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 المراجع

 
 .0972القاىرة: مكتبة النهضة، أمحد زكي صاحل، علم النفس الًتبوي، 

 .2113جاكرتا: رينيكا جيفتا،  ، Manajemen Penelitianأري كونتو،  

جاكرتا: رينيكا جيفتا، ،  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekأري كونتو،  
2116. 

تا، جاكرتا: رينيكا جيف،  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek أري كونتو، 
2116. 

 .2114دمشق: مجيع احلقوق احملفوضة، الوجري يف طرائق التدريس، أةعد أمحد مجعة، 

 .2114، دمسق: دار العصماء، الوجيز يف طرائق التدريسأةعد أمحد مجعة،   

مسارنج: رةائل، ، Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM، إمساعيل
2118. 

 .2112جاكرتا: جيفوتات فريس،  ،Media Pembelajaranبصري الدين و أةناوير، 

، جوجاكرتا:  Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis terhadap Fenomenaهبارالدين، 
 .2117الرّز مدييا، 

 .2100يوج جاكرتا: ترياس، ،  Metodologi Penelitian Praktis تنزيح،

جاكرتا: غريافندو، ،  Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa،  تولوس تؤئو
2114. 

 .2118، جاكرتا: بومى أكسرا،  Psikologi Pendidikan جاىل، 

 .2100جاكرتا: رينيكا جيفتا، ،  Psikologi Belajarجامرة، 
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 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Strategi Materi danحامد واصحابو،  

Media  ،2118إلةالمية احلكومية فريس، ماالنج: اجلامعة ماالنج ا.   

، دراةات حتليلية ومواقف تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلةالمي حسني ةليمان قوة،
 .0980قاىرة: دار ادلعارف، 

 .الناشر: مكتبة مصرةكولوجية التعلم،  دكتور مصطفى فهمى،

 .0997جاكرتا: رينيكا جيفتا، ،  Psikologi Pendidikanدل يونو،  

 .2119جاكرتا: رينيكا جيفتا، ،  Psikologi Pendidikanدل يونو،  

 .0999جاكرتا: رينيكا جيفتا،  ،Belajar dan Pembelajaranدمياتى و موجي يونو،  

 .0987، عمان: دار الفكر، البحث العلمى مفهومة ادواتو اةالبوذوقان عابدات، 

 .2103باندونج: الفابيتا، ،  Dasar-Dasar Statistika  ،رضوان

  .2116 ،، لوندون ,Human Knowledge, the anglasis of mind(،Russell) روّةل

 . SIC  ،2110ةورابايا:  ،  Metodologi Penelitian Pendidikan  رييانتو،

 .2119جاكرتا: فريس تاةى فوةتاكا، ،  Aplikasi Statistik dengan SPSS 1..1ةوجانتو، 

 .0993جاكرتا: رينيكا جيفتا،  ، Kamus Filsafat dan Psikologi ةودرةونو، 

 .2105باندونج: الفابيتا، ،  Metode Penelitian Pendidikan  ةوغي يونو،

 .2117باندونج: الفابيتا، ،  Metodologi Penelitian Bisnis  ةوغي يونو،

جاكرتا: ،  Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya ةوكردى،
 .2119بومى أكسرا، 

 .0993جاكرتا: رجا غريافندو فرةدا، ،  Psikologi Pendidikanةويابراتا، 

جاكرتا: بومى أكسرا، ،  Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatifةريي كار، 
2119. 
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ّلم اللغة العربية للطال ب يف صف اإلرتباط بني حفظ االجرومية وإجناز تعةيف الدين زىري، 
كلية الًتبية وايل ةوجنو اإلةالمية احلكومية مسارنج، االجرومية مبعهد حوض بكبومني، 

2102، 

، علم النفس )أةس السلوك اإلنساين بني النظرية والتطبيق(شعبان علي حسني السبسي، 
 .2112اإلةكندرية: ادلكتب اجلامعي، 

 0978 ،مكة: دار ادلعارفالًتبية وطرق التدريس، عبد اجمليد، صاحل عبد العزيز وعبد العزيز 

 .0994جاكرتا: رجا غريافندو فرةدا، ،   Rahasia Sukses Belajar طرباىن،

 .، اإلةكندرية: دار ادلفرفةعلم النفس الفسيولوجيعبد الرمحان حممد العيسوي، 

طرابليس: منشورات كلية لعامة، ادلرشد يف طرق التدريس اعبد السالم عبد اهلل اجلعدي واصحا ب، 
 .2110الدعوة اإلةالمية، 

 .2119جاكرتا: بومى أكسرا، ،  Metodologi Penelitian Sosial  عسمان وأكرب،

 .0985دار العربية الكتا ب، ، مناىج البحث العلمى على ادريس، 

 .0977بريوت دار ادلشرق، قاموس ادلنجد يف اللغة األعالم، لويس معلوف، 

 .2113جاكرتا: رينيكا جيفتا، ،  Metodologi Penelitian Pendidikan  ،مارغونو

 .2116، جاكرتا: غريافندو،  Psikologi Belajar حمبني شاه، 

 .2101باندونج: رمياجا روةدا كاريا،  ، Psikologi Pendidikan حمبني شاه، 

 2112باندونج: رمياجا روةدا كاريا،  ، Psikologi Pendidikanحمبني شاه،  

 .0986، األردن: دار الًتبية احلديثة، ، الدماغ واإلدراك والذكاء والتعلمحممد زياد محدان

 .2113عمان: دار ادليسرة،  مقدمة يف الًتبية،حممد حممود اخلوالدة، 

 .مسارنج: فوةكا العلوية، بدون تاريحاألمثلة التصريفية، حممد معصوم بعلى، 

 2116، ، لوندونCognitive Psychology(، Medin dan Ross) ميدين و روس
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 .بندونج: الغيسندو، ،  Dasar-Dasar Proses Belajarنانا ةوجانا، 

 .0989، بندونج: ةينار بارو، Penilaian dan Penelitian Pendidikan ناناةوجانا،

 .، اجلزائر: دار النشر، دطاإلحساس واإلدراكمسيعد،  نبيل

 .0991جاكرتا: رنيكا جيفتا،  ، Psikologi Pendidikanوةىت ةومنتو، 

 .0983جاكرتا: غراميديا،  ، Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajarونكيل،  

 .0996، جاكرتا: غراميديا، Psikologi Pengajaranونكيل،  

 




