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 قائمة المراجع

 المراجع العربية . أ

 .(هــ4141، )الرياض: دار الوطن للنشر أمهية اللغة العربية،  أمحد بن عبد اهلل الباتلي،

، ، )بريوت : دار مكتبة احلياةمعجم منت اللغة موسوعة لغوية حديثة أمحد رضا،
 .(م4631

مع اللغة يف جملة جم، )منشور نظرية حتليل األخطاء يف الرتاث العريب جاسم علي جاسم،
  .(م1141العربية األردين، 

-والقواعد-األصول اإلمالء، و العربية اللغة كتابة علم يوسف، اجلليل عبد حسين
، والرتمجة والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار: القاهرة)األوىل، الطباعة ،والطرق
 .(م1114

رياض : مكتبة ، )تطبيقيةالتحرير األديب دراسة نظرية ومناذج  حسن علي حممد،
 . (هــ4141، العبيكان

 ، )جدة : احلرمني، د.ت(.شرح إبن عقيلمجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك، 

 .(م4666، والنشر والتوزيع الفكر دار: عمان)، العربية تدريس أصول  البحجة، حسن

)بريوت :  ،معجم ادلصطالحات العربية يف اللغة واألدب كامل ادلهندس جمدي وهبه،
 .(م4654، مكتبة لبنان

 .(م1112، واألربعون احلادية الطبعة ادلشرق، دار: لبنان) ،ادلنجد معلوف، لويس
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 (م1141، القاهرة : دار التوفيقية للرتاث)، العربية الدروس جامع ين،يالغالي مصطفى

 (د.ت، القاهرة : دار الفكر العريب، )فن التدريس للرتبية اللغويةحممد صاحل مسك، 

 القاهرة : مكتبة الشروق الدولية،، )ادلعجم الوسيط، وز و اجلمعروف ومصطفى نايف 
 (م1111

حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدى طالب معهد اخلرطوم  عمر الصديق عبد اهلل،
، )خرطوم: ادلنظمة العربية للرتبية الدويل للغة العربية الناطقني باللغات األخرى

 (. م1111، عهد اخلرطوم الدويل للغة العربيةوالثقافة والعلوم م

 القاهرة : دار ادلعارف، د.ت() ،الوايف النحو حسن، عباس

، الشروق دار: عمان) ،والتعبري والبالغة األدب تدريس طرائق الوائلي، الكرمي عبد
 (م1111

: ، )رياض إضاءات دلعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا عبد الرمحن إبراهيم فوزان،
 (م1144، العربية للمجتمع

جملة علوم الرتبية، دورية مغربية دينامية اخلطأ يف سرية التعليم وادلعرفة،  العريب أسليماين،
 ( م1114، منشورات عامل الرتبية، )نصف سنوية

 (، د.تاالسالمية الثقافة دار:  بريوت) ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فواد

)القاهرة : دار  ،ادلهارات اللغوية : مستوياهتا، تدريسها، صعوبتهارشدي أمحد طعيمة، 
 (م1111، الفكر العريب
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