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  مراجع العربية.أ

  .)احلادية عشرة: دار املعارف،الطبعة: قاهرة(الموجة الفنى لمدرسى اللغة العربية،عبد العليم ،إبراهيم،

  .)ال يوجد بيان آخر(،التقسيم الهرمي للوحدات البنائية للغة العربية،،الدكتوركمال إبراهيمبدرى،

  Osama Elbadry.com،)اسامة البدري:موقع احملاضر واملدرب (،مبادئ الذاكرة القوية،،اسامةالبدرى 

  ).الربجمة اللغوية العصبية(قوة الذاكرة السريعة،البلوسي،

احلقـــوق القانونيـــة وحقـــوق امللكيـــة (،الخـــرائط المفاهيميـــةالتحضـــير للمـــذاكرة جامعــة ســـانت، توماس،

   ،)وجامعة سانت توماس الفكرية حمفوظة للمدرسة العربية 

: اهلرم(، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوع المناهج الحديثة،،دكتورحسني، خمتار الطاهر

  .)م2011الدار العاملية للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،

  ).قسم العلوم الرتبوية والنفسية: مقالة كلية الرتبية(،عملية التذكر –الذاكرة ،م. ،م داىن، رابعةاحلم

  .)1995دار املعرفة اجلامعية،: إسكندرية(، الكلمة دراسة لغوية معجمية،، حلمى، دكتورخيل

  .)2000دار الفالح،:عمان( أساليب تدريس اللغة العربية،،،دكتورحممد علىاخلوىل،

  .)2000دار الفالح،: عمان(،االختبارات اللغوية،____________

  .)م 1993دار الفالح للنشر والتوزيع،: األردون(،،مدخل إلى  علم اللغة،____________



ــــة،دويــــدرى،رجاء دحيــــد، دار الفكــــر : بــــريوت(البحــــث العلمــــى أساســــياته النظريــــة وممارســــته العلمي

  ).2008املعاصر،

دار : عمـان(عليان دراسات فـي المهـاهج واألسـاليب العامـة،،.هندى وهشامو عامر، . ذباب،صاحل،

  ).الفكر، للطبعة والنشر والتوزيع

  .)م 1986دار الفكر، : دمشق(، طرق تدريس اللغة العربية،، الدكتور الركاىب، جودت

  .)2009اجلديد،دار الكتاب : فرنسا(،،الذاكرة، التاريخ، النسيانجورج زينايت، ترمجة بولريكون، 

مؤسسـة االنتشـار : بـريوت(،الـذاكرة الجوهرةمناهـل اآلنيـة فـي تطـوير القـدرات الذهنيـةحسام،الراوي،

  .)2000العريب،

  .)1993ملعارف،الطبعة اخلامسة،دار ا: دمشق(،مقدمة في علوم اللغةلبدراوى،زهران، ا

  ).م2006-هـ1427 الطبعة األوىل(تقنيات الذاكرةالجزء األول،، الشوا،سوزان رمضان،أ، 

  .)م2006مكتبة زهراء الشرق،: القاهرة(، علم نفس اللغة،، دكتور، سهري حممد سالمةشاش

دار : القـاهرة(تدريسـها صـعوبتها، المهـارات اللغويـة مستوسـاتها،دكتوراألستاذ الـ،طعيمة، رشدى أمحد

  ).م 2004 – 1425الفكر العريب 

منشــورات املنطمــة : الربــاط(أســاليبها،مناهجــه و عربيــة لغيــر النــاطقين بهــا تعلــيم ال__________

  ).اإلسالمية للتالبية اإلسالمية تربوية والعلوم والثقافة



اتجاهــات جديــدة، : تعلــيم العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا فــي المجتمــع المعاصــر،____________

  .)2009مصر، إيسكو،(، وتطبيقات الزمة

معهــد : مكــة املكرمــة(،لبــرامج تعلــيم العربيــةدليــل فــي إعــداد المــواد التعليميــة ،___________

  .)م1985اللغة جبامعة أم القرى،

مكة (األول، المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى الجزء،____________ 

  ).جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: املكرمة

مكة (الثانى، أخرى الجزءالمرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ،____________

  ).جامعة أم القرى معهد اللغة العربية: املكرمة

  ).م 2006 -هـ 1427الطبعة األوىل (تقنيات الذاكرة السريعة،الشوا،سوزان رمضان،

علـــــــم : الكويـــــــت(ســـــــيكولوجية الـــــــذاكرة قضـــــــايا والتجاهـــــــات حديثـــــــة،،،دحممـــــــد قاســـــــمعبــــــد اهللا، 

  .)2003املعرفة،

: اجليــزة(،الوســائل -األســاليب -تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا الطــرقعمــر الصــديق ،عبــد اهللا،

  .)2008الدار العاملية للنشر والتوزيع،

(  ، أسس إعـدد الكتـب التعليميـة لغيـر النـاطقين بالعربيـةناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميـد عبد اهللا، 

  .) 1991دار الغايل ، : الرياض 



لقراءة املقال على برنامج (،المعلم وأساليب التدريس الدكتور،السميع ،عبد الرازق ،  صالح عبد 

  )التدريس جامعة حلوان كلية الرتبية قسم املناهج وطرق: البوربوينت 
http://www.angelfire.com/mn/almoalem/asaleeb.html  

تعلـيم العربيـة لغيـر األلعاب اللغوية في تعليم اللغـات األجنبيـة مـع أمثلـة فـي ،ناصف مصطفىالعزيز، 

  .)م1983-هـ1403دار املريخ،الطبعة األوىل،: الرياض(الناطقين بها،

جامعة : الرياض(طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،،،الدكتورالعصلى،عبد العزيز إبراهيم

  ).م 2002 – 1423اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

جامعــة اإلمــام : الريــاض(،والنفســية وتعلــيم اللغــة العربيــةالنظريــات اللغويــة ،_____________

  .)حممد بن سعود اإلسالمية

  .)م 1982 -هـ  1402مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع،: الكويت(،علم الداللةأمحد خمرت ،عمر،

  ).هـ1413دار املسلم،: الرياض(،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد ،عليان، 

االنتبــاه والــذاكرة العاملــة لــدى عينــات مختلفــة مــن ذوى صــعوبات ،،دأمحــد حســن حممــدعاشــور،  

  .)كلية الرتبية: جامعة بنها(،التعلم وذى فرط النشاط الزائد والعاديين

دروس الدورات التدريبية لمعلمى اللغة العربية لغير ، ،دالفوزان، عبد الرمحن بن ابراهيم وزمالؤه

  . 1428مؤسسة للوقف االسالمى، ) نب املظرىاجلا(الناطقين بها،

  .)م 1996دار الفكر املعاصر،: دمشق(علم الداللة العربي النظرية والتطبيق،،، الدكتور فايزالّداية

  ).2000مركز اسكندرية للكتاب، : األزاريطة(مقدمة في سيكولوجية اللغة،قاسم، أنس حممد أمحد ،



دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، الطيعة : دمشق(،الذاكرة والنجاحجوزية،–كوشايري، ماري 

  ).األوىل

  ).مركز الدعم التعليمى: ماتية(تطوير الذاكرة، القدس،_ماتيا،معلمات شرقي

  .)م1984 -هـ 1404مكتبة الفالح،:الكويت(،اللغة العربية فنون  تدريس،،مدكورعلي أمحدمدكور،

يد،عبــد العزيــز عبد دار (أصــولها النفســية وطــرق تدريســها ناحيــة التحصــيل، اللغــة العربيــة،،الــدكتورا

  ).1986املعارق،

ــــــات: الريــــــاض(،اختبــــــارات اللغــــــةعبــــــد،،حممــــــد  اخلــــــالق حممــــــد جامعــــــة امللــــــك -عمــــــادة شــــــؤون املكتب

  .)هـ1410سعود،

يـد أمحد جامعـة امللــك -عمـادة شــؤون املكتبـات: الريـاض(،علـم اللغـة النفســي،،الــدكتورمنصـور، عبـد ا

  .)هـ1402سعود، 

: الريـاض(،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تـدريس اللغـة العربيـة،،دكتورمطارع،إبراهيم عصمت

  .)1983دار املعارف، الطبعة األوىل، 

طــــرق  –مداخلــــه  –تعلــــيم اللغــــة العربيــــة للنــــاطقين بلغــــات أخــــرى أسســــه ،،دالناقــــة،حممود كامــــل

  ).م 1985 – 1405جامعة أم القرى، : مكة(تدريسه،

دار األمــل للنشــر : األردون(علــم الداللــة التطبيقــي فــي التــراث العربــي،، .الــدكتور.األســتاذ.ـر، هــادى

  ).م2007 -هـ 1427: والتوزيع، الطبعة األوىل



،اململكــة العربيــة مــذكرة فــي تــدريس المفــردات للــّدورات التربيــة المكثّفــة،،ممدوح،األســتاذنــور الدين 

حممد بن السعود اإلسالمية معهد العلوم اإلسالمية والعربية بإندونيسيا  السعودية جامعة اإلمام

  .قسم تأهيل املعلمني

  ).دار الكتب العريب: دمشق(ميائية نصيحة ونصيحة لتطوير الذاكرة،يرمكارتز،

منشـورات وزارة : دمشـق(كيـف تقـوى قـدرتك الدماغيـة،، ترمجـة مجيـل الضـحاك،. ب.روجريابسناالبن،

 .)1999الثقافة،

لتحقيــق األشــياء العظيمــة جيــب أن : اململكــة العربيــة الســعودية(،اإلنجليزيــة فــي الــذاكرة، ،عماريوســف

 .)1924-1844حنلم ونعمل،

دار السـالم مبعهـد الرتبيـة : فونوروكـو(، cاألولالتربية والتعلـيم الجـزء حممود  وحممد قاسح بكر،يونس، 

  .)اإلسالمية احلديثة كونتور

المرجـــع فــــي تعلــــيم اللغــــة العربيــــة ،،دكتورو حممــــد عبــــد الـــرؤوف الشــــيح ،دكتـــور،تحــــى علىفيـــونس، 

  .)م 2003-هـ  1423مكتبة وهبة،: القاهرة(، )من النظرية إلى التطبيق(لألجانب 
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