
المصادر  والمراجع

اإلنصاف في مسائل الخالف أيب الربكات عبدالرمحن بن حممد بن ايب سعيد األنباري ، 
.1961، 1، جبين النحويين

2006, (القاهرة: عالم الكتب) التدريس بالتكنولوجيا الحديثةأمحد إبراهيم قنديل, 
1426م /

, (رياض :دار املريخ تطوير المناهجدور اإلدارة التعليمية فى أمحد زكى عبد القادر,  
1405م/ 1984للنشر) 

، الطبعة األوىل ،( تدريس اللغة العربية في التعليم العالي) 2000أمحد طعيمة، ( 
القاهرة : دار الفكر العريب) .

مشكالت تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ) 2004أمساء عبدالرمحن ، ( 
عربية ، منتدى صوت الماليزيا

،اللغة العربية معناها و مبناها)، 2003متام حسان، (

م1980هـ / 1400, (القاهرة : مكتبة وهبة) علم اللغة العامتوفس حممد شاهني, 

المحتوى الثقافي في كتب تعليم اللغة العربية ) ، 2000توفيق اخلصاونة، ( 
، رسالة ماجستري غري منشورة .للناطقين بغيرها 

, الوسائل التعليمية ومستجداد تكنولوجيا التعليممجال بن عبد العزيز الشردان,  
م2001هـ / 1422(اململكة العربية السعودية : جامعة امللك سعود) 



م2002, (القاهرة: عالم الكتب) إستراتيجيات التدريسحسن حسني زيتون, 

), (القاهرة, دار الفكر العريباللسان واإلنسانحسن ظاظا,  

يد العرىب,   , (رياض تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالع عبد ا
م1981: مكتبة لبنان) 

هـ1421م / 2000, (الرياض: املفردات ) تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك, 

، مكتب الرتبية لدول اخلليج .مدرسة المستقبل): 2002عبد العزيز احلر، (

, ( القاهرة : دار الغريب) تكنولوجيا إنتاج المواد التعليميةعبد العظيم الفرجاىن, 
م2002

, (مصر: دار املعارف ), الموجه الفنى لمدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم, 
1962هـ/1381

، (االسكندرية : علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية ) ، 1992عبده الراجحي، ( 
املعارف).دار 

دار الكتاب –مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب) 1967علي احلديدي ، (
القاهرة .–العريب للطباعة والنشر 

اتجاهات حديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين ) ، 1979علي القامسي، ( 
، الطبعة األوىل، ( الرياض : جامعة الرياض ).باللغات األخرى



, المرجع فى تعليم اللغة العربية لألجانب, حممد عبد الرؤوف, فتحي على يونس
هـ1423م /2003(القاهرة : مكتبة وهبة 

, (القاهرة : طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخر الدين عامر, 
م2000هـ/ 1420عالم الكتب) 

، اجلزء االول، املنظمة بهاالكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تونس .

م1999, (القاهرة : دار غريب ), اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهمكمال بشر, 

، الطبعة األوىل اللغة العربية في اطارها االجتماعي) ، 1976لطفي، مصطفى ( 
(بريوت : معهد االمنار العريب ) .،

م1989هـ/1410، الرياض، 3، طأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل، 

: الثنائية اللغوية ، الطبعة األوىل الحياة مع لغتين) ، 1988حممد علي اخلويل، ( 
(الرياض : جامعة امللك سعود ) .،

، وقائع تعليم اللغة دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبيةحممود إمساعيل صيين، 
ا، ج م1985هـ/1406، مكتبة الرتبية لدول اخلليج، 2العربية لغري الناطقني 

: رأي و منهج ، الطبعة الثانية ، اللغة و المجتمع) ، 1963حممود السعران، ( 
االسكندرية : دار املعارف ) .(



، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء المناهج الحديثةر الطاهر حسني، خمتا
م2002رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أفريقيا العاملية، 

( األصوات والرتاكيب مشكالت التداخل اللغوي في تعليم العربية لغير الناطقين بها
)، من منشورات معهد اللغة العربية، جامعة امللك سعود ( بدو تاريخ ) .

جملة معهد اللغة العربية، جامعة أم ، مشكالت تعليم األصوات لغير الناطقين بها
) .364-352القرى، وحدة البحوث واملناهج، مكة املكرمة ص (

( )1991،( ية لغير الناطقين بالعربيةاسس اعداد الكتب التعليمناصر الغايل، ، 
دار االعتصام).

األفعال المتعدية بحروف الجر وتدريسها للطالب نصر الدين إدريس جوهر، 
-، حبث املاجستري غري منشور، معهد اخلرطوم الدويل للغة العربيةاإلندونيسيين

م2003السودان، 

. العربية لغير الناطقين بهاالوسائل العلمية لحل المشكالت اللغوية في تعليم اللغة
ا ،مكتب الرتبية لدول اخلليج  وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

) .70،49العربية ، الرياض، ص(

)  2003،( اللسانيات التطبيقية و تعليم العربية للناطقين بغيرها وليد العنايت، ، 
الطبعة األوىل ، (عمان : دار اجلوهرة ) .
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