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  االختصار 
د مثنى و احمد فؤاد أيفيندي: عبد الرحمن    المقارنة بين طريقتي اكتساب اللغة العربية عند محمّ

ا من إتقان لغتنا، ومن مث تعّلم لغةٍ ثانية، لتنفتح ال بد لن. أصبح العامل اليوم قرية صغرية بفضل تطور وسائل االتصال
ّف معها، إضافة إىل  اراة املستجدات والتكي األكوان املنغلقة أمامنا، ولنكون على علم ودراية مبا جيري حولنا، ولنعدّ أنفسنا 

، جي .انفتاح اآلفاق للتفاعل الثقايف مما يساعد يف فهم اآلخر ّ لغةٍ م أي ب إلقاء الضوء على جهود الرواد وقبل الشروع يف تعّل
م وحبوثهم يف جمال اكتساب اللغة نت من إدراك . ودراسا ا، ومّك فقد مهدت جهودهم الطريق لتقبل اللغة الثانية، وكيفية اكتسا

إنّ  ليمها،وقد أفادت هذه اجلهود والنظريات اللغة العربية يف جمال تعّلمها وتع. العقبات والعوائق اليت تقف حجر عثرٍة أمامها
رها وممارسة تدريسها على أسس  ّ معظم البحوث اليت أجريت يف جمال اللغة، كان حمورها معرفة كيفية اكتساب اللغة وكيفية تطو

   .لسانية ونفسية واجتماعية
اكتساب اللغة العربية عند علماء اللغة يف عصر اآلن يف إندونسيا،خصوصا معرفة واقعية  وفهف من هذ البحث دأما اهل

د مثىن وأمحد فؤاد أيفيندي حىت تُوجد طريقة مناسبة جيدة يف حتصل اللغة األخر ّ    .عند حمم
د مثىن فكرة مع تدابري ملموسة؛ القراءة والدراسة يفيعين البحث املكتيب  املنهج الكيفي واملنهج هو ّ ، أمحد فؤاد حمم

الة و الذين و اب من الكتّ  اوغريمه أيفيندي قون يف نفس ا ّ أيضا دراسة هذه األفكار تكون معتمدة من قبل مصادر  سيتميتعم
د مثىنبنوية من الكتب املتعلقة اث ّ أن طبيعة هذا البحث هو البحث النوعي وصفي أن  نا،ااحي .أيفينديو أمحد فؤاد  فكرة حمم

منهجية وواقعية،  نظرة عامة على البحث هو أنشاء وصفا أو صورة من معلومات. جمموعة أو كائن، وهو شرط يف وقتنا احلاضر

    .ن حتت الدراسةاودقيقة عن الوقائع الواردة يف امليد
نات حبثه اويف مجيع بي  اليت يعتمد عليها الباحث يف كتابة هذه الرسالة وطريقة البحث يف هذه الرسالة فهي  البحث

مصادر ) ١) : (١٩٩٧:١٥١سوحيمي، (فية حتليلية هي طريقة مكتبية و املنهج املستعمل هو دراسة كيفية بطريقة وص
اليت يستعمل الباحث يف هذا البحث  البياناتمصادر ) ٢. (البياناتيف البحث هي املواضع لنيل  البياناتأن مصادر البيانات، 

  .البياناتحتليل ، توثيق:  البياناتأدوات مجع ) ٣( هي الكتب املتعلقة باملوضوع
د مثىن هو   ب اللغةاكتسا طريقةيدل على معرقة  والنتائج يف هذا البحث ّ التقليد، الثانية يعين اللغة العربية عند حمم

و  الرغبة، اخلربة، ،)املوهبة( اساس الفطرية وأما عند أمحد فؤاد أيفيندي فهو  .ترتيب املهارة اللغة، ترتيب القواعد الفهم، التعويد،
يراعي الطفل وجهة نظر (اإلخبار املكيف اجتماعيًا : أما بالنسبة للكالم االجتماعي فقد صنف إىل أربعة أقسام هي .بيئة اللغة
ديد األطفال (؛ واألوامر والرجاءات والتهديدات )يبدي الطفل مالحظات على عمل غريه أو سلوكه(؛ النقد )السامع يظهر 

 ).يسأل الطفل غريه وجييب عن أسئلتهم(؛ واألسئلة واألجوبة )لبعضهم البعض
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  تصديقال
د مثنى و احمد فؤاد أيفيندي " حتت العنوان الرسالة اليت  عبد الرمحنوكتبها  " المقارنة بين طريقتي اكتساب اللغة العربية عند محمّ

  . م ٢٠١٣سنة اغستس من  ٢١خ ىف التاري ااألربعيوم  مناقشته بالنجاح امام جملس املمتحنني متت قد ٥٩٤٢٠٤٤١رقم التسجيل 
درجة سرجانا فنديدكان إسالم ىف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة شيخ للحصول على  ويستويف هذه الرسالة بعض الشروط

  .اإلسالمية احلكومية شربون نور جايت
  التوقيع            التاريخ                 

  تعليم اللغة العربية  رئيسة قسم
  _________________________           ___    اجة راضية زين الدين، املاجستريندا احلالدكتورا
١٩٥٥٠٣٢١   ١٩٩١٠٣   ٢   ٠٠١    

  السكرتري
  ____________________           ________               حسن سيف اهللا ، املاجستري

١٩٧١٠٥٠٤    ٢٠٠٠٠٤   ١  ٠٠١    
  املمتحن األول

  ________________________           ____  املاجستري, شريف هذاية اهللالدكتوراندوس احلاج 
١٩٥٥٠٦٣٠  ١٩٨٢٠٣  ١  ٠٠٣  

  املمتحن الثاين
  _______________________           _____      املاجستري, الدكتور احلاج فارحني نور

١٩٦١٠٨٠٥  ١٩٩٠٠٣  ١  ٠٠٤  
   األوىل ةاملشرف

  _____________           _______________       املاجستري, مشرعة
 ١٩٧٢٠٤٢٢  ١٩٩٨٠٣  ٢ ٠٠١  

  املشرف الثاين
  _______________________           _____        ، املاجستريذواإلميانمامن 
١٩٦٨١٠٢٥  ١٩٩٩٠٣ ١ ٢٠٠     

  
  يعتمد

  عميد كلية الرتبية
  
  

  الدكتور سيف الدين زهري، الماجستير
١٩٧١٠٣٠٢   ١٩٩٨٠٣   ١   ٠٠٢
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ل  الباب االوّ
  تمهيد

ة البحث  .أ    خلفيّ
م  نإ  أمراأصبح  إلستقبال العامل احلديث األجنبيةلغة التعّل

ّ تقنية املعلومات واإلتصاالت اليت جعلت  ضروريا، خاصة يف ظل
ه قرية واحدة ال ميكن ألي شخص أي يعيش يف أنالعامل كله وك

حتميا  أمرام اللغة الألجنبية تعلّ  صبحا أمن هن. معزل عن اآلخرين
هذا . و الرمسياجلماعي أعلى املستوى الفردي أو  ناسواء أك

ن ّ م حيتاج إىل بيئة معي م من ة، تشتمل على كل مقومات التعّل التعّل
اللغة املراد  اكتسابا عملية  أثاث  ومواد وأجهزة ومعلم، تتم 

  .تعليمها
سالة يود الباحث  ّ بيئة الصف  أنشري إىل ي أنويف هذه الر

للدارسني، و أثر كبري جدا يف التحصيل اللغوي الدراسي هلا 
املقصود بالبيئة هنا ليست البيئة الطبعية اليت تشتمل على ما يوجد 

ا املقصود منإيف غرفة الدراسة من جتهيزات ومواد تعليمية وغريها، و 
 ةم يف جتهز م واملتعلاليت يوجدها املعلّ  وهيهي البيئة غري الطبعية، 

تمعااملواد احمل   .دسة مع ا

١ 
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دونيسيا ىف نإ ىف تدخلاللغة العربية   أنكتب التاريخ قد  
 ،سالم فيه، فهى تسري مع دخول اإلاملسيحي القرن الثالث عشر

ّ سكو قد أ م من لغات تناد مكلهذاالب ناقر ها و تأثريها ىف حيا
هولن و  و ليزأجنجل و تكلم به املعتمرون مثل بورتو كما خرى  أ
هذا اإلقرار  أنسف ده، ولكن األ، هذا أمر ال ميكن جحنايب

ّ ليس ىف أ ال ىف تعماهلا إ،  فاللغة العربية ما منت اسمر واقعىي
االت الدينية فحسب   .ا

رها، فيف  ّ ة لغات تقليدية،  نإتطو هذه اللغة قد أّثرت عدّ
ىل إة فيحتاج  احلياة اليومية بكفأولكن بالنسبة الستعماهلا ىف

، ومع ذلك كثري ليم و التدريبات املكثّفة و هذا أالتع ّ مر ضروري
تمع يزعمون  و  أنالقر  يقراء أناستطاع  إذاالشخص  نّ امن ا

 ّ   .ه ماهر باللغة العربيةأنيقال  أنحيسن قراءته فقد صح
ها، فلها فهذه الظاهرة مشكلة ينبغى لكل مدرسة  أن حتّل

ة اطئة صالح تلك الفكرة اخلوظائف عظمى إل ّ و ابعاث الدافعي
ا  اللغة  اكتسابىف  ادة رمز اخلطّة الصحيحةو العالستيعا

ساليب اهج و الطريقات و األظهار املداخل و املنبإ العربية
ة الصحيحة و اجلاذبة ّ       .التدريسي

٢ 
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ة عرض فكرة  الباحثطالقا من هذه الواقعة رأى ناو   ّ أمهي
ة الىت  ّ ّ ها حملقاءأمن األفكار التعليمي د مثىن، وهى فكرة تبني ّ أن م

ة مثل طريقة احلصول على اللغة طريقة احلصول على اللغة األ ّ جنبي
ة األ ّ ّ اللغة األو أصلي ّ م   ة، وتسمى هذه الفكرة بالفرضية املشا

“Identity Hyphotesis”  )٨١:  ١٩٩٨ف خرماء، ئنا .(   
ّسي  أن رسالةذه ال الباحثيرجو  تكون مرجعا لكل مدر

ة ىف تطبيق املناهج و الطريقات الصحيحة و الالئقة ىف  اللغة ّ العربي
ة تدريسهم فيفوزوا فيها بنيل أعم ّ ن الطريقة غراضهم، وهذا أللي

ّ من املادة كما هومشهور و معروف لدى ثقات العلماء أ هم
ة ّ  أنّ جل التنبيه ل البحث العميق فاجلدير بالذكر ألوقب. الرتبوي

لها و اما  إلقاءية كيف  يفاملنهج هو علم يبحث  املادة و يفصّ
ة  ّ ّ  املادة إلقاءالطريقة فهى كيفي راضية زين الدين و ( لغرض خاص

  ). ٢٩:  ٢٠٠٥ا، اخو أ

يبحث يف  أنالباحث  على خلفية البحث السابقة، أراد عتماداا
 .لتوضح تلك طريقتنيهذه الرسالة 

  

٣ 
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 البحث فروض  .ب 
  :وأما مشكلة البحث يف هذه الرسالة فكما يلي

 تقرير البحث .١
  :تقرير البحث يف هذه الرسالة تشتمل على ثالسة أمور

 البحث ناميد  )أ 
البحث يف  ناإىل هذا املوضوع فميد الباحثنظر  إذا

خاصة يف عملية  هذه الرسالة دخل يف علم اللغة
  .اللغة اكتساب

 منهج البحث  )ب 
سالة ّ  املنهج الكيفيهو  ومنهج البحث يف كتابة هذه الر

  يباملكتيعين البحث 
 نوع البحث  )ج 

 وأما نوع البحث يف كتابة هذه الرسالة فهو حبث وصفي
ات، والطريقة املستخدمة هي مكتبة أنالبحث يف البييعين 

مع تدابري ملموسة؛ القراءة والدراسة ) مكتبة البحوث(
د مثىن فكرة يف ّ من  اوغريمه أيفيندي فؤاد أمحد، حمم

الة و اب الذين الكتّ  قون يف نفس ا ّ أيضا  سيتميتعم
وية نادراسة هذه األفكار تكون معتمدة من قبل مصادر ث

٤ 
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د مثىنبمن الكتب املتعلقة  ّ  فؤاد أمحد و فكرة حمم
 .أيفيندي

طبيعة هذا البحث هو البحث النوعي وصفي  أن ا،نااحي
نظرة . جمموعة أو كائن، وهو شرط يف وقتنا احلاضر أن

شاء وصفا أو صورة من أنعامة على البحث هو 
منهجية وواقعية، ودقيقة عن الوقائع الواردة يف  معلومات

  .الدراسةحتت  ناامليد
 لة تحديد المسأ .٢

ّ  لكن املسألة اّلىت تتعلق باملوضوع واسعة، و  نإ الباحث د حد
سالة  ّ  :مبا يلياملسألة ىف هذه الر

 نظرية عند اللغة العربيةية يعين ناالث اللغة اكتسابطريقة   )١
 حممد مثىن 

 عند نظرية اللغة العربية ية يعيننالغة الثال اكتسابطريقة   )٢
  أيفينديفؤاد  أمحد

يف  أيفينديفؤاد  أمحدبني فكرة حممد مثىن و  املقارنة  )٣
 .يةناالث اللغة اكتساب

  
 

٥ 
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 البحث أسئلة .٣
البحث  أسئلةفتكون  لةوحتديد املسأ اساسا على تلك اخللفية

 :حتتوى على ما يلى 
عند نظرية  غة العربيةاللية يعين ناالث اللغة اكتساب كيف  )١

 ؟حممد مثىن 
عند نظرية  اللغة العربية ية يعيننااللغة الث اكتسابكيف   )٢

  ؟ أيفينديفؤاد  أمحد
يف  أيفينديفؤاد  أمحدبني فكرة حممد مثىن و  املقارنةما  )٣

 ؟ية يعين اللغة العربيةناالث اللغة اكتساب
 

  غراض البحث و فوائدهأ   .ج 
 غراض البحثأ  )أ 

غراض هذا البحث حتتوى على ما ابقة فأسئلة السوفقا باأل
  :يلى 

عند  اللغة العربيةية يعين ناالث اللغة اكتسابكيفية  ملعرفة )١
 نظرية حممد مثىن

عند  اللغة العربية ية يعيننااللغة الث اكتساب كيفية ملعرفة )٢
 أيفينديفؤاد  أمحدنظرية 

٦ 
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يف  أيفينديفؤاد  أمحدبني فكرة حممد مثىن و املقارنة  ملعرفة )٣
 ية يعين اللغة العربيةناالث اللغة ساباكت

 فوائد البحث   )ب 
سهام الفكرة سبيل العموم ترجى هذه الرسالة إل فعلى .١

ة ّ ة تعليم اللغة العربي ّ  اكتسابخاصة يف  احلسنة ىف عملي
 يةأناللغة الث

ذه الرسالة تكون معارف  .٢  الباحثوعلى سبيل اخلصوص 
ة زائدة باتّباعحول منهج تدري ّ ّني س اللغة العربي  .أقدام اللغوي

 
ّة األسس  .د   التفكيري

، صـــليةلغتنــا اال تنميـــةيـــة يســاعد يف نااللغــة الث اكتســاب نإ
هنـــاك  أنومعلـــوم . يـــةناتدريســـها كلغـــةٍ أوىل أو كلغـــةٍ ث ناســـواء أكـــ

الكرمي  نآماليني املسلمني من غري العرب ال يتقنون العربية لغة القر 
ّ احلاجة لتبسـيطها وتسـهيل  لـذلك أصـبحت ف، تشـارهانإوهم بأمس

ـــــة لالســـــتفادة مـــــن جتـــــارب اآلخـــــرين، الـــــذين ســـــهلوا  ّ احلاجـــــة ماس
  .تشار لغتهم حىت أصبحت اللغة األوىل يف العاملأناستيعاب و 

يـة يسـاعدنا نااللغـة الث اكتسـاباالطالع على نظريـات  نإ 
يف إعادة النظر يف لغتنا؛ مفهومها ووظيفتها، حيث طـرأت ظـروف 

مها وتعليمها وأهدافٌ جديدٌة وكذلك طرقٌ   .حديثة لتعّل

٧ 
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يـــــــة، ســــــــتجعل نااللغـــــــة الث اكتســـــــابدراســـــــة نظريـــــــات  نإ
ســــني قــــادرين علــــى  ّ م حــــول تعلــــيم جيــــد،  أناملدر دوا فرضــــيا حيــــدّ

ـق بـاملتعّلمني الــذين  ويتمكنـوا مـن تطـوير أفكـارهم اخلاصــة فيمـا يتعّل
ا وكيف يكتسبون اللغة الث   يةنايدرسو

ثر علــى العــرض التقــدميي هنــاك العديــد مــن العوامــل الــيت تــؤ 
الفـــرق بـــني  أنكـــ  العـــامب نظريـــة. للغـــة علـــى أســـاس منـــتظم للطـــالب

العوامل األخرى اليت تؤثر  .لعربمع  ادونيسي نالشعب اإل املتعليم
  .أساليب التدريس إستخدام هي تدريس اللغة يف

هنــاك واحــد عاجــل جــدا هــو لتتبــع أوجــه  أخــرىمــن ناحيــة 
ة هــي أداة التواصــل الشخصــية، فمــن التشــابه مــن تعلــم اللغــة، واللغــ

تكـــون مشـــرتكة،  أنلغـــة واحـــدة أخـــرى  أناملؤكـــد يف الـــتعلم جيـــب 
ةوبالتــــــــــــايل مهتمـــــــــــــون الكتـــــــــــــاب التحقيــــــــــــق   الفرضـــــــــــــية املشـــــــــــــاحبّ

)hyphotesis(Identity  ـ هنـاك أوجـه  أنم اللغـة، ومهـا افـرتاض يف تعّل
 علـــى(اللغـــة األوىل وتعلـــم اللغـــة األجنبيـــة  اكتســـابشـــبه يف عمليـــة 

) B١(اللغــــــة األم  اكتســــــابعمليــــــة  أنأو افــــــرتاض ). حــــــد ســــــواء
هـــو يف األســـاس نفســـه، حـــىت ال ) B٢(وعمليـــة تعلـــم لغـــة أجنبيـــة 

اللغــة األم إىل تعلــم لغــة يكــون هنــاك أي تــأثري علــى اإلطــالق مــن 
  .أجنبية
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، تشــــابه يكمــــن يف هيكــــل )٢٠٠٣:١٦(قــــال عبــــد اخلــــري 
، نفــي، وكليمــات ابةاللغــة، مثــل طريقــة االســتج اكتســاب تسلســل

العناصر اليت مت احلصول عليها  أنهذه الفرضية النحوية تنص على 
وسيتم احلصـول علـى اللغـة عنصـر معـني . مع اللغة تسلسل املتوقعة

ا عناصــر لغويــة أخــرى يف وقــت مبكــر، يف حــني يــتم احلصــول عليهــ
  .يف وقت الحق

، طعيمـةرشـدي  أمحـدمـن قـول ) ـ الفرضـية مثـىن(نقـل مثـىن 
اللغـة األوىل وتعلـم  اكتسـابالتشابه بني عملية  الباحث صوقد خل

  :يف النقاط التالية) على حد سواء(اللغة األجنبية 
 املمارسة .١
 التقليد .٢
 التفاهم .٣
 ترتيب املهارات اللغوية .٤
 تعلم النحو .٥

 اللغة اكتساب الطريقة أنيعتقد ب أيفينديفؤاد  أمحد أماو 
  :هي

كية و يتكون من مذهبني مذهب السلو  علم النفس  .١
 مذهب املعرفية 
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  مثيرات لغوية

  مثيرات لغوية               مثيرات لغوية
  

  
  

  
  تاج اللغويناإلبتكار و األ

  جمل وعبارات لم يسبقسماعها أو قراءتها
  

 )٣٠: أيفينديفؤاد  أمحد(علم اللغة  .٢
 خطوات البحث  .ه 

 البحثطريقة  .١
ويف   لةالباحث يف كتابة هذه الرسا د عليهاعتمالطريقة اليت ي نإ

و املنهج املستعمل هو  هي طريقة مكتبية ات حبثهنامجيع بي
 ). ١٩٩٧:١٥١سوحيمي، (دراسة كيفية بطريقة وصفية حتليلية 

 اتنامصادر البي .٢
. اتناالبيات يف البحث هي املواضع لنيل نامصادر البي نإ

البحث هي  ات اليت يستعمل الباحث يف هذاناومصادر البي
  وعالكتب املتعلقة باملوض

  

 

 الكفاءة اللغوية
 

 مركز استيعاب الللغوية
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 اتناأدوات جمع البي .٣
الكتاب اليت تتوافق مع استخدام ات حقيقية، ناللحصول على بي
ات من قبل ناطريقة مجع البي. ات املطلوبةناشكل ونوع البي

  :يف هذه الدراسة، وهي املؤلف
 توثيق  )أ 

 و الكتب و املكتبة مصدرها اتناالبي مجع اسرتاتيجية
الت  و والنظام جتماعاال حماضر و الوثيقة و و  اجلرائد ا

 (١٢٨:hal:Nasution١٩٩٦) ذالك إىل وما اليوميات املذآورات

ات من خالل الرتاث ناهذا األسلوب هو وسيلة جلمع البي
املكتوب، وخاصة يف شكل حمفوظات، وتشمل الكتب 
على آراء ونظريات وغريها من القضايا ذات الصلة 

   .بالتحقيق
فة من األساليب ويتم طريقة جلمع الوثائق الزوائد خمتل

  .السابقة من أساليب املالحظة واملقابلة
  

 اتناتحليل البي  )ب 
ات املستخدمة يف هذا البحث هو حتليل ناحتليل منوذج البي

ه لالكتاب قد حلّ  أنات، مما يعين أنلنماذج تدفق البي
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يبقى الكتاب حتليل  أن ويتم كل البحوث، طاملا الباحث
  .اتأنالبي

ات اليت مت احلصول عليها من نالبيا أنيف املرحلة األوىل، ف
املالحظة واملقابالت والوثائق واألدب التعديل لغرض فحص 

ات نامث، يتم ترمجة البي. اتنادقة واكتمال وصحة البي
  .ا للقضايا واالحتياجات البحثيةالقائمة على التصنيف وفق

يف هذه املرحلة من النتائج األولية والنتائج من حتليل 
ات اليت مت احلصول عليها ونوع نالنوع البيات خمصصة أنالبي

االستنتاجات اليت ليست . املشاكل اليت سيتم دراستها
من  اليت ينسخات أنلبيامن التحليل هناك حاجة إىل مزيد 

 هذا االستنتاج األخري هو نتيجة األحباث اليت أجريت يف
ال   .هذا ا
ات هي ناطرق التحليل املستخدمة يف عرض البي أنيف حني 

طريقة االستقراء هو شكل من أشكال . طريقة لتحريض
ات يكشف عن املشكلة اليت تبدأ مع أشياء ناحتليل البي

معينة، مث يف مثل هذه الطريقة للحصول على استنتاجات 
  .عامة
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 الكتابةتنظم   .و 
  : مبحث هذه الرسالة يشمل أبوابا تالية 

ن منتمهيد ال: ب األول البا ّ  لبحثخلفية البحث، فروض ا يتكو
 ،)لة، أسئلة البحثتقرير البحث، حتديد املسأ(
 األسس التفكريية، غراض البحث و فوائده،أ

  . تنظيم الكتابة, البحث خطوات
 اكتسابات نظرية نابينظري يتكون من حبث وهو :  يناالباب الث

د مثىنالعربية  اللغة ّ     عند حمم
 تساباكات نظرية نابيمن نظري يتكون وهو حبث : الباب الثالث 

   أيفينديفؤاد  أمحدعند  العربية اللغة
 العربية عند اللغة اكتسابنظرية بني  ليل عنخالت: الباب الرابع 

د مثىن و  ّ   أيفينديفؤاد  أمحدحمم
 .النتائج و االقرتاحات: الباب اخلامس 
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  المراجع
  المراجع العربية

للناطقين  المرجع فى تعليم اللغة العربية.١٩٨٦ .طعيمةرشدى  ،أمحد
 جامعة ام القراى:  بلغة أخرى

ً  اللغة تعليم. و حممود كامل الناقة _______ منشورات . اتصاليا
 ١٤٢٧املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 

  ٢٠٠٦/ هـ
ة. م ١٩٨٣. أمحد، حممد عبد القادر : لبانان .طرق تعليم الّلغة العربيّ
ة ّ   املكتبة األموي

 بريوت .العربيةأسالب التدريس اللغة  .١٩٨٣ .حممد علي ،اخلويل
  .دار العلم للماليني: لبنان

مرشد المعلم فى تدريس الّلغة  .م١٩٨٥ .ليد امساعو ، حممىنيص
  . مكتب الرتبية .ير الناطقين بهاغالعربية ل

 .خصائص العربية وطرائق تدريسها .م١٩٨٥ .معروف، نايف حممد
  .دار النفائس اليونسكو: لبيان

. لغة األجنبية تعلمها وتعّلمهاال. ١٩٩٨. ف خرماء و علي احلجزئنا
 املعارف: تيكو 
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مسروع تنمية قدرات أغضاء هيئة  .التدريس الفعال. جامعة املنوفيه
  التدريس والقيادات

 مصر ـ:ـ القاهرة بغية الدعاة.عمرعثمان بن , أبي بكر
. العين ـ الجزء األول ـ تحقيق د كتاب.اخلليل بن أمحد, يالفراهيد 

هيم السامرائي ـ تصحيح األستاذ أسعد مهدي المخزومي ـ إبرا
  مصر:القاهرة .الطيب ـ مطبعة انتشارات أسوة
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