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 املراجع

 املراجع العربية :

االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري . محادة براهيم،إ
 .8811 .القاهرة: دار الفكر.الناطقني هبا

 .م3002القاهرة : مكتبة وهية. . احلوار فنياته وإسترياتيجياته وأساليب تعليميةمىن.  ،إبراهيم

دمشق : دار  .ساسيته النظرية وممارسته العمليةالبحث العلمي : أ .رجاء وحيد دويدري،
 3001الفكر، 

 .8881 .قاهرة: دار الفكر العريب. فن التدريس للرتبية اللغوية ،حممد صاحل مسك،

.جمهول الرايض : جامعة امللك سعود.التقابل اللغة وحتليل األخكاء .حممود إمساعيل صبين،
 سنة.

الرايض: منشورات . املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى .أمحد رشدي طعيمة،
 .8818 .سالمية للرتبية والعلوم والثقافةاملنظمة اإل

القاهرة : دار الفكر  .مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي .                        
 .م 8881العريب، 

القاهرة: دار الفكر . املهارات اللغوية: مستوايها، تدريسها، صعوبتها.                         
 .3002العريب، 

 .8818مصر: جامعة املنصورة، . تعليم العربية لغري الناطقني هبا  .                        

مكة  .لتعليمية لربامج التعليم العربيةدليل عمل ىف إعداد املواد ا.                         
 .8811 .د اللغة العربية جبامعة أم القرىمكرمة : ملعه
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الرايض:  طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى. عبد العزيز إبراهيم. عصيلي )ال(،
 .3002مكتبة امللك فهد، 

أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني  .و انصر عبد هللا الغايلعبد احلميد  ،عبد هللا
 .دون السنة. دون موضع النشر: داراإلعتصام. ابلعربية

 .الطبعة الثانية .هاملنهج و عناصري  .ابراهيم بسوين ،عمرية

الرايض: دار املسل للنشر . املهارات اللغوية وطرائق تدريسها .أمحد فؤاد حممود عليان،
 .8883واتوزيع، 

القاهرة، دون . بني النظرية والتطبيق تعليم اللغة اجلية وتعليمها .صالح عبد اجمليد(، ال)عريب 
 .سنة

 .لبنان : مكتبة لبنان ،تعليم اللغات العربية احلية وتعليمها ،صالح عبد اجمليد(، ال)عريب 
8818. 

عمان :  .لعلمي وأساليبهمناهج البحث ا يف .جنيب حواشنيو حسني مصلحو سامي  ،عريف
 .8888 .دار جمدالوي

 .ف بريوت الطبعة السادسة والعشروندار املشر  .واألعالماملنجد اللغة . لويس، مألوف
8811. 

 .8881 .لبنان: دار النفائس .خصائص العربية وطرائق تدريسها .انيف حممور معروف،

تعامل اساتذة اللغة اإلجنليزية مع التعبري الكتايب ابملغرب، تعليم اللغة  .عائشة ،(ال) انصري
 .3003 .معهد الدراسات واألحباث للتعريب الرابط:. العربية والتعليم املتعدد

الرايض: منشورات . طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا .حممود كامل ،(ال) انقة
 .3002املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 



12 

 

 

 

القاهرة :  .املرجع يف تعليم اللغة األجانب.و حممد عبد الرؤوف الشيحفتحي على  ،يونس
 .، دون سنةو هيبةمكة 

 

 املراجع األجنبية :

Arifin, Zainal . Penelitian Pendidikan: Metodedan Paradigma Baru  . Bandung 

:Remaja Rosda Karya. 1122. 

Arikunto, Suharsimi  . Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik  . Jakarta 

:Rineka Cipta. 1121. 

Putra, Nusa. Research & Development, Penelitiandan Pengembangan: Suatu  

Pengantar. JKT : PT Raja Grafindo. 

Nunan, David. (ED) Pratical English Language Theaching. New York Mc Graw 

Hill. 3002. 

Subana, Muhammad & Sudrajat. Dasar-dasar Penelitian. Bandung : Pustaka 

Setia, 1112. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: 

Alfabeta. 1122. 

Yusuf, Tayar dan Syaiful A. Metodelogi Pengajaran  Agama  dan Bahasa.Jakarta: 

Raja Grafindo. 2891. 

 


