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المقـدمـة
بســـــــــــــم اللـــه الرحمن الرحيم
رب العالمين  ،والصلاة واالسلام على رسوله المعلم ال ٔامين
الحمد للـه ّ
وبعد..
إن هذا الكتاب الذي بين ٔايديكم قد صمم لتعليم اللغة العربية في المرحلة
ال ٔاولى..
و يهدف عموما الى الوصول بالطالب الى مستوى السيطرة على اللغة المكتوبة
والمنطوقة في المرحلة ال ٔاولى ولاستعمال اللغة في الاتصال الشفوي والكتابي.
وقد راعينا في الكتاب تنمية المهارت الاربع وهي الفهم عند الاستماع والكلام
والقرائة والكتابة عند الطلاب بطرق الحديثة على اسس النفسية والتربوية ملائمة
لنظريات التربية الحديثة.
وقد كان اكبر همنأ :ان نحقق هدفا من ٔاهم ٔاهداف التربية المعاصرة في
عالمنا اليوم  ،وهو ربط حقائق الدرس بحقائق المجتمع الذي نعيش فيه.
سيجد المدرس والطالب على السواء في هذا الكتاب نصوصا ميسرة وتطبيقات
كثيرة  ،وتدريبات وافرة و متنوعة تساعد على استخدام الطلاب اللغة في مجراها
الطبيعي .واستفدنامن الوسائل التعليمية المعينة في تدريس اللغة العربية مثل
الرسوم والصور و الاقراص.
نس ٔال الله ٔان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وينفع به  ،و ٔان يحقق آمالنا
اسطنبول ١٤٢٧ :هـ \  ٢٠٠٧م
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