
 ٫ٮ

 قائمة المراجع

 المراجع العربية . أ
 القرآن الكرمي
 .بريوت:دار صادر.ٯ٭٨ٰ، لسان العربابن ادلنظور، 

األردن: عامل الكتب .٩٠٠ٰإجتهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةئلي، االديلمي و الو 
 احلديث.
مكة ادلكرمة: جامعة .٪ٯ٨ٰاحلوار يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا.بابكر أمحد البشري، 
 .أم القرى

القاهرة: دار .ٮٯ٨ٰوسائل اإلتصال و التكنولوجيا يف التعليمحسني محدي الطوجبي، 
 ادلعرفة.

ادلكرمة: مكة .٭ٯ٨ٰ.تعليم اللغة العربية لغري الناطقينبهارشدي امحد طعيمة، ادلرجع يف 
 .جامعة أم القرى

 .قطر:دار بلومزبري.٩٠٨٫.ادلدخل إىل فن ادلناظرةعبد اللطيف سالمي،  
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباعلى أسلوب التدريس الفعلي  عبد الوهاب رشدي، 

 .ماالنج:دم.ٯ٩٠٠.كادلتطلبة العودلة
 .فكر العريبالقاهرة : دار ال.٭٩٠٠ .تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور، 

 .اخلرطوم: االر العادلية .ٯ٩٠٠.، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهلل
 .دم.٩٠٠٫.ريس الكالم يف اللغة العربيةدج تهمنفريدة رمحن. 
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جملة كسميايت، تعليم اللغة العربية بالطريقة اإلحيائية لرتقية مهارة الكالم، يف كتاب ادلنار: 
 .دم٩٠٨٫.علمية حمكمة للرتبية والدراسات اإلسالمية

 .دار ادلشرق: بريوت.٭ٯ٨ٰ.ادلنجد يف اللغة و األعالملويس معلوف، 
 .٩، ج ادلعجم الوسيطجممع اللغة العربية: 

طرق الطدريس اللغة العربية و الرتبية الدينية يف الضوء اإلجتاهات حممد رشدي خاطر، 
 القاهرة: دار ادلعرفة..٫ٯ٨ٰ.الرتبوية احلديثة

 .القاهرة:عادلالكتب.دس.التوقيف على مهمات التعاريفحممد عبد الرؤوف ادلناوى، 
 .عمان: دار الفالح.ٮ٨ٰٰأساليبتدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،

ادلملكة العربية .٬ٯ٨ٰ.تعليم اللغة العربية الناطقني بلغات أخرىحممود كامل الّناقة، 
 .جامعة أم القرى :السعودية
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