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إعداد المواد التعليمية وفعاليتها في تعليم مهارة الكتابة
)(بتطبيق بمدرسة الثانوية اإلسالم عانجوك
Mochammad Faizun
IAIN Tulungagung
Abstract: In this Research, the researcher uses descriptive quantitative approach of R & D
method. Which is the use of designing a certain product and testing the effectiveness of the
product. The product test was done by expertise test, while the effectiveness test of the product
was applied in the teaching learning process.
This research answers two problems; (1) how to design teaching source of Arabic
writing course for the students of MTs Pondok Modern Al-Islam Nganjuk? (2) how far is the
effectiveness of the use of the source of Arabic writing course for the students of MTs Pondok
Modern Al-Islam Nganjuk?
The population used in this research process is the students of MTs Pondok Modern AlIslam Nganjuk of academic year 2011/2012. From here, the researcher chose one class for a
sample, which was the 1Aclass which students was 18 people. The supporting instruments in
this research are interview quitionnaire, and test.
The results of this research was : 1. This material design was started from the needs
analysis, analysis of curriculum and syllabus, the teacher interview and the observation fo the
field. 2. The use of the development book for the students of MTs Pondok Modern Al-Islam
Nganjuk for teaching writing is very effective. This is according to the significance of the t test
on the Pre Test and Post Test in teaching reading skill. The results was MD=0,872222, t test
value 3, N value : 18-1= 17. The 17 is based on the t table which level is 95 % (2.10). Because
the t count value is bigger than the t table value (3>2.10), then the hyppothesis is accepted.
Keynote : Desain Teaching Source
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أ-مقدمة
تعترب الكتابة من أهم مهارات اللغة ،كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا رئيسا من أهداف تعلم اللغة
األجنبية .والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن احلديث أو القراءة .فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال
اإلنسان بغريه من أبناء األمم األخرى ،به ينقل انفعاالته ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجاته وغاياته .وإذا
كانت القراءة أداة اإلنسان يف الرتحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة والثقافات املختلفة ،فإن الكتابة
تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليال على عظمته حيث ذكر علماء األنرتبولوجيا أن اإلنسان حني اخرتع
الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي ،وبالكتابة سجل تارخيه وحافظ على بقائه ،وبدوهنا قد ال تستطيع اجلماعات أن
تبقى يف بقاء ثقافاهتا وتراثها ،وال تستفيد وتفيد من نتائج العقل اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة
أداة حلفظه ونقله وتطويره.

1

ورأى كثري من اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية أن أغلبية الطلبة اليت يتعلمون اللغة العربية كانو هم
ضعفاء يف الكتابة .كثري الطلبة لديهم قدرة على قراءة القرآن واحلديث الشريف والنصوص باللغة العربية قراءة
جيدة لكنهم ضعف يف الكتابة .وهذا يدل على أن عملية التعلم والتعليم اللغة العربية مل يكون موزنة هلم بني
املهارات األربع وهو مهارة الكالم ومهارة االستماع ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
وبالنسبة إىل املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة األسالمية يف الصف األول مبعهد
اإلسالم العصري عاجنوك وجد الباحث أن الكتاب املستخدم يف درس اللغة العربية اليعتمد على خطة
الدراسية .وجد الباحث أن املادة يف الكتاب أصعب وأرقى مما خططه املدرس من اخلطة الدراسية.
جبانب ذلك نظر الباحث أن الكتاب املستخدم يف امليدان عدم التفريق بني املهارات األربع .كما ظهر
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلسالم عاجنوك كان الكتاب املستخدم على وجه العام والتعليم على
حسب املهارات األربع متهم على يد املعلمني .وهذا يشكل املعلم واملتعلم يف تدريس اللغة العربية خصوصا
يف مهارة الكتابة.

 1حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها (مطبعة املعارف اجلديدة ،الرياض5002:م)
ص111 :
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هبذا الوقوع فيشعر الباحث حباجة إىل إعداد املواد التعليمية ملهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية لطلبة
املدرسة املتوسطة .ويرى الباحث أن البحث عن هذا املوضوع أمر ضروري للحصول على مادة الكتابة
باعتبارها منوذجا خياريا يف تعليم اللغة العربية خاصة تعليم مهارة الكتابة لطلبة املدرسة املتوسطة .وذلك لدفع
جناح تعليم وتعلم اللغة العربية على الوجه العام.
فإذا نظرنا إىل ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لوجدنا أننا أمام أمرين فيما يتصل باملواد
التعليمية:

5

أ .إما أن خنتار من املواد والكتب املطروحة يف امليدان ،ويف هذه احلالة تقابلنا صعوبتان :أوالمها ما
ُو ِّجه إىل هذه املواد والكتب من انتقادات كثرية .وثانيتهما عدم وجود معايري إجرائية متفق عليها
لالختيار السليم.

ب .وإما أن نقوم بإعداد مواد جديدة ،ويف هذه احلالة تقابلنا صعوبة تتمثل يف قلة الدراسات
واملمارسات العلمية اليت تضع بني أيدينا األسس واملبادىء اليت ينبغي أن حتكم هذا اإلعداد.
وهبذا الوقوع أن يستتتخدم الباحث يف حبثه املنهج التطويري والتجريب بتصتتميم جمموعتني

( Research

 )& developmentومدخله الوص ت تتفي والكمي .اس ت تتتخدم الباحث املدخل الوص ت تتفي يف اعداد املواد التعليمية
واستخدم املدخل الكمي يف حتليل فعالية استخدام املواد التعليمية.
وجرى البحث على مرحلتني يعين املرحلة اإلنتاج ومرحلة جتربة اإلنتاج لذلك قسم الباحث املنهج
قسمني ومها منهج مرحلة اإلنتاج ومنهج مرحلة جتربة اإلنتاج
ان املدخل املستخدم يف مرحلة اإلنتاج املواد التعليمية هو املدخل الوصفي ونوع منهجه هو املنهج
التطويري .وهذا البحث يسمى بالوصفي ألن مصادر البيانات هلذا البحث تتكون من الكلمات الكتابية.3
إن املدخل املستخدم يف مرحلة التجربة اإلنتاج هو املدخل الكمي ونوع منهجه هو املنهج التجريب .وهذا البحث يسمى

 5حممد كامل الناقة ورشدي امحد طعيمة ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (مكة املكرمة :جامعة أم القرى
1193م) ص59 :
J. Maleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 112
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بالكمي ألن البيانات اليت حتتاجها الباحث تكون على صورة العددية أو يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر هذه
الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى.

4

لتذلتك أن املدخل املس ت ت ت ت ت تتتخدم يف هذا البحث هو املدخل الوص ت ت ت ت ت تتفي والكمي .املدخل الوص ت ت ت ت ت تتفي
اس تتتخدمه الباحث يف حبث املواد املعده به .وأما املدخل الكمي اس تتتخدمه الباحث يف حتليل فعاليتها .ونوع
منهجه التطويري والتجريبب بتصتميم جمموعتني ( .)Research & developmentاملنهج التطويري والتجريب هو
منهج البحث املستخدم يف انتاج النتائج ما وحتليل فعاليته.2
وأما اجراءات اإلعداد التعليمية وجتريبتها قد صور الباحث كما يلي:
حتليل االحتياجات
الدراسة املكتبية

املالحظة واملقابلة
اعداد املواد التعليمية
تثبيب املواد التعليمية
تصحيح املواد التعليمية
تطبيق املواد التعليمية
حتليل التطبيق

 4ذوقان عبيدات وأصحابه ،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه ،الرياض :دار أسامة ،1115 ،ص191 .
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2011, cet 12) Hal. 407
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البيانات عن هذه االجراءات كما يلي:
 -1حتليل االحتياجات
اإلجراء األول يف اعداد املواد التعليمية هي حتليل االحتياجات .يف هذه املرحلة حلظ الباحث الفصل
وقدم الباحث املقابلة مع مدرس اللغة العربية يف الصف األول املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلسالم
العصري عاجنوك.
ومن املقابلة واملالحظة وجد الباحث عدم التناست ت ت ت تتب بني احلطة الدراست ت ت ت تتية واملادة اليت است ت ت ت تتتخدمها
الباحث يف تعليم اللغة العربية .وجد الباحث أن املادة التعليمية أصعب وأرقى مما خططه الباحث.
 -5اعداد املواد التعليمية
بعد عرف الباحث احلاجة املاسة يف اعداد املواد التعليمية فأعد الباحث املواد التعليمية اعتمادا على
اخلطوات اآلتية:
 موضوع الكتاب مضمون املواد التعليمية وتتكون من: .1موضوع الدرس
 .5الصورة
 .3املفردات اجلديدة
 .4النص
 .2األسئلة االستعابية
 .6التدريبات
 .1معاجلة النحوية
 .9التدريبات
 .1النشاطات
 .10األلعاب اللغوية
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 -3تثبيت املواد التعليمية
بعد حصتل الباحث على اإلنتاج املواد التعليمية فقدم الباحث االستتتبيان مع اخلبري لنيل تقدير نتيجة
اإلعداد املواد التعليمية.
 -4تصحيح املواد التعليمية
بعتد تقتدا البتاحتث املقتابلة واالس ت ت ت ت ت تتتبيان مع اخلبري فوجد الباحث التص ت ت ت ت ت تتحيحات واالقرتاحات من
اإلعداد .ومن هذا النتيجة وصل الباحث على تصحيح اعداده.
 -2تطبيق املواد التعليمية
بعد ص ت تتحح الباحث اإلعداد فطبق الباحث املواد التعليمية وس ت تتيلة يف تعليم مهارة الكتابة .ويقص ت تتد
هذا التطبيق ملعرفة فعالية املواد التعليمية يف ترقية مهارة الكتابة للطلبة.
 -6حتليل التطبيق
بعد طبق املواد وصل الباحث على حتليل التطبيق بوسيلة متييز نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
وتقدا االستبانة إىل الطلبة ملعرفة فعالية املواد التعليمية املعدة.

ب -اعداد المواد التعليمية
يهدف تعليم اللغة العربية كإحدى الدروس املدروست ت ت ت تتة يف املرحلة املتوست ت ت ت تتطة إىل توجيه كفاءة الطلبة
وتطويرها وتنميتها ولتنمية املواقف اإلجيابية حنو هذه اللغة إما يف اس تتتخدامها لفهم (املس تتموع واملقروء) ،وإما
لإلنتاج (لتكون أداة االتصال شفهية كانت أم حتريرية).
مادة درس اللغة العربية يف املدرس ت ت ت تتة املتوس ت ت ت تتطة من حيث اوتوى تتكون من النص ت ت ت تتوص واحلوار عن
التعارف وعن ما يف املدرس ت تتة ،وعن ما يف البيت ،وعن ما يف األس ت تترة والعنوان اليت هتدف هذه كلها لتدريب
الطلبة على استيعاهبم ملهارة اللغوية األربع وهي اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
ومعيار الكفاءة لتعليم مهارة الكتابة للصت ت ت تتف األول للفصت ت ت تتل الدراست ت ت تتي الثاين فهو قدرة الطلبة على
التعبري التحريري يف شتتكل النصتتوص واحلوارات حول يف البيت واألستترة والعنوان .وأما الكفاءة األستتاستتية من
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تعليم اللغة العربية عند التدريس الكتابة للص ت ت ت تتف األول للفص ت ت ت تتل الدراس ت ت ت تتي الثاين فهي ( )1كتابة الكلمات
واجلمل عن ما يف بييت وأست ت ت تترن والعنوان كتابة صت ت ت تتحيحة )5( .تعبري األراء واألفكار حتريريا عن ما يف البيت
واألسرة والعنوان كتابة صحيحة باستخدام الكلمات والرتاكيب الصحيحة.
ويض ت تتمن يف هذه املوض ت تتوعات كتابة فعل مض ت تتارع ومتييز املفردات بني املذكر وامل نث والرتكيب مبتدأ
م خر وخرب مقدم مث مبتدأ وخرب والنعت.
وفقا للمنهج املس ت ت تتتخدم يف املدرس ت ت تتة وهو املنهج على مس ت ت تتتوى الوحدة الدراس ت ت تتية س ت ت تتنة 5009م،
فأهداف التعليم أو املدلوالت لتعليم الكتابة هي:
كتابة الكلمة كتابة صحيحة ترتيب الكلمات تكون مجلة مفيدة تطبيق الرتاكيب من خرب مقدم ومبتدأ م خر والنعت تطبيق الرتاكيب من مبتدأ وخرب واملفعول به تكميل اجلمل تكوين اجلمل وصف الصورةبعتد حص ت ت ت ت ت تتل على حتليتل اإلحتيتاجتات وحتليتل األمور تتعلق بتاملنهج وأهتداف التعليم الكتابة فجمع
الباحث املادة التعليمية املطبوعة يف ش ت تتكل كتاب تعليمي باملوض ت تتوع ((كتابيت قيد علمي)) الذي يتكون من
النصوص والتدريبات ومعاجلة النحوية.
وبياهنا بالتفصيل :موضوع هذا الكتاب ((كتابيت قيد علمي)) يتكون من الغالف وثالثة الدروس
تضمن فيها النصوص املقروء لنيل املفردات اجلديدة لتسهيل عملية الكتابة ألن البد من وجود املفردات الكثرية
ليعرب األفكار تعبري حتريريا أو كتابيا .واملوضوعات الدروس هي ((يف بييت)) و((أسرن)) و((العنوان)).
كل درس يتكون من معيار الكفاءة والكفاءة األساسية واملدلوالت الدراسة اليت سيحصل عليها الطلبة
بعد التعليم وهذه األمور يطبعها الباحث على الشكل:
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النص يناسب باملوضوع الدرساألسئلة اإلستيعابيةالتدريباتمعاجلة حنويةالتدريباتالنشاطاتاللعبة اللغويةويرى الباحث أن هذا الرتتيب يسهل الطلبة يف ترقية كفاءة الكتابة هلم .وأما اوتوى الكتاب
التعليمي الذي أعده الباحث فيمكن تصويره يف اجلدول األن:
الجدول
الدرس األول :في بيتي (من محتوى الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد)
المواد

كتابة

المدلوالت
 -1كتابة الكلمات كتابة

 -1كتابة املفردات اجلديدة

صحيحة
 -5تكميل اجلمل

 -5كتابة الكمات املفهومة من النص باملوضوع يف
بييت بإجابة األسئلة االستيعابية
 -3كتابة الكلمات من التدريبات بتكميل اجلمل
بالكلمة تدل على اللون

الكلمة

كتابة
التركيب

النشاطات

 -4كتابة الكلمات من التدريبات بتكميل اجلمل
بالكلمة تدل على الصفة
 -1معرفة الرتاكيب
 -5وتطبيق الرتاكيب

 -1االطالع على أمثلة اجلملة مبتدأ  +نعت +
خرب.
 -5تكوين األسئلة واألجوبة كما يف املثال:
 ماذا أمام البيت؟ -أمام البيت كراج واسع
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 -3تعبري الطلبة من الرتكيب مبتدأ  +خرب إىل
الرتكيب خرب مقدم ومبتدأ م خر .املثال:
 القلم يف اجلبيب = يف اجليب قلم -4كتابة اجلمل اعتمادا بالصور
 -1كتابة اجلمل من عملية

 -1الكتابة عن طريق اللعبة .وطريقتها كتابة املدرس
الكلمة بتفصيل حروفها عموديا وكتابة الطلبة
اجلمل حبرف األول من احلروف الذي أعدها
املدرس مث كتابة املدرس الكلمة بتفصيل حروفها

اللعبة اللغوية

عمودية انقالبية والبد من الطلبة أن خيتم اجلمل
هبذا احلرف .املثال كتب املدرس الكلمة قلم:

كتابة اللعبة

ق

قَتلَ ِم ْي َمْتت ُرْو ٌك ِيف الْ َمطْ َع ِم

م

ِ
اح لَ ْونُهُ أ َْزَر ُق
امل ْ
صبَ ُ

*

ل
.

م
ل
ق

الجدول
الدرس الثاني :أسرتي (من محتوى الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد)
المواد

كتابة
الكلمة

المدلوالت

النشاطات

 -1كتابة الكلمات كتابة
صحيحة

 -1كتابة املفردات اجلديدة
 -5كتابة الكمات املفهومة من النص باملوضوع

 -5تكميل اجلمل

أسرن بإجابة أسئلة االستيعابية
 -3تكوين اجلملة املفيدة بالكلمات املعدة
 -4تكوين اجلملة املفيدة اعتمادا على الصور
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كتابة

 -1معرفة الرتاكيب
 -5تطبيق الرتاكيب

 -1االطالع على أمثلة الرتكيب مبتدأ  +خرب من
اجلملة الفعلية.
 -5استخراج الرتاكيب مبتدأ  +خرب من اجلملة الفعلية
 -3تكوين اجلمل بتبديل الضمائر
 -4كتابة الفقرة اعتمادا على الصور املسلسلة

 -1كتابة اجلمل من عملية

 -1كتابة الكلمات من احلروف املخلوطة .وجرى

التركيب

اللعبة اللغوية

كتابة اللعبة

اللعبة كما يلي:
كتب املدرس احلروف يف ورقة صغرية ولكل ورقة حرف
واحدا .وعلى الطلبة أن جيعل الكلمات من املفرادات
اليت قد علمه املدرس من هذه األوراق الكثرية.

الجدول
الدرس الثالث :العنوان (من محتوى الكتاب التعليمي نتيجة اإلعداد)
المواد

كتابة

المدلوالت

النشاطات

 -1كتابة الكلمات كتابة

 -1كتابة املفردات اجلديدة

صحيحة
 -5تكميل اجلمل

 -5كتابة الكلمات املناسبة للصور املتعددة
 -3كتابة الكمات املفهومة من النص باملوضوع
العنوان بإجابة أسئلة االستيعابية
 -4كتابة الكلمات عن العنوان البيت الطلبة

الكلمة

وعنوان مدرستهم ،ومنرة هاتفهم ،وغري ذلك

كتابة
التركيب

 .1معرفة عدد 100-1

 .1االطالع على أمثلة عدد 100-1

 .5تطبيق عدد 100-1

 .5تكميل اجلمل بتعبري العدد  100-1تعبريا
كتابيا
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 .3كتابة الطلبة كيفية ذهاب من مكان إىل مكان
ما من اخلارطة املعدة.
 -1كتابة اجلمل من عملية

يكتب الطالب بعض الطلبة كلمة وبعضهم يرتبون

اللعبة اللغوية

حىت تكون مجلة مفيدة .مثال:
كتب الطالب األول :بيت

كتابة اللعبة

كتب الطالب الثاين  :أكل
كتب الطالب الثالث :مدرسة
فالطالب الرابع يرتب الكلمات تكون مجلة.
كتب الطالب الرابع :أكل أمحد الرز يف البيت مث
ذهب إىل املدرسة

ج -تطبيق المواد التعليمية
بعد مالحظة على حتليل االحتياجات واملنهج الدراسية والكفاءة والكفاءة األساسية واملدلوالت فأعد
الباحث املواد التعليمية على وجه اخلصوص لدرس الكتابة .مث طبقها الباحث يف ميدان التجربة شهرا كامال
حلصول على املعلومات امكانية استخدامه يف تعليم اللغة العربية.
إن إعداد املواد التعليمية ملهارة الكتابة العربية لطلبة املدرسة املتوسطة اإلسالمية باالعتماد على املنهج
على مستوى الوحدة الدراسية ،حصل على كتابة املادة التعليمية املطبوعة على شكل الكتاب التعليمي
باملوضوع "كتابيت قيد علمي" .وحصل الباحث تكوين هذا الكتاب التعليمي يعتمد على احتياجات الطلبة
واملنهج الدراسي واخلظة الدراسية وخصائص الطلبة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلسالم العصرى
عاجنوك.
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د -الخاتمة
وفعالية الكتاب بعد أن مت تطبيقه يف عملية التعليم يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلسالم
العصرى عاجنوك للصف األول للفصل الدراسي الثاين ،أن هناك الفرق بني االختبار القبلي واالختبار البعدي
وهي يف ترقية الطلبة يف قدرهتم على الكتابة بالنسبة إىل متييز بني االختبارين .وملعرفة متييزمها فحلل الباحث
عن طريق اختبار ت ) (t-testوهي قد حصل أن املتوسط من االختبار ( )Mdهو  0،915555وأما قيمة
 tفهو فهو  3مث حسب الباحث  db/ nuبالرمز ) (n – 1وحصل على ( .)11=1-19مث يرجع هذا العدد
 19إىل قيمة  tاملوجودة يف اجلدول عند مستوى الداللة  % 12تدل ( ، )5،10فعرف الباحث أن  tأكرب
من قيمة  tاملوجودة يف اجلدول .)3 >5،10( :ولذا ،اعتمادا على حساب النتيجة األخرية أن الفرض املذكور
السابق مقبول.
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المصادر والمراجع
المصادر
 -1القرآن الكرا
المراجيع
إبراهيم بسيوين عمرية ،المنهج وعناصره،الطبعة الثالثة  ،دار املعارف ،القاهرة1111 ،م.
أمحد ف اد عليان ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ،الرياض :دار املسلم1111 .م.
جابر عبد احلميد جابر واآلخرون ،مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،القاهرة :دار النهضة العربية،
1119م.
وليد أمحد جابر ،تدريس اللغة العربية ،مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ( دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة األوىل 5005م.
حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،دار المصرية اللبنانية ،القاهرة :الطبعة الثانية
1113م.
محادة إبراهيم ،االتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية األخرى لغير الناطقين
بها،القاهرة :دار الفكر العريب1191 ،م.
طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرا عباس الوائلي ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،دار
الشروق :االردن5002 ،م.
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة ،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها :مطبعة املعارف
اجلديدة ،الرياط5002:م.
حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية  :دار الفالح ،األردن.5000 :
________ ،االختبارات اللغوية ،األردن :دار الفالح5000 ،م.
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حممد كامل الناقة ورشدي امحد طعيمة ،الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى،
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1193م.
حممد علي اخلويل ،أساليب تدريس اللغة العربية( ،األردن :دار الفالح 5000،م.
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان واآلخرون ،دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين
بها (الجانب النظري)  ،دون سنة  ،م سسة الوقف اإلسالمي.
صالح الدين علي جماور ،تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية أسسه مداخله طرق تدريسه ،.مكة
املكرمة :جامعة أم القرى1192 ،م.
صالح عبد اجمليد العريب ،تعلم اللغات الحية وتعليمها (بين النظرية والتطبيق) ،بريوت :مكتبة لبنان.
رشدي أمحد طعيمة ،المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى (جامعة أم القرى :معهد
اللغة العربية ،دون السنة)
__________ ،مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي .القاهرى :دار الفكر العريب.
1119م.
فتحي علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ ،المرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب "من النظرية
والتطبيق" ،القاهرة :مكتبة وهبة5003 ،م.
فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة ،أساسيات تدريس اللغة العربية (القاهرة :دار الثقافة 1111 ،م.
فتح علي يونس .تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب .القاهرة :دار الثقافة1111 .م.
عبد احلميد عبد اهلل وناصر عبد اهلل الغايل ،أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية ،الرياض:
دار الغايل ،بالسنة
عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان وزمالؤه .دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها
(الجانب النظري)( .دون مدينة :م سسة الوقف اإلسالمي)1455 .ه.
ذوقان عبيدات وأصحابه ،البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه ،الرياض :دار أسامة1111 ،م.
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 دار، الرياض، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه،ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عددس وكايد عبد احلق
.م1119 ،أسامة للنشر والتوزيع
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