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 المراجع

 
الدورات التدريبية لعلمي اللغة العربية ه. دروس  1272، عبد الرمحن الفوزان، ن إبراىيماب

 ، )مشروع العرية للجميع: مؤسسة الوقف اإلسالمي(.لغري الناطقني هبا
 .( ومطبعة مكتبة : سوربايا) التصر ي، مثلة اال معصوم. على، حممد ابن

)ماالنج: ادلعهد العاىل لفن التدريس ،  ينات ىف تعليم العربيةالوسائل ادلع .1662 ،أسرارى
 و علوم الرتبية(،.

 . الوسيط ادلعجم ، ابراىيم الدكتور
 ادلشرق(. دار: ، )بريوتادلعاصرة العربية  ي الوسيط ادلنجد .7117حمفوظة،  احلقوق مجع
 والثقافة للرتبية العربية )ادلنظمة ، اسأساسي العريب ادلعجم ، العرب اللغويني كبار من مجاعة
 .والعلوم(
 )إسكرترية: دار ادلعرفة اجلامعية(. .الكلمة وراية لغوية معجمية. 1662،  خليل ،حلمى
)الرياض: ادللكة العربية  ،أسالي  تدريس اللغة العربية .1699 ،حممد علي اخلويل،

 .السعودية(
)مصر:   ،غري الناطقني بالعربيةتعليم ادلفردات اللغوية ل. 7111، ماىر شعبان عبد الباري،

 كلية الرتبية وامعة بنها.
، ) مصر: تعليم العربية لغري الناطقني هبا : مناىجو وأساليبو .1696 ،رشدي أمحد طعيمة،

 منشورات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة(.
, القسم الثاين خرىادلروع  ي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أ ، رشدي أمحد، طعيمة

)وامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث وادلناىج سلسلة دراسات  ي تعليم 
 العربية.

 دارادلشرف(.:   بريوت) ،عالم اال اللغة  ي ادلنجد .1692مألوف، لويس،  
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