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 برخی کتاب ها  و تصاویرمشخصات 

 

قطع  در  صفحه 450در    2017چاپ )عربی مصور –معجم عربی  المعجم العربي بین یدیك

 ( وزیری

م  ▪ ِّ ليخدم متعلمي اللغة العربية من غير أبنائها ، وليخدم كذلك طالبنا العـرب ُصم 

 في المراحـل المختلفة.

 يضمُّ أكثر من سبعة آالف لفظ وتعبير. ▪

 مرتب ترتيباً ألفبائياً؛ تيسيراً للدارسين. ▪

 تم اختيـــــار ألفاظــــه بنـــاء على شيوعهــا وأهميتها للدارس. ▪

األلفاظ فيه من: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشعر،  تنوعت مصادر  ▪

 واألمثال، ولغة الحياة. 

شرحت ألفاظه شرحاً وافياً بطرق متعددة، منها: المرادف والمقابل...، مع  ▪

األمثلــة التوضيحيــة من القــرآن الكريم، ومن الحديث الشريف، ومن الجمــل  

 الميســـرة.

  1600بيان والتوضيح، حيث ضم المعجم نحو استعان بالصور لمزيد من ال ▪

 )ألف وستمائة( صورة ملونة.

يحـوي األلفــاظ الــواردة في سلسلـة العربيـة بين يديـــك، التابعــة للعربية   ▪

يدَ عليها ألفاظ ذات أهمية وشيوعٍ عاٍل.  للجميع، وز 

 استفاد من تجربة صناعة المعاجم في اللغة العربية وفي لغات أخرى.  ▪

ل على مالحق تضم مجموعة من الفوائد اللغوية في النحو والصرف  يشتم ▪

 وقواعد اإلمالء وعالمات الترقيم.

 

  کتاب چگونه زبان دوم را بیاموزیم ثانیة؟كیف تتعلم لغة 

 ( آموزان عربی برای)

كتاب تعليمي باللغة العربية مخصص للشباب لمعرفة أسهل وأقصر الطرق لتعلم 

 واكتساب لغة جديدة

معرفة كيفية تعلم اللغة قضية رئيسية في إنجاح تعلم اللغة الثانية.. ونظراً ألهمية  إن 

دور المتعلم في النجاح واإلخفاق في تعلم اللغة، شهد ميدان تعليم اللغات اهتماماً  

كبيراً، وتركيزا ملحوظاً، على المتعلم وكيفية تزويده بالرؤى والمناهج الصحيحة لفهم 

واستخدام االستراتيجيات المساعدة في ذلك...    وذلك ما يحاول  اللغة وكيفية تعلمها

 تقديمه كتاب )وذلك ما يحاول تقديمه هذا الكتاب( 

رغبة في اختصار   "كيف تتعلم لغة ثانية؟" بأسلوب مباشر مبسط موجه للشباب 

 الخبرات...

 التالية:  وسيساعدك كتاب على اإلجابة عن هذه التساؤالت

 غة ثانية؟كيف أبدأ في تعلم ل •

 ما الفرق بين تعلم اللغة األم واللغة الثانية؟ •

 ماذا أتعلم من اللغة الثانية؟ •

 كيف أتعامل مع األصوات اللغوية؟ •



 كيف أتعلم المفردات اللغوية؟ وكذلك التراكيب اللغوية؟  •

 كيف أتعامل مع المهارات اللغوية المختلفة )االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة(؟  •

 أتعامل مع ثقافة اللغة الثانية؟ كيف  •

 كيف أتعامل مع األخطاء اللغوية؟ •

 ما أبرز العوامل المؤثرة في إنجاح تعلم اللغة؟  •

 كم من الوقت احتاج لتعلم اللغة الثانية؟   والمزيد.  •

 

 کتاب راهنمای معلم برای تدریس زبان عربی إضاءات

الناطقين بها لرفع كفاءتهم المهنية في تعليم اللغة  العربية لغير  مخصص لمعلمي اللغة كتاب جديد 

 العربية لغير الناطقين بها

يحتوي على إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها لرفع كفاءتهم  •

 المهنية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

ذا الميدان  من أحدث ما قدم في علم اللغة التطبيقي، ويعطي إطاللة واسعة على ه •

 ومجاالته األساسية.

مرجع خفيف وشامل يصحب معلم اللغة العربية في مسيرته التعليمية، ويسد  •

 حاجاتهم الفعلية في هذا الميدان. 

يزود المعلم بمجموعة من األساليب واإلجراءات التي تمكنه من تعليم اللغة   •

 بطريقة أكثر فاعلية.

وعناصرها المختلفة باإلضافة إلى كيفية إجراء يرشد إلى كيفية تقديم مهارات اللغة  •

 التدريبات بأنواعها، وأمثلة تطبيقية لكل مهارة ولكل عنصر.

 يفيد المعلم المستجد ويفيد غيره من ذوي الخبرة من باب التذكرة.  •

زود بمراجعة شاملة على شكل اختبار ذاتي لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين  •

 سؤاالً.  260يتكون من 

 

کتاب آموزش مکالمه عربی )حوارهای  الهواءالعربیة على 

 دوکتاب اول العربیة بین یدیک به زبان انگلیسی( 

 سلسلة تعليمية صوتية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 ) نسخة المتحدثین باإلنجلیزیة ( 

 أحدث الطرق لتعلم اللغة العربية الفصحى بطريقة شيقة وسهلة.  •

 درسا تعليميا تتضمن مواقف مختلفة من الحياة اليومية.  36يتألف من  •

 ساعات صوتية بأصوات عربية وإنجليزية أصيلة.  10تحوي أكثر من  •

 مفردة ( من المفردات العربية الشائعة. 800تعلم ما يقارب من )  •

صفحة يحتوي على المادة المسموعة باإلضافة إلى  176مرفق معه كتيب إرشادي يتكون من  •

 التدريبات. بعض 

 مناسب للمستوى المبتدئ والمتوسط من متعلمي اللغة العربية. •

 مرن وسهل االستخدام بالسيارة و الهواتف المحمولة و جميع المشغالت الصوتية.  •



 

از )عربی معاصر  لهجه ها به همراه سی دی العربیة المعاصرة 

، فایل  مطابق با استاندارد آموزشی اروپا، مبتدی تا پیشرفته

 اصلی عربی(  فصیح و چهار لهجهصوتی 

 قطع رحلی با جلد سخت  ،صفحه 730در 

مطابق با استانداردهای آموزش   آن را ،کتاب ی آلمانینویسنده

 کرده است. زبان اروپا طراحی 

کتاب آموزش زبان عربی فصیح به همراه چهار لهجه کاملترین 

 اصلی عربی 

 

 

   عربی(-)فارسی  های عربیفرهنگ تعارفات به همراه لهجه 

های عربی: اهوازی، خلیجی، سعودی، شامی،  به همراه لهجه

 عراقی، مصری، مغربی، یمنی

 قطع وزیری  صفحه ۳۸۲تعداد صفحات کتاب  

 

 

 

 

 



   

   



 

 

 



  

 

     



 

     



 

    



 

   



 

   



            

 

 



    

    

    



  

 


