املراجع
مرادي ،أمحد" .واقع تعليم مهارة الكتابة إبندونيسيا مشكلة وحلوال" ،جملة عربيات ،جملد
 ،5عدد ( ،1يونيو8112 ،م).151 ،
الليلة ،عزة" .تعليم مهارة الكتابة ابستخدام طرائق اإلمالء ابلتطبيق" ،جملة التدريس ،جملد
 ،4عدد  ،8ديسمرب8111( ،م).84 ،
سحاتة ،حسن .تعليم اللغة العربية بني نظرية والتطبيق ،القاهرة :الداراملصرية اللببنانية،
(1442ه – 8112م).415 ،

رشدي أمحد طعيمة ،ودمحم السيد مناع ،تدريس العربية يف التعلم العام :نظرايت
وجتارب ،القاهرة :دار الفكر العريب8111( ،م).111 ،
الزمان ،بدر" .تعليم مهارة الكتابة لغريانطقني ابلعربية" ،جملة علمية ديدكتكا ،جملد ،11
ّ
عدد  ،1أغسطس8112 (،م) .181 ،
مالحظة الباحثة  88ديسمرب 8112م.

وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا ،دروس اللغة

العربية ( Buku Siswa Bahasa Arab

( ،)Pendekatan Saintifik kurikulum 2013جاكرات :وزارة الدين8114 ،م).14-14 ،

عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري انطقني هبا ،الرايض:
العربية جنميع1448( ،ه – 8111م).815 ،
صافين،أمريين" .تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهين"،
جملة الدينمات ،جملد  ،8عدد  ،8ديسمرب8112( ،م).14 ،
زهرية ،نونك" .تطوير املواد التعليمية لتنمية مهارة الكالم يف الصف "ب" بربانمج تعليم
اللغة العربية يف معهد اجلهاد سورااباي" ،جملة الرتبية ،جملد  ،1عدد  ،1مارس8112( ،م)،
.11
اخليكاين،نزر كاظم صباح" .إمكنات البحث والتطوير يف بلدان عربية خمتارة ودورها يف
تعزيز القدرة التنافسية" ،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية ،جملد  ،18عدد ،1
(8111م).111 ،
شعيب ،حورية .تسيري وظيفة البحث والتطوير يف املؤسسة الصناعية ،بسكرة :وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي8114( ،م).5 ،

غناوان ،رسكي" .تطوير كتاب الصرف الكيالين خبريطة املفاهيم" ،جملة البيان ،جملد
 ،11عدد 8112( ،8م).41-45 ،

صافين ،أمريين" .تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهين"،
يف جملة الدينمات ،جملد  ،8عدد  ،8ديسمرب.14 :)8112( ،
الرسويل ،أسفية" .تطوير املواد ملهارة الكالم على أساس النظرية البنيوية" ،جملة التعريب،
جملد  ،4عدد 8111( ،1م)
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الشفاعة ،دار" .تكوين املهارات اللغوية يف املعهد السلفي واحلديث" ،جملة التدريس،
جملد  ،4عدد  ،1يونيو8111( ،م).14 ،
صربي ،ماهر إمساعيل .املدخل للمناهج وطرق التدريس ،الرايض :مكتبة الشقرى،
(8111م).11 ،
إبراهيم ،عبد اللطيف فؤد .املناهج :أسسها وتنظيمتها وتقومي أثرها ،القاهرة :مكتبة
مصر1124( ،م).852 ،
علي راببعة ،إبراهيم .مهارة الكتابة ومناذج تعليمها ،العصري :األلوكة1441( ،ه-
8115م).5 ،
اهلادي ،فجر" .أمهية اجلوانب يف تعليم الكتابة العربية" ،جملة ديدكتكا ،جملد  ،15عدد
( ،1أغسطس8112( ،م).8 ،

حممود معروف ،انيف .خصائص العربية وطرائق تدريسها ،بريوت :دار
النفائس(1112م).21 ،
عبد الباري ،ماهر شعبان .املهارات الكتابية من نشأة إىل تدريس ،عمان :دار املسرية
للنشرة والتوزيع8111( ،م).111 ،
علي عطية ،حمسن .تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاايت األدائية ،عمان :دار
املناهج للنشر والتوزيع8111( ،م).148 ،
عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،الرايض:
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر1448( ،ه 8111-م).811 – 815 ،
صاحل الشنطي ،دمحم .املهارات اللغوية :مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا،
أندلس :دار األندلس للنشر والتوزيع8114( ،م).815 – 814 ،
عبيدات ،ذوقان وآخرون ،البحث العلمي مفهومه وأدوته وأساليبه ،عمان :دار الفكر
للنشر والتوزيع1125( ،م).111 ،
وحيد دويدري ،رجاء .البحث العلمي أساسيته النظرية وممارسته العملية ،دمشق :دار
الفكر8111( ،م).415 ،

دمحم امليايل ،تغريد حسني .االنفاق على البحث والتطوير مدخال معاصرا للتنمية
االقتصادية يف العراق يف ضوع جتارب خمتلرة ،العراق :وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي8111( ،م).1 ،
عليان ،رحبي مصطفى .البحث العلمي أسسه ،مناهجه وأساليبه ،وإجرائته ،األردن:
بيت األفكار الدولية8111( ،م).115 ،

