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 الكتب (أ
 وعلم الرتبية ىف البحث مناهج .8791 .كاظم خريي وامحد ،احلميد عبد جابر ،جابر

 .العربية النهضة دار: مصر .النفس
طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية يف  .8711 .وآخرون ،حممود رشدي ،خاطر

 .القاهرة: دار املعرفة، الطبعة الثانية .ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة
الرياض: مطابع الفرزدق  .احلياة مع لغتني: الثنائية اللغوية .8711، حممد علي. اخلويل

 .ةالتجاري
اللغة العربية مناهجه  .5002 .طه علي حسني وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي ،الدليمي

 .عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع .وطرائق وتدريسها
املهارات اللغوية: مدخل إىل خصائص اللغة العربية  .8771 .حممد صاحل ،الشنطي

 .رابعةمّكة: دار األندلس للنشر والتوزيع، الطبعة ال .وفنوهنا
 مكتبة :الرياض .السلوكي العلوم ىف البحث اىل املدخل .هـ 8181 .صاحل ،العساف

 .الصيكان
 .النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية .8777 .عبد العزيز بن إبراهيم ،العصيلي

 الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر.
 .وأساسيه أدواته،و  مفهومه، العلمي، بحثال .8775 .وآخرون ،ذوقان ،عيدان

 .والتوزيع للنشر الفكر دار:عمان
 .وأسالبيه العلمى البحث مناهج ىف .السنة دون. وأصحابه ،حسني خالد ،مصلح
طرائق تدريس اللغة العربية لغري  .5001. حممود كامل ورشدي أمحد طعيمة ،الناقة

 .الرباط: مطبعة املعارف اجلديدة .الناطقني هبا



 البحوث  (ب
 معهد بالتطبيق على العربية البيئة لتطوير اللغوية األنشطة استخدام. 5007، عّفة. اخلريية

البحث العلمي لرسالة . الشرقية جباوى بوندووسو اإلسالمي دار االستقامة
املاجستري، غري منشور، قسم تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا، 

 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.جامعة موالنا مالك إب
 البيئة العربية يف معهد األمني اإلسالمي برندوان مسنب مادورا. 5009، حليمي. زهدي

(. البحث العلمي لرسالة املاجستري، غري منشور، دراسة الوصفية والتقوميية)
قسم تعليم اللغة العربية، برنامج الدراسات العليا، جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
االجتاه احلديث يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ، دحية. دون السنة.مسقان

)حبث يف كلية املعّلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور احلديث  بإندونيسيا
 .منوذًجا(

 المقاالت والمنشورات (ج
ماالنج: املقالة الىت  .ا يف تعليم اللغة العربيةتكوين بيئة املساعدة وتطويره. 5008. بشريي

 .بايل –القاها يف الدورة التدريبية للمعّلمني اللغة العربية جاوى 
دمشق: منشورات جامعة  .يف طرائق تدريس اللغة العربية .8779 .حممود أمحد ،السيد

 .ةالطبعة الثانيدمشق، 
غة العربية، ودور جامعة موالنا مالك أثر البيئة يف تعليم الل . 5088 .حممد علي ،الكامل

)ورقة قدمت يف الندوة الدولية  إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق يف إجيادها
املنعقدة يف  -ما هلا وما عليها-حول جتربة تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا 

ديسمرب  81-81جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، 
 م(5088

 قراءة) احلديثة إندونيسيا يف وتعلمها تعليمها :العربية اللغة .السنة دون، دحية. مسقان
 .(منوذجية واقعية
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