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ع العربية المراج

القرآن الكرمي
احلديث الشريف 

الطبعـــة الثالثـــة, عـــامل تـــدريس املـــواد اإلجتماعيـــة,نـــرنس أمحـــد رضـــوان, ني اللقـــاىن و أمحـــد حســـ
1987الكتب, القاهرة, 

هــ )، تفسـري القـرآن 774-700أبو الفداء إمساعيـل بـن عمـر بـن كثـري القرشـي الدمشـقي (
م، دار طيبة للنشر والتوزيع، جـزاء : 1999-هـ 1420العظيم الطبعة الثانية 

املكتبة الشاملة8
. . يف طرق التدريس املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةإبراهيم، عبد العليم. بدون السنة

القاهرة: دار املعارف.
الطبقة األويل, جيفوتت فريس: جاكرتا, الوسائل التعليمية, أصناوير و بسريوالدين عثمان, 

2002
، التفسـري القـران الكــرميإمـام احلـافظ عمـاد الـدين الفـداء إمساعيـل بـن عمـرإبن كثـري الدمشـقي، 

-اجلزء األول، طبعة جريرة لونان منقحة ومصححة، دار الكتب العاملية, بريوت
لبنان

، الباب الغنيمعجم الوسيطحممد النجار، -حامد عبد القادر-أمحد زيات-إبرهيم مصطفي
2002, الطبعة االول, مكتبة املتعلم, يغيكرتا. اللغة العربية و الطريقة التعليم, أظهر أرشاد

التالميــذ , املكتبــة, الثالــثالطبعــةاللغــة العربيــة و الطريقــة التعلــيم (املفــاهيم), أزهــار أرشــاد, 
2010جاكرتا. 

. مصر: دار الكتب العريب.. اخلصائص1952ابن جين، عثمان، أيب الفتح. 
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، بـــريوت: مكتبـــة دار الشـــرق ، املنهـــاج يف القواعـــد و اإلعـــرابحممـــد. بـــدون ســـنةاألنطـــاكى،
مكتبة دار الشرق: بريوت

. الكويــت: الناشـر وكالــة املطبوعـات عبــد 6. ط.أصــول البحـث العلمــي ومناهجـهبدر,أمحـد. 
1982اهللا حرمي, 

مشارك, أسناد وسائل التعليمية ومستجدات تكنوجليا التعليممجال ابن العزيز الشرهان, 
جامعة امللك سعود, –تكنوجلية التعليم, كلية الرتبية بقسم وسائل التعليمية و 

ه1422–م 2001الرياض, اململكة العربية السعودية, 
ثـــــانوى)، –متوســـــط –فصـــــول ىف تـــــدريس اللغـــــة العربيـــــة (ابتـــــدائى حســـــن جعفـــــر اخلليفـــــة، 

م)2004الرياض: مكتبة الرشد، (
. مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.اللغة العربية معناها و مبناها.1979حسان، متام. 

. القـاهرة: الصـدر األسـاس يف اللغـة العريبـة. 1987حسنني، أمحد طاهر و عبد العزيز نبوي.
خلدمات الطباعة.

1998خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، الطبعة األىل، نشر توزيع, الروضة، 
التجديـــد الرتبــوي املـــدخل املمارســة التكنولــوجي الوســـائط املتعــددة و التعلـــيم, ديــين دارمــوان, 

2012الطبعة األوىل,  رمياجا روش كريا, باندوغ 
2005، الطبعة األىل, رمياجا روسدي كريا, بندونغ, علم النفسي التطوريديسميتا، 

جتاهــــات الرتبويــــة طــــرق تــــدريس اللغــــة العربيــــة الدينيــــة يف ضــــوء اإلرشــــدى خــــاطر و إخوانــــه, 
1989الطبعة الرابعة, جامعة عني مشس. مدينة املنورة, احلديثة, 
أصــول التكنولوجيــا التعلــيم (ترمجــة حممــد بــن ســليمان املشــقح وأخــرون)،روبيــت م. جانييبــة، 

ه1430م و2000الرياض، جامعة امللك سعود
(مكـة مكرمـة: عليم العربية.دليل عمل ىف إعداد املواد التعليمية لربامج ترشدي أمحد طعيمة، 

م)1985جامعة أم القرى،  
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ـازركشي إمام و شباين إمام. بـدون السـنة.  . كنتـور: تـرى أمثلـة اجلمـل يف اللغـة العربيـة و إعرا
مريت.

روح املعـــاين يف تفســـري القـــرآن العظـــيم , شـــهاب الـــدين حممـــود ابـــن عبـــداهللا احلســـيين األلوســـي
8لباب الثاين جزء الشاملة,ا,املكتبة  والسبع املثاين

. جامعـــة . أقســـام الكـــالم مـــن حيـــث الشـــكل و الوظيفـــة1977الســـاقي، فاضـــل مصـــطفى. 
القاهرة: مكتبة اخلاجنى بالقاهرة.

. القاهرة: مكتبـة النهضـية . كيف تكتب حبثا أو رسالة: دراسة منهجية1987شبلى، أمحد. 
العربية.

النشر.ذكر للتحقيق و ران: مؤسسة ال. إيمبادئ العربية. 1983الشرتوين، رشيد. 
ــــراهيم.  ــــدين، إب . بــــريوت: دار الكتــــب . مرجــــع الطــــالب يف قواعــــد النحــــو2000مشــــس ال

العلمية.
دار علـم اللغـة اإلجتمـاعى مفهومـه و قضـاياه, صربي إبراهيم السيد (جامعـة عـني الشـمس), 

املعرفة اجلامعة : إسكندرية.
. الريـــاض: النحـــو العـــريب املـــربمج للتعلـــيم الـــذايت. 1987صـــيين، حممـــود إمساعيـــل و آخـــرون. 

جامعة امللك سعود.
طبعة األوىل, مصنعوسيلة الرتبوية (تعريف, تطوير, و فواده)عارف شردميا, و إخوانه, 

2012غرافيندو, جاكرتا,  راجا
العربيةتعليم اللغة عمر الصديق عبد اهللا (عميد معهد الللغة العربية جامعة إفريقيا العاملية) ,

, الطبعة األيل, الدار العاملية للنشر و الوسائل-األساليب-للناطقني بغريها الطرق
2007التوزيع, تدمك 

اللغة العربية للناطقني بغريها دراسات و تطبيقات معهد اللغة عمر الصديق عبد اهللا, تعليم 
–ه 1431اخلرطوم, , الدار العاملية للنشر و التوزيع,العربية جامعة إفريقيا العاملية

م 2010



124

, جاكرتـا, مهنـع غـري وسيلة الرتبية, تعريـف و تطويرهـا و نوفعهـاعارف سردمان و أصدقائه, 
2009فنضو فريساد, 

بيوكياكرتا: موليت كربا غرافيكا.. قاموس العصر1998عايل، أتابك و أمحد زهدي حمضر. 
. العربيــــة يف الرتبيــــة اإلســــالمية. طــــرق التــــدريس اخلاصــــة باللغــــة1990عــــامر، فخــــر الــــدين. 

القاهرة: إدارة املطبوعات و النشر.
العربيـة بـني يـديك سلسـلة يف تعلـيم اللغـة ، 2002عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان و آخرون، 

ــــا ، اململكـــة العربيــــة الســـعودية الريــــاض، املكتبـــة الــــرئيس العربيـــة لغــــري النـــاطقني 
مي.العربية للجميع، مؤسسة الوقف اإلسال

، مكتبــة املعــارف ، القواعــد احلســان لتفســري القــرآن1980عبــد الــرمحن بــن ناصــر الســعدي، 
الرياض، اململكة العربية السعودية.

. القـاهرة: دار . مناهج تدريس اللغة العربيـة بـالتعليم األساسـي1998طعيمة، رشدي أمحد. 
الفكر العريب.

، مكتبة لبنان: ناشرون.ن. معجم إعراب ألفاظ القرآ1985طنطوي، حممد سيد. 
تصميم املنههج لتعليم اللغة العربية جامعة عني مشس, –فتحي على يونوس كلية الرتبوية 

1977دار الثقايف للطباعة و النثر, القاهرة, لإلجانب (حبث التجريب)
(منتعليم اللغة العربية لألجناباملرجع ىف فتحى على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ ،( 

م )2003(القاهرة: مكتبة وهبة، النظرية إىل تطبيق). 
, ( 1, ط., تكنولوجيـا التعلـيم : املاهيـة و األسـس و التطبيقـات العمليـةكدوك، عبد الرمحن 

)2000الرياض: دار   املفردات، 
, املكتبة موسوعة يف ثالثة أجزاء  اجلزء األولامع الدروس العربيةج, مصطفى الغالييىن

ه1422–م 2001بريوت, –العصرية, الطبعة التاسعة و الثالثون.صيدا 
, مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف, الرياضأساليب تدريس اللغة العربيةحممد على اخلويل, 

م 1983
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لـــة األردنيـــة يف العلـــوم الرتبيـــة،  تقـــومي الوســـائل التعليميـــة يف منهـــاج اللغـــة  العربيـــة األزهـــري ا
، 1، عــدد 10، جملــد نويــة الدينيــة العامليــة يف وياليــة جــوهر املاليزيــةللمرحلــة الثا

2014
1996باندوغ, التكنولوجيا التعلمي, الطبقة الرابعة, الرمياجا روشدي كريا,موضفري, 

بنــدوغ : ألفابيتــا, , الطبقــة الثــاينالوســائط املتعــددة (مفــاهيم و تطبيقهــا يف الرتبويــة), مــونري, 
2013

هــ , 310-224بن جرير بن يزيد بن كثـري بـن غالـب اآلملـي، أبـو جعفـر الطـربي، حممد 
م عـــدد 2000-هــــ 1420. الطبعـــة األوىل ، جــامع البيـــان يف تأويـــل القــرآن

24األجزاء : 
توظيــف تكنولوجيــا التعلــيم يف بــرامج الــتعلم عــن بعــد يف كليــة مهــدي ســعيد حممــود حســينني، 

لـد الثالـث لكليـة األدب جامعـة هيئـة التـدريسالرتبية من وجهة نظر أعضاء  ، ا
2011اخلرطوم السودان, العدد اخلامس، كنون ثاين، 

. الرياض: دار الثقافة للطبعة.. أساليب تدريس اللغة العربية1983اخلويل، حممد علي. 
. بـريوت: أسس تعليم اللغة و تعليمهـا. 1994الراجحي، عبده و شعبان، علي علي أمحد. 

النهضة العربية.دار 
. دمشق: دار الفكر.طرق تدريس اللغة العربية. 1986الركايب، جودت. 

يــد.  . . تعلــيم اللغــات احليــة و تعليمهــا بــني النظريــة و التطبيــق1981العــريب، صــالح عبــد ا
القاهرة: مكتبة لبنان.


