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191رحاب زناتي عبد هللا

MA>ARIF228	SAMSUL	AHMADبرنامج »َعـَرُبـَنا« وفعاليتها في تعليم قواعد اللغة العربية بكلية العلوم والتكنولوجيا

وسيلة تعليم االستماع املكثف األول على أساس الويب 
)بحث تطويري لدى طلبة بجامعة ماالنج الحكومية(

MUHAMMAD	AHSANUDDIN237

MUHAIBAN242األناشيد في تعليم اللغة العربية لدى األطفال: نحو العربية املسلية

استخدام طرائق اإلمالء فى تعليم مهارة الكتابة
)بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان(

FATWIAH	NOOR256

شيوعية التراكيب النحوية في الكتب املقررة وتضمينها في تعليم النحو  األول 
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لطلبة املدارس الثانوّية اإلسالمية 

)CEP	WANDA	EFFENDY	)DKK330

MUSLIMAH336	MAZIYYATULاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية
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HILMI405	DANIALدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين

الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها
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ZUNAIROH418	YUYUNتعليم مهارة االستماع بأسلوب الخريطة الذهنية

NURHIDAYATI426تعليم مهارة اإلستماع وعناصره

NI>MAH432	MAMLUATUNكيف نعلم تدريس مهارة الكالم
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الحكومية  بإندونيسيا

TULUS	MUSTOFA438

الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة املستوى األخير
بجامعة ماالنج الحكومية بين األمل املنشود والواقع املفروض

M.	SYATHIBI	NAWAWI449

دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية اإلسالمية

AGUS	SALAM	RAHMAT453

مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة املدرسين
“ قلة مدر�سي العربية األكفاء باملهارات التدريسية “

RIZALUL	FURQON460

تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
الحكومية ماالنق إندونيسيا(

MIFTAHUL	HUDA462

JAUHAR472	AKIT	QOMIتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة

االعمال  األدبية لتعليم اللغة العربية )النظرة عن تعليم مهارت الكتابة اإلبداعية في 
ضوء الشعر العربي(

HALIMI	ZUHDY477

YUNIATI486	DINAاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي

استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 )LEARNING	SELF-REGULATED ( لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات

NURIL	MUFIDAH495

م الذاتي في تصميم املواد التعليمية اللغوية
ّ
MUASSOMAH503دور التعل

QOMARI512	NURإدارة املكتبة الستثارة دافعية الطلبة في الكتابة األكاديمية العربية

KHUMAINI520	IMAM	A.املدخل و الطريقة تدريس اللغة العربية املدخل الوظيفى

 THEMATIC	PROGESSION	PATTERNS	IN	THE	LEARNING	MATERIALS
BOOK	OF

AL-QIRA<’AH	AR-RA<SYIDAH 
MUHAMMAD	YUNUS	ANIS525

تدريس مهارة الكالم باستخدام البطاقة لطلبة املستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 
M.	KAMIL	RAMA	ANSHOR534

MAZIYAH550	LAILYتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية باملستوى الجامعي على أساس املنهج التعاوني

MAHMUDAH559	UMIإستيراتيجية » اإلندماجية« لتعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية

تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في املدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية

FAISAL	MUBARAK569

تدريس علم املعاني في املرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة االتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة ماالنج الحكومية

IBNU	SAMSUL	HUDA577

مثالية وعقالنية اللغة العربية وتحديات تعليمها 
نحو عصر العوملة

ASEP	SOPIAN588

 MODEL	OF	TEACHING	WRITING	IN	ARABIC
TO	RAISE	STUDENTS’	ENVIRONMENTAL	AWARENESS	ATTITUDE

ACENG	RAHMAT599

EFENDI606	APRIJONأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تعليم املحفوظات لتنمية شخصية التالميذ 
في املدارس اإلسالمية بإندونيسيا

SAIFUL	MUSTOFA617

استراتيجية تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين باللغة العربية
من خالل التدريبات املكثفة لألصوات العربية

ABDUL	WAHAB	ROSYIDI627
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اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:

استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية
641عبد هللا سليمان القفاري

ر املشاهدين
ّ
663عبد هللا عويقل السلمياإلعالم الفضائي بين ُتهم اللغويين وتأث

669محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة اإلعالم بين الواقع واملأمول

EFFECTS	OF	TECHNOLOGY	IN	LEARNING	ARABICAHMAD	JA>FAR674

اللغة العربية والعلوم اإلنسانية
681جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي

696مها عبد هللا الزهرانيدور األدب العربي في التنمية الثقافية

الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية

707أحمد إبراهيم محمد بني عطا

720ذكرى يحيى القبيلياملدونات اللغوية الرقمية

النداء للصالة عند املسلمين ) األذان ( في االردن
دراسة تحليلية

729محمد علي رضا املالح واألصدقاء

742قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية املجتمع

752أحمد بقاربالغة اللغة في مقال )الجزائر الثائرة( للشيخ البشير اإلبراهيمي

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
) جاسم علي جاسم ( في إحيائها

763شهلة مهدي

املوت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 

يوسف
776

اللغة العربية واللغة العاملية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء االشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري

780زيدان على جاسم

الشاعر الكبير إبراهيم بن محمد بن شاكلة، أبو إسحاق السلمي الذكواني، الصعيدي، 
األسود1

789محمد النظيف يوسف

SYMBOLISM	IN	THE	ARABIC	MIDDLE	EAST>S	CONTEMPORARY	POETRY
)THE	CASE	STUDY	OF	MOHAMMAD	ALI	SHAMS-AL-DIN>S	LYRICS(

819اكرم روشنفكر

829عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية

العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر املعرفة

839عبد الرحمان يجيوي

846زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية

جدلية اإليقاع واملعنى دراسة في صلة املعنى باملوسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا

عبد هللا بن سليمان بن محمد 
السعيد

855

دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
) مواسم الرزاز ( للروائي التون�سي / الهادي جاء باهلل

861فهد سالم خليل الراشد

868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلاالنزياح املوسيقي شعر الفتوحات اإلسالمية )أنموذجا(

املحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور االبتدائي أنموذجا

879زهيرة بولفوس

التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا

891هاجر محمود

902شيماء نجم عبد هللااالنـــــــا في شعر الشريف العقيلي

916بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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925أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا

935رياض محمد كاظم عباس الكاظمياملشترك اللفظي وانحراف املعنى في الرسالة الصحفية
ً
945كمال أحمد املقابلةدالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات هللا وأفعاله أنموذجا

االدب والتنمية الثقافية دراسة في خطاب الثقافة الجامعة اثناء الصراعات املحلية “ 
التجربة العراقية انموذجا”

952محمد جبير داخل املوسوي

959شلي منصفالعدة اللغوية و دورها في تفسير القرآن الكريم

التصاعد البالغي في اللغة العربية وعالقته بتحرير الرسالة االعالمية
دراسة في بناء نموذج اعالمي للتدرج البالغي

972أكرم فرج عبد الحسين الربيعي

982سمير السيد عبد املطلب علي زاهراللغة العربية و التعريب

االنسجام التداولي في سورتي فاطر وغافر: 
دراسة تحليلية من منظور تحليل الخطاب

992عبد الرحمن بن فقير هللا البلو�سي

1016أحمد حاجيأدب الرحلة و املثاقفـةـ  رحلة القلصادي أنموذجا

التلقي عند عبد القاهر الجرجاني؛
مفهومه، تجلياته وإشكاالته

1026عبد العزيز جابا هللا

1038عائشة بنت عودة الزراع العطويسورة الضحى، دراسة في الترابط الشكلي واالئتالف الداللي

د واملعرب عند مترجمي العلوم في العصر العبا�سي
ّ
1050سليمان محمد أمين السالمةاملول

محاولة جديدة لتوحيد النظام الدولي لنقحرة الحروف العربية/
الالتينية ذات اإلشكالية الخاصة

1069محمود حمزاوي فهيم عثمان

مشروع تعبئة املجتمع من أجل تعزيز اللغة العربية وتقوية
 املجتمع املدني في هذا املجال

1073سماح محفوظ عبد العزيز جاد

انتشار اللغة العربية في أفريقيا وأثرها على اللغات األفريقية
ً
الطارقية أنموذجا

1085نصرالدين البشير العربي

1095حازم بن فهد السند»األفعال اللغوية والبالغة العربية” دراسة نظرية وتطبيقية

نداءات جادة لإلهتمام بنشر اللغة العربية -لغة القرأن الكرم- 
فى بالد العالم غير الناطق بها

ALAWIYAH	TAJ>UL	ALAM1108

 TERMINOLOGY	OF	JIHAD	AMONG	THE	ORGANIZATION	OF	JAMAAH
)ANSHARUT	TAUHID	)OVERVIEW	ON	THE	WEBSITE

HAMDAN1116

خيانة املرأة فى التمّرد على الزواج القسرى
النقد األدبى النسوى على ثالث قصص لجبران خليل جبران

MAHMUDAH1120

تحقيق نظم الرسالة الجامعة املخطوط  وتحليله
)دراسة فيلولوجيا في النصوص اإلسالمية (

IDRUS	MUCHSIN	BIN	AGIL1124

دراسة تقابلية عن التشبيه بين  اللغة العربية واللغة اإلندونيسية لتطوير مواد 
تعليمية لعلم البيان

YAYAN	NURBAYAN1135

التصوير البياني في األحاديث النبوية : دراسة عن خصائص املجاز في األحاديث األربعين 
النووية

HANIAH	MUKHTAR1140

DEVIANA1151	DESTRI	ADEنظام النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة اإلندونيسية

نحو سياسة وطنية جديدة للغة العربية
في جمهورية إندونيسيا

AHMAD	FUAD	EFFENDY1158

تطوير وسيلة شجرة بنية التراكيب لفهم الجمل العربية في قراءة النص 
في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة جاكرتا الحكومية

)AHMAD	BARNABAS	)DKK1172

”ISLAMIC	SYMBOLS	IN	”ALFU	LAILAH	WA	LAILAH
A	PARATEX	APPROACH

MOHAMMAD	ROKIB1184



الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا viii

 THE	ARAB	CULTURAL	CODES	IN	THE	NOVEL	LÂ	SAKÂKÎNA	FÎ
,MATHÂBIKHI	HÂDZIHI	AL-MADÎNAH

AN	ANALYSIS	USING	ROLAND	BARTHES’	THEORY	OF	THE	PLURAL	TEXT

 FADLIL	MUNAWWAR
MANSHUR

1189

NUR1207	SHOLEH	SYUHADA>اللغة العربية وتنمية الثقافة البشرية

رؤية نجيب الكيالني العاملية في رواية »عذراء جاكرتا”:
تحليل البنيوي التوليدي

TAUFIQ	AHMAD	DARDIRI1233

NURDIYANTO1242	TALQISدور أسلوب التقديم والتأخير في تحسين اللغة العربية

نقل الحروف لألسماء االندونيسية بالحرف العربية :
 املشاكل والحلول

ERFAN	GAZALI1259

أهمية األسلوب اللغوى للمؤلفة العربية 
فى ايصال الرسالة الفكرية

NURUL	HANANI1270

بنيوية النص لغولدمان في نسخة مسرحية »هاروت وماروت”
لعلي أحمد باكثير

EVA	FARHAH1276

دراسة تقابلية بين اإلندونيسية و العربية في ترجمة األفعال 
في شكل البناء للمعلوم واملجهول وبعض األفعال ذات املعنى املثبت 

SUKAMTO	SAID1286

بالغـــــــــــــة التشبيهات القرآنيــــــة عــــــــن اإلنفــــــــــاق
)دراســــــــــــــة تحليــــــليـــــــة بنيــــــــويـــــة، دالليـــــــــــــة، أدبيــــــــــــــة(

HANIK1293

HASANAH1306	MAMLUATULقضايا التداولية في مؤلفات تمام حسان

R.TAUFIQURROCHMAN1314تطور املعاجم العربية ِفي إندونيسيا من العامة إلى الخاصة

التركيب الوصفي )أنواعه وشروط كل منها واملشكالت التي يواجهها الدارسون 
الناطقون باإلندونيسية(

MUHAMMAD	QUSYAIRY1321

التمييز الجن�سي بين املذكر واملؤنث في اللغة العربية واإلندونيسية:
دراسة تقابلية بين املنظور اللغوى والثقافي

TAJUDIN	NUR1330

أهمية اللغة العربية في القضايا القرآنية
)دراسة من خالل كتب علوم القرآن(

NUR	FAIZIN1340

الفنون البديعية في األحاديث النبوية:
دراسة تحليلية تطبيقية في اللؤلؤ واملرجان

HANANAH	MUKHTAR1346

NURYANI1348علم املعجم  : النظريات و التطبيق

ARIFUDDIN1357إبداع التوافق فى موسيقى الشعر العربي الحديث

عالم النباتات في القرآن الكريم
)دراسة داللية عن معاني ألفاظ النباتات وعالقتها املعنوية(

IMAM	ASRORI1374

نحو ترجمة جديدة أللفاظ القرآن الكريم إلى اللغة اإلندونيسية
فى ضوء املكتشفات العلمية الحديثة

ARMAN	HUSNI1381

املحسنات اللفظية واملعنوية في كتاب ديوان األطفال  
لسليمان العي�سى

)KARMILA	ANDRIANA	)DKK1389

اإلمرأة في القصة القصيرة »سندريال« ملحمد العدناني 
)دراسة نقدية في األدب النسوي(

)JUNDA	MILADYA	)DKK1396

اهمية اللغة العربية في استنباط األحكام الشرعية
]دراسة مكتبية لكتاب بداية املجتهد البن رشد[

ABDUL	BASITH1401

SUFYAN1407	ABUتأثيرات النقل املكانى فى تطوير املعانى فى العربية

1417أحمد عوض سالم لر�سيالعربية للصغار ) منهج مقترح (

1422د.عبد الكريم بن عبد هللا العبد الكريمجمالية النص األدبي ومدى نجاعته في تعليم العربية للناطقين بغيرها

1441محمد علي أحمد حمزةمشكالت تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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 Aplikasi	CD	Program	Interaktif	dalam	Meningkatkan
Pembelajaran	bahasa	Arab

Didik	Komaidi1448

Computer	Assisted	Language	Learning	)Call(,	Program	Pembelajaran
Multimedia	Interaktif	Untuk	Bahasa	Arab

Yusring	Sanusi	Baso1455

Dominasi	Laki-laki	dan	Subordinat	Perempuan
dalam	Prepektif	Bahasa	Arab

Muhammad	Ridwan1463

Humanisme	dalam	Islam,Romdani1470

تعليم اللغة العربية في الجامعات األندونيسية: ما لها وما ينبغي عليها
)مشاكل التي توجحها والحلول منها(

Faisal	Hendra1476

1485محمد رشدى خالداللغة العربية بين محبيها وأعدائها

KEBUTUHAN	MATERI	AJAR	MENULIS	ARAB
DI	PERGURUAN	TINGGI

Nuruddin	dan	Moh.	Kamal1490

ـو ومنهجه الصرفي
ّ
1499الدكتور نجم الدين الحاج عبد الصفاالشيخ غالف

1508الدكتورانده فريده رحمنالخصائص النحوية في العربية واإلندونيسية )دراسة تقابلية(

1516محمد رجال الفرقانمشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة املدرسين

Bahasa	Sebagai	Epistemologi
)Studi	Kritis	Terhadap	Korelasi	Bahasa	dengan	Ilmu	Pengetahuan(

,Muhajir1519


