
 والمصادر المراجع

 العربية

 ( 6102)بكنبارو،كريئاسي ايدوكاسي:درس اللغة العربية، أمحد شاه، كسمياتى،

 0996، ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممود علهان ، 

 ، اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية و تطبيقاالدكتور يوسف الصميلى، 

قديري، مدرسة الفية ابن مالك، )مالك األندلسي،  الشسخ حممد بن عبد اهلل بن
 ( 6112ادلبتدئٌن:

 ادلنجد ، دار ادلشرق بًنوت لبنان 

  ادلدخل إىل تدريس االغة العربية للناطقٌن بغًنىا طرائق و مفاىممجال عبد الناصر زكريا، 
  6102 ) IIUM PRESS غومبك( :    

طفى طموم و حممود أفندي حضرات حفىن بك ناصف وحممد بك دياب و الشيخ مص
، )دار الكتب اإلسالمية للطياعة قواعد اللغة العربيةعمر وسلطان بك حممد، 

 ( 6102والنشر والتوزيع: 

للنشر ) اجليزة : الدار العادلية ، تعليم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىاعبد اهلل، عمر صدق
  (6112والتوزيع، 



 اللغة العربية و الرتبية اإلسالمية )القاىرة (فخر الدين عامر، طرق التدريس اخلاصة ب

 ، )بًنوت،دار الثقافة اإلسالمية( ادلقدمةملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 

، )مدرسة دينية التحفة السنية بشرح ادلقدمة اجلروميةحممد حمي الدين عبد احلميد، 
 احملروسية لًنبايا قديري( 

س اللغة العربية والرتبية الدينية ىف ضوء حممود رشدي خاطر وأصحابو، طرق تدري
 ( 092االجتاىات الرتبوية احلديثة، )القاىرة: دار ادلعرفة، 

 ( 6102)القاىرة، دار احلديث: مجيع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 

)من  النظرية إىل التطبيق(،  طرق تدريس اللغة العربية لغًن العربيثمر الدين بردانشاه، 
 (6102كنبارو، كريئاسي ايدوكاسى:)ب
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