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قائمة املصارد أو املراجع

مراجع العربية
مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، ط . أوريل حبر الدين.١

.م٢٠١١. : ماالنق.١
اللغة العربية للناطقني بلغات تدريسطرائق عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، .٢
.م٢٠٠٢، جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية، أخرى
طرائق تدرس اللغة العربية لغري . حممود كاما الناقة و الرشيدى امحد طعيمة.٣

١٤٢٤. سيسكواي: منشورات املنظمت اإلسالمى للرتبية ةالعلوم والثقافة. 
.م

دمشق املنئرات جامعة.(٢ط .ىف طرائق تدريس اللغة العربية. يددحممود امحد س.٤
.م١٩٩٧

١٩٧٢. مكتبة افسالمية: تركيا. (٢٠ط . املعجم الوسيط. معجم اللغة العربية.٥
.م

: املصر. (٣ط . ١طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ج . إبرهيم دمحم عطا.٦
.م١٩٩٦. ة مكتبة النهض

دار الفكر : القاهرة-مدينة نصر. تدريس فنون اللغة العربية. على أمحد مدكور.٧
.م٢٠٠٢. العرىب
جامعة امللك : سعود. علم اللغة النفسي. .٨
.سعود
. . دمحم كامل الناقة.٩

.م٢٠٠٣.إيسسكو
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بني "تعلم اللغات احلية وتعليمها . األس١٠
.م١٩٨١. ١ط . مكتبة لبنان : لبنان. "النظرية والتطبيق

.م٢٠٠١. علم اللغة العام. جامعة املدينة العاملية١١
.اهلداية: سورابيا. شرح ابن عقيل. مجال الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك١٢
مناهج واساليب البحث العلمي النظرية ، غنيمثمان دمحم رحبى مصطفى عليان وع١٣

.م٢٠٠٠دار صفاء للنشر والتوزيع، ،، عمانوالتطبيق

Sumber berbahasa indonesia

١. Ulin nuha. Metode pembelajaran super efektif. Yogjakarta: diva

press. ٢٠١٢.

٢. Fahrurrozi Aziz. Pembelajaran Bahasa Asing. Bania Puplition.

Bandung:٢٠١٠.

٣. Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan. Metodologi Pengajaran Bahasa.

Angkasa: Bandung.

٤. Soedjono Djaedjowijoyo. lima pendekatan muthakir pembelajaran

bahasa. Atmajaya: jakarta. ١٩٩٢.

٥. Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan. Metode Penelitian Bahasa. Arruz

: Jogjakarta.

٦. Sutrisno Hadi. Metodologi researh ١. Yayasan fak. Psikologi

UGM: Jogjakarta ١٩٨٣.

٧. Didi Suherdi. Rekontruksi Pendidikan Bahasa (sebuah

keniscayaan bagi keunggulan bangsa). Bandung: Celtic Press. ٢٠١٢.

٨. Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Asing.

Bandung: Rosda Karya.

٩. Purna Darminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai

Pustaka. ٢٠٠٧.

١٠. Abdul Majid, M.Pd. Strategi Pembelajaran. Bandung. Rosda

Karya.٢٠١٣.

١١. Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, ٢٠١٣.
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١٢. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pedoman Praktek,

Jakarta, Rineka Cipta,١٩٩٦.

١٣. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta,

٢٠١٣.

١٤. Masrukin . statistik inferensial. Kudus: media ilmu press. ٢٠٠٨.

١٥. Masrukhin, Statistik Deskriptif Berbasis Komputer, Kudus, Media

Ilmu Press, ٢٠٠٧.


