
 

86 
 

 المراجع

 المراجع العربية .1

 الناطقين لغير العربية لتعليم األولى العالمية النمو. 0871، القامسى حممود على حممد
 (املكتبات شؤون عمادة الناشر :الرياضية جامعة) .بها

 دار، )العاشرة الطبعة .العربية اللغة لمدرس الفنى الموجه .0874، إبراهيم العليم عبد
 (سنة بدون .املعارف

 دار) .والبيانية ولبتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم. 0881، سبحانه حسن
 (سنة بدون .املعارف

 (لبنان-بريوت. )القواعد األساسية للغة العربية. 0888 أمحد اهلامشي،

 (دار الثقافة األسالمية :بريوت) ,ملخص قواعد اللغة العربية .1110، فؤاد نعمة

المدخل إلى تدريس اللغة الغربية لناطقين بغيرها: . 1105 مجل عبد الناصر زكريا،
 (IIUM PRES: ، )كواال لومفورطرائق ومفاهم

 .معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات .0868، جورج مرتي عبد املسيح
 (مكتبة لبنان :بريوت)

 ()عمان: دار املنهاج .أساليب تدريس اللغة العربية. 1112، الدليمي كامل

 (معهد دار السالم كونتور)عليم، ـأصول التربية وال. 1117 ،اندوس سوتريسنو أمحد

 (، )بريوت: دار الكتب العلميةجامع الدروس العربية. ه0253 مصطفى الغاليين،
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دراسة مقارنة بين . 1101 مثين علوان اجلشعمي و زينب فاحل معهدي السلطاين,
تحصيل طلبة المرحلة األولى الطريقة القياسية و الطريقة المحاضرة في 

جامعة ) .قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة ديالي في مادة الصرف
  دياىل: جملة الفتح(

, طرق تدريس القواعد النحوية وعالقتها بفكر ابن خلدون. 1101، بلخري شنني
 (: دار الكتب العلمية)اجلزائر
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