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 توصيات المؤتمر السادس
 

 األسرة
بــْذل الوالــدين، والســـــــــــيمــا األم، االهتمــام الكبير بلغــة الطفــل في  -1

الســـنوات الســـت األولى من عمره، إذ تتضـــافر الطبيعة مع التنشـــئة على صـــقل 
عقل الطفل وتنمية قدرته الذهنية وطاقته اإلبداعية، والبد من اإلشـــــــــــارة إلى 

وتعليم الكبار كيما يســتطيع الوالدان أداء  ضــرورة مضــاعفة الجهد لمحو األمية
 واجبهما نحو الطفل.

أن يســــــــعى الوالدان إلســــــــماع الطفل اللغة العربية الســــــــليمة ليأنس  -2
 بأصواتها ويألف ألفاظها وهذا ما يمكِّنه بعدئٍذ من إتقان اللغة الفصيحة.

ن أن يســـتعملها الطفل ضـــمن  -3 وضـــع دراســـة عن األلفاظ التي يحســـُ
مرحلة التحضيرية ومرحلة التعليم األساسي، باالستعانة بالرصيد األسرة، وفي ال

 اللغوي للطفل العربي الذي وضعته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
 المدرسة:

رفع مســـــــــــتوى اللغة العربية من حيث األداء والمضـــــــــــمون، وذلك  -1
 بتحسين طرائق التعليم واستعمال التقانات التربوية.

للغــة العربيــة بــالتكلم بــالعربيــة الفصـــــــــــيحــة في داخــل  إلزام معلمي ا -2
الصــف وخارجه، بأســلوب ســهل محبب إلى نفوس الطالب وبعيد عن الغموض 

 والتقعر.
قيام معلمي المواد الدراســية المختلفة باســتعمال اللغة الفصــيحة في  -3

أثناء تدريس موادهم، وهذا ما يســـــــــــاعد التالميذ على فهم لغتهم األم وإتقانها 
زاز بها، وعلى الرغم من ذلك يتوجب يتوجب على المعلمين أن يبذلوا واالعت
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جهودهم ويقوموا بواجبهم في التغلب على الصـــــــــعوبات المتمثلة في كثرة عدد 
 التالميذ في الصف الذي يعوق العملية التربوية والتعليمية بكاملها.

أال يكون تدريس اللغة األجنبية في مرحلة التعليم األســـــــاســـــــي على  -4
 اللغة العربية أو منافساً لها. حساب
االهتمــام بــإعــداد المعلمين في جميع مراحــل التعليم، إعــداًدا لغويــًا  -5

كافًيا يمكِّنهم من إلقاء دروســـــــهم بلغة عربية ســـــــليمة، وبرعاية هؤالء المعلمين 
 ماديًا ومعنويًا.

التقيــد في ريــاض األطفــال والمــدارس، بــالعربيــة الصـــــــــــحيحــة أداًة  -6
لمين والتالميذ، وتواصــل التالميذ بعضــهم مع بعض، لتصــبح للتواصــل بين المع
 هذه اللغة عادة.

تطوير المنــاهج التعليميــة والكتــب المــدرســـــــــــيــة ،وجعلهــا تتالءم مع  -7
المســــــتوى العمري لكل مرحلة، من حيث الســــــهولة والصــــــعوبة، لتكون دعامة 

 لتقوبة اللغة الفصيحة لدى المتعلمين.
ا ولغًة ،مع اســــــــنعمال الصــــــــور العناية بالكتب التدريســــــــية مضــــــــمونً  -8

 واأللوان وحسن الطباعة واإلخراج ليكون الكتاب ُمشوِّقًا للطالب.
العناية بأســـــاليب التقويم والتركيز على قياس المهارات العقلية العليا  -9

 من فهم واستقراء واستنتاج ومقارنة وتعليل ونقد.
 المكتبة المدرسية:

التعليم األساسي (االبتدائي ينبغي أن تشتمل كل مدرسة من مدارس  -1
واإلعدادي) على مكتبة تتمتع بشــــــــروط حســــــــنة، من حيث البناء والمحتويات 
واألدوات ،كيما تســــــــــتطيع أداء مهمتها في إتاحة الفرصــــــــــة للتالميذ للتعلم.و 

 ينبغي أيضاً:
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ربط المكتبة بالمناهج التعليمية في المدارس المذكورة ،كيما تكون  -2
التعليمية، ومكاًنا مكمًال للصـــــــــــف إلتقان العربية  المكتبة مســـــــــــاندة للمناهج

 واكتساب العلم والثقافة.
تزويد هذه المكتبات بالكتب ،المالئمة ألعمار التالميذ ومســـتواهم  -3

المعرفي، وبالمصـــــــــــورات والمعجمات والموســـــــــــوعات والمجالت والدوريات 
 واألشرطة المسجلة.

واإلفادة منها  قيام المعلمين بتشــــــــجيع التالميذ على دخول المكتبة -4
كيما تصبح القراءة والمطالعة الواعية عادة متأصلة لدى األطفال ، مع االهتمام 

 بالمناشط الالصفية (اإلذاعة المدرسية ،مجالت الحائط ...).
ممارسة أمين المكتبة دوره على الوجه المطلوب، فال يكون مسجالً  -5

مرشداً للتالميذ في لمحتويات المكتبة وحافظًا لمحتوياتها فحسب، بل يكون  
 انتقاء ما يقرؤون وفقاً الستعداداتهم.

إقامة معارض لكتب األطفال ومســـــــــــابقات لهم في اإللقاء والخط،  -6
بغية حثِّهم على ممارســـــــة الكالم بفصـــــــاحة دون ،وجل والكتابة بخط واضـــــــح 

 سليم.
 المعجمات:

العناية بوضـــــع معجمات لألطفال والتالميذ ترشـــــدهم إلى األلفاظ  -1
 ومعانيها مع تدريبهم على استعمالها. الفصيحة
جعل هذه المعجمات مصورة، ألن الصورة تقرب اللفظ من الفهم  -2

 فتكون المعجمات إذَّاك أداة تعليمية وتثقيفية ممتازة.
االهتمـــام بـــالمعجمـــات المرئيـــة التي تتجـــاوز حـــدود المعجمـــات  -3

 الورقية وتجمع بين التعليم واإلمتاع.
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 المجالت:
 مجالت خاصة باألطفال تتمتع بالشروط التالية:العناية بإصدار  -1
أن ُيكتب ما تتضـــــــــمنه المجلة من نثر وشـــــــــعر بلغة عربية ســـــــــليمة  -أ

 مصوغة بألفاظ فصيحة وتراكيب سهلة ،تتالءم مع المستوى العمري لألطفال.
أن تجمع المجلــــة بين الفــــائــــدة اللغويــــة والثقــــافيــــة، وبين المتعــــة  -ب

لمجلة على أدباء وشـــعراء يحســـنون الكتابة والتســـلية. ولذا البد من أن تعتمد ا
للطفل، ويكونون على دراية بما يالئمه وبما يحبه. ويمكن أن تتضـــــــمن المجلة 
َير األبطال والعلماء واألدباء والشــــــعراء والمبدعين العرب ،والمبدعين عامة  ســــــِ

 في العالم لَغْرس الوطنية والقومية والروح اإلنسانية في نفوس التالميذ.
ور في هذه المجالت ،مع االنتباه إلى تحقيق صــســتعمال الن ايحسُــ  -ج

 فال يطغى أحدهما على اآلخر. ة،التوازن بين النص اللغوي والصور 
 األغاني:

العربية السليمة  دُّ األغنية من الوسائل المفيدة في إكساب الطفل اللغةَ تـُعَ 
 ويتطلب ذلك:

الحرص على أن تكون أغاني األطفال في مضمونها ولغتها مالئمة  -1
 للقيم األخالقية في المجتمع العربي.  

لرفع وعروض مسرحية  ،إقامة مسابقات ومهرجانات محلية وعربية -2
 مستوى األغاني الخاصة باألطفال.

إجراء بحوث تحليليــة لألغــاني التي أعــدت لألطفــال في العقود  -3
 ن اإلجادة لمتابعتها ومواضع الضعف لتجنبها.األخيرة ،لمعرفة مواط
 البرامج التلفزية:
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االهتمام بإنتاج البرامج التلفزية المعدَّة لألطفال ،لتحســـين أدائهم  -1
 اللغوي وتنمية ثقافتهم.

وضــــــــع هذه البرامج على أســــــــاس تخطيط محكم. ويشــــــــترك في  -2
ل إلى نص إنتاجها خبراء لغويون وأدباء ورجال علم وُمخرِجون أكفياء، للوصـــــــو 

 جيد يمنح التالمذة الفائدة والمتعة مًعا. وفي ذلك أمثلة سابقة ناجحة.
بغيــة تقويمهــا والرقي  جإجراء بحوث تربويــة تقويميــة لهــذه البرام -3

 بها. 
 األلعاب الحاسوبية:

توفير الفرصــــــــة لألطفال الســــــــتعمال األلعاب التعليمية في جميع  -1
 اللغة العربية. مجاالت التعليم ،ومنها تعليم اللغات وخاصة

زيادة عدد مواقع األلعاب الحاســوبية التعليمية، والســيما ما يتعلق  -2
 منها بتعليم اللغة العربية.

أن يراعى في هذه األلعاب أن تكون متوافقة مع ســـــــــــن التلميذ،  -3
 وذات صلة بالموضوعات التي يشتمل عليها الكتاب التعليمي.

التعليمية في  تشـــــــــــجيع البرمجيات الحاســـــــــــوبية العربية واأللعاب -4
 مجال اللغة العربية.

 

 التوصيات العامة:
 الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ما يلي: -1

وضع خطة شاملة لثقافة الطفل ولغته، استكماالً لما ورد في الخطة  -أوالً 
 والتي تـَُعدُّ الطفل 1996الشاملة للثقافة العربية الصادرة في طبعتها الثانية عام 

 عماد  األجيال القادمة وثروتها.
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وضــــــــع كتاب نموذجي للتالميذ في الصــــــــف األول االبتدائي (أول  -ثانياً 
صـــف في الحلقة األولى من التعليم األســـاســـي) بلغة فصـــيحة مســـتســـاغة بعيدة 

ا في جميع األقطار العربية، تم كتابًا واحًدا وموحدً عن العاميات جميعها ليكون  
ني وهكذا تدرًجا ،لتكون اللغة العربية الســــليمة رابطة إتباعه بكتاب للصــــف الثا

 لغوية وجامًعا قومًيا للعرب على اختالف أقطارهم.
تخصيص أسبوع قومي للغة العربية في شهر آذار (مارس) من كل  -2

ســـــــــــنة ،تعتمده الجامعة العربية وأجهزتها المختصـــــــــــة ووزارات التربية والتعليم 
 المجتمع األهلي. والثقافة واإلعالم والشباب ومنظمات

حث الدول العربية التي لم توقع بعد على اتفاقية حقوق الطفل،  -3
على توقيعها، والشــروع  1989التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة ســنة 

بإصــدار التشــريعات الالزمة لتنفيذها. كذلك الطلب من هذه الدول تنفيذ خطة 
نة العمل التي أقرها "اإلعالن العالمي لحفظ بق ئه ســـــــــــ نا ته وب اء الطفل وحماي

 واالتفاق على صيغة موحدة لحقوق الطفل العربي. 1990
شـــــــــــباط من كل ســـــــــــنة)  21االحتفال باليوم العالمي للغة األم ( -4

 .-اللغة العربية الفصيحة  –يخصص للتمكين للغة األم 
ـــة  -5 ـــالبحـــث في مجـــال تطوير تعليم اللغـــة العربي ـــادة االهتمـــام ب زي

 وتعلمها.
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