اللغة العربية.. ٢٩۸٥ كامل الناقة، حممود.

 (عريب)القاهرة: دار  .تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية .م٠٢٢٠. عبدالعظيم عبد السالم الفرحاين،

. تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق .۱٩۸٢. صالح الدين عبد اجمليد العريب،

 (لبنانرة :مكتبة القاه)

 ( ٠٢٠٢من يناير  ٠٢صل الثامن. )املقابلة الشخصية، تاريخ ، طالب الفشهري عرفان موالنا

 (السعودية)الرياض: اململكة العربية  العربية.أساليب تدريس اللغة . ٢٩۸٣ علي اخلوايل، حممد.

 )لبنان بريوت، دار العلم للماليني( .قاموس الرتبية .۱٩۸٢. حممد علي اخلويل،

 (الفالح)األردان: دار  .اإلختبار اللغوية .٠٢٢٢حممد.  علي اخلويل،

 (املسلم)الرياض: دار  .املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها. ۱٩٩٠أمحد. فؤاد عليان، 
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 .طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني هبا .٠٢٢۳طعيمة. رشدي امحد  ، حممد.كامل الناقة

 )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية لرتبية والعلوم والثقافة(

 . خصائص العربية وطرائق تدريسها. )لبنان: دار النفائس(٢٩٩۸ود معروف، تابف. لزم

 (اإلسالمية)تركبا مكتبة  .الوسيطاملعجم  .۱٩۷٣العربية. جمموع اللغة 

)القاهرة: مكتبة النهضة  .طروق التدريس اللغة العربية والرتبية الدينية .٢٩٩٢ .ابراهيم حممد عطا،

  (املصرية
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