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 .١٩٦٥، دار املعارف: القاهرة. املوجه الفىت ملدرس اللغة العربية. عبد العليم ،ابراهيم

. املعينات البصرية ىف تعليم اللعة. حممود وعمر الصديق عبد اهللا، امساعيل صني
 عماد شؤون املكتبات: الرياض

السجل العلمى للندوة العاملية . حممود و دكتور علي حممد القامسي ،إمساعيل صيىن
 ،عماد شؤون املكتبات: الرياض. األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني ا

١٩٨٠. 

مهارات التدرس حنو إعداد مدرس اللغة العربية . "٢٠١١. حبرالدين أويل
 مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنق".الكفء

اسالب تدريس اللغة . عبد املعطى منرموس، د خمري البوريينزيا، عماد السعدي، توفيق
 .١٩٩١، دار األمل للنشر والتوزيع: اربد. العربية

 ).مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف( .أساليب تدريس اللغة العربية. حممد علي، اخلويل

 .١٩٩٨ ،دار الفكر: دمشق. طرق تدريس اللغة العربية. جودت ،الركايب

 ٢٠٠٤. دار الفكر: القاهرة. س العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةاألس. رشدي،طعيمة 

. دارالسالم: الرياض. ااملهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسه. أمحد فؤاد ،علينا
١٩٩٣. 



دراسة حتليلية ومواقف تطبيقية ىف تعليم اللغة العربية والدين . حسني سليمان ،قورة
 .١٩٨١ ،دار املعارف: القاهرة .اإلسالمي

دار : القاهرة. تدربديس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية .حممد صالح الدين ،ااور 
  .٢٠٠٠ ،الفكر

 ،دارالنفائس: بريوت. خصائص العربية وطرائق تدريسها. نايف حممود ،معروف
١٩٨٥. 

، دارالنفائس: بريوت، خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها. نايف حممود، معروف
١٩٨٥. 

 ١٩٧٨دار املشرق،: بريوت . املنجد يف اللغة واالعالم. لويس، معلوف

 سورابيا فستك فارعراسف ،  إندونيسي - قاموس املنور عريب .  أمحد ورسون، منوير

جامعة أم : مكة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخرى. حممد كامل ،الناقة
  .١٩٧٠،القرى

: مكة املكرمة  .عربية األسالب و اإلجراءاتتدريس الغة ال. حنان سرحان، النمري
 ٢٠١٢، مكتبة دار إحباء التراث

جامعة اإلسالمية : ماالنج. املوجة لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني ا. نور هادي
 .٢٠١١ ،احلكومية موالنا مالك إبراهيم

مؤسسة : بريوت.الدرس اللغة العربية. املوجه العملي. عابد توفيقي ،اهلامشي
 .١٩٩٣،الرسالة
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