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مقدمة الكتاب الثاني
تعد اللغة العربية لغة هامة جد ًا للعرب والمسلمين .ففيها نزل القر�آن الكريم على سيدنا
محمد صلي عليه وسلم وما زال النص القر�آني الكريم حافظ ًا لهذه اللغة الجميلة.ومن
هنا قام الاخوة ال آ�ساتذة المؤلفون بسعيهم الحثيث وبدعم كبير من المخلصين لهذه
اللغة في ابتكار مشروع ت أ�ليف سلسلة كتب لتعليم اللغة العربية تحت عنوان " تعليم
العربية الحديثة".
صدر الكتاب ال أ�ول لهذه السلسلة ونال القبول من أ�وساط القائمين على العملية التربوية
من أ�ساتذة و �إداريين ومن الطلاب المتعلمين.وكان هذا حافز ًا للمض في هذا المشروع
الجليل و أ�سفر هذا الجهد بعد فترة من الزمن من ال أ�نتهاء من الكتاب الثاني بين أ�يدينا.
يضم هذا الكتاب خمس وحدات دراسية ،وتضم كل وحدة دراسية خمسة نصوص
بال إ�ضافة الي تمارينها الكثيرة والمتنوعة .ولقد روعي في هذه النصوص تحقيق ال أ�هداف
المرجوة من عملية التعليم والتعلم.
فنصوص الكتاب تمتاز بمواضيعها الحية المستمدة من واقع الحياة المعاصرة .كما أ�ن
التمارين جاءت متنوعة شاملة كي تساعد الطلاب على سرعة الفهم والتطبيق العملي
في استخدام اللغة في الحياة .بالاضافة الى توفر الوسائل التعلمية الايضاحية في تدريس
اللغة العربية كالرسوم والصور و أ�قراص التسجيل المسموعة والمرئية ولقد راعي المؤلفون
في تطعيم الكتاب بشئ جديد فيه فائدة تربوية وذلك في �إدخال عنصر الفكاهة فجعلوا
في نـهاية كل وحدة دراسية قسم ًا لل أ�ستراحة يتضمن قصة فكاهية ومثل ًا جميل ًا ورسم ًا
معبر ًا ما لهدف منه الترويع عن نفوس الطلاب و�إقصاء الملل عنهم و أ�خير ًا كلمة طيبة
نقولها �إن هذا العمل قصدنا به ال إ�خلاص لوجه الله عز وجل و أ�ن ينفع به عباده و أ�ن
يحقق �آمالنا المرجوة.
الدكتور مراد مولوي السوريّ
�إسطنبول في 20.09.2010

