المراجع الالتنية
Hamid, Abdul. 2010. Mengukur kemampuan bahasa Arab. Malang: UIN maliki.
Hermawan, Acep. Metodologi Pembelajaran bahasa Arab. Bandung: Rosda.2011
Zaenuddin, Radliyah dkk . 2005. Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran
Bahasa Arab. Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group dan STAIN Cirebon Press,
Wahab Rosyidi, Abdul. 2009. Media Pembelajaran Bahasa Arab. Malang:UIN
Malang-Press.
Purwadarminta, WJS. 1993. Kamus Umum bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Arsyad, Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta:Rajawali perss.
Sujono, Anas. 2007. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syaiful, Mustofa. 2011 Strategi pembelajaran bahasa Arab inovatif. Malang:UIN
Press.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Hadi, Sutrisno. 1980. Metodologi Research Jilid II. Jogjakarta: Andi Offset.

المراجع
املراجع العربية :

امحد بن عبد اهلل الباتلي 4341 .ه .أمهيّة اللغة العربية و مناقشة دعوى صعوبة النّحو.
الرياض :دار الوطن للنشر.
إبراهيم ،أنس وأخرون ،املعجم الوسيط .الرياض :دار الفكر ،دم ،دت ،ج 4-1
مألوف ،لويس .4891 .املنجد ىف اللغة و االعالم .بريوت :دار اللمشرق.
الغاليني ،مصطفى .1009 .جامع الدروس العربية ،اجلزء األول .مكيبة الشروق الدولية.
حممود معروف ،نايف 4349 .ه .خصائص العربية وطرائق تدريسها .بريوت :دار
النفائس.
حممد سامل ،أمحد 1040 .م .وسائل وتكنولوجيا التعليم الطبقة الثالثة.

توفيق السعدى ،عماد وزياد خميمر البوريين وعبد املعطي منر موسى .4884 .أساليب
تدريس اللغة العربية .إريد :دار األمل للنشر والتوزيع.
بدر بن عبد اهلل الصاحل .1004 .التصميم التعليم وتطبيقه يف تصميم التعلم اإللكرتوين عن
بعد .الكوبت :جامعة الكويت.
الشريف كرار ،عبد الرمحن ".1041 .املعايري القياسية لبناء نظم التعليم اإللكرتوين" ،اجمللة

العربية خلمان جوكة التعليم اجلامعي.141 :
امحد طبيعة ،رشدى .4894 .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأسالبة .املكة:
اجلامعة ام القرى.
عبد الغين املصري ،حممد وحممد الباكري الربازي .4899 .اللغة العربية الثقافة العامة ،عمان:
دار املستقبل.
كامل الناقد ،حممود .4894.تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

فؤاد ،امحد .4881.املهارات اللغة ماهيتها وطرائق تدريسها .رياض :دار املسلم للنشر

والتوزيع.
امحد مدكور ،علي .تدريس فنون اللغة العربية .الرياض :دار الشواف للنشر والتوزيع.
كامل الناقه ،حممود .4894 .تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه ومداخله و
طرق تدريسه .مكة املكرمة :جامعة أم القرى.
حممد طاهر و حممد بيهقي و أم حنيفة وسلطان مسعود .1042.املدخل إىل طرق تدريس
العربية لالندونيسيني.سورابايا .IAIN SA Press:

