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 المراجع العربية  - أ
 .) بندونج: حاكم( منهج مقرتح لتعليم اللغة العربيةأفرجيون أفندي،   - 

 ) دمشق سورية: دار الفكر (. طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب،  -
 (.5102)بكنبارو: كرياسي ايدوكسي،  االستماعخليل اهلل،  -
     مج تعليم العربيةاملواد التعليمية لربادليل عمل يف إعداد رشدى أمحد طعيمة،  -

  (ىر ) جامعة أم الق
تدريس العربية يف التعليم العام نظريات رشدي أمحد طعيمة ، مدمد السيد مناع،  -

 وجتارب.
 (.0990) دار املعرفة اجلامعية،  طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إمساعيل،  -
) القاىرة: دار غريب للطباعة  العربيةطرق تدريس اللغة عبد املنعم سيد العال،  -

 والنشر والتوزيع(.
) اجليزة،  الدار 5112, تعليم اللغة العربية للناطقني بغريىاعمر الصدق عبد اهلل،  -

 العاملية لنثر والتوزيع(.
 . تدريس اللغة العربية يف املرحلة اإلبتدائيةفاضل فتحي حممد وايل،  -
 (. 0921، )دار املشرق: بريوت،و األعالميف اللغة  املنجدلويس معلوف،  -
 طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينيةحممد رشدى خاطر وأصحابو،  -

 (. 0921)القاىرة: دار املعارف، 
) الرياض: اململكة العربية ، أساليب تدريس اللغة العلربيةحممد علي اخلويل -

 (.0925السعودية: 
       القائد لتعليم مهارة االستماعحممد علي الكامل وحممد صالح الدين،  -

 ) ماالنق: جامعة موالنا مالك إبراىيم(.
 . عريب –قاموس املنور اندونيسي حممد فريوز وأمحد ورسون منور  -



 ) جامعة أم القرى (.لغة العربية للناطقني بلغات أخرىتعليم الحممود كامل النافة،  -
) دار املسلم ماىيتها وطرائق تدريسها املهارات اللغوية، فؤاد حممود علهانأمحد  -

 (.0995للنشر والتوزيع: 
        أساسيات التعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةفتحى علي يونس وأصحابو،  -

 ) القاىرة: دار الثاقفة(.
 من النظرية إىل التطبيقطرق تدريس اللغة العربية لغري العرب يثمر الدين بردانشاه،  -

 .ايدوكسي () باكنبارو : كريأسي 
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