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  طبيعة العصر وتعليم اللغة
  

  األستاذ الدكتور محمود السيّد
  

ى بعض من سمات العصر  ي الضوء عل نحاول في ھذا البحث الموجز أن نلق
يمالحاضر،  ع تعل اء بواق ة، وأن  وأن نقف على عدد من المزايا التي وفّرھا لالرتق اللغ

  نبين سبل ھذا التعليم في عدد من الوسائل.
  من سمات العصر الحاضر -أوالً 

دوا سماته وخصائصه، طالما أشار الباحثون إلى طبيعة العصر الحاضر، وعدّ 
ب  ي الجان ة ھ ا)، والتقان ة (التكنولوجي وم والتقان ر العل ه عص مات أن ذه الس ن ھ وم

سريعة، واالنتشار الثقافي الخاطف، وعصر التطبيقي للعلم، وھو عصر االتصاالت ال
ات،  وار المحيط بر أغ اء، وس زو الفض ة، وغ دالت المفاجئ ريعة والتب رات الس التغي

  واستخدام اإللكترونيات...الخ.
دّ  ة التع ارة الحديث اح الحض وّ د والتّ ومفت ب، ن ى التركي درة عل ة والق ع والمرون

ري  ل البش رووالعق ورة اإللكت ي ث اكم ف ر الح و العنص ابكة ھ ة والش ن والمعلوماتي
الثورة الصناعية األولى، وبعد أن  أن كان التجار ورأس المال حاكمي (اإلنترنت) بعد

  الثورة الصناعية الثانية. ت الطاقة واإلدارة الحديثة حاكميكان
يم االستھالك،  ي، وسيرورة ق دفق المعرف ومن خصائص ھذا العصر سرعة الت

األقوياء على الضعفاء، وازدواج المعايير في النظر  وانحسار القيم المعنوية، وھيمنة
ب  ا جوان د فيھ ن واج ا، فم ة اختلفت النظرة إليھ ي ظل عولم ة ف ى القضايا العالمي إل

  مضيئة، ومن واجد فيھا جوانب مظلمة.
ن أن  تھم م ي رؤي ون ف ب مضيئة فينطلق ة جوان ي العولم رون أن ف ذين ي ا ال أم

ري بمقت ي يج ة الت ي العملي ة ھ عوب، العولم دول والش ين ال واجز ب اء الح اھا إلغ ض
راب والتوّح ة االقت ى حال ة إل ة والتجزئ د، ومن وتنتقل فيھا المجتمعات من حالة الفرق

انس  ة التج ى حال ايز إل اين والتم ة التب ن حال ق، وم ة التواف ى حال راع إل ة الص حال
اني ى مواثيق إنس ة.والتماثل، بحيث يكون ثمة وعي عالمي وقيم موحدة تقوم عل  ة عام

)1(  
ة  رى ھؤالء، إذ إن العولم ا ي ة كم ا العربي ة في لغتن ة للعولم ار إيجابي اك آث وھن
ة  ورة التقاني ة، وحافظت الث ة الحديث ائل التقان ع وس رت للنظام التعليمي التعامل م وفّ
ي  اعي والعلم افي واالجتم ادل الثق ي التب ھمت ف ي، وأس راث العرب ب الت ى كت عل

م ا رت تعل ي، ويّس ت واإلعالم ا، فأغن ة وإليھ ن العربي ة م ة، والترجم ات األجنبي للغ
ة تنوّ  ت العربي دة، ومنح طلحات الجدي ن المص ر م ة بكثي اليب العربي ي األس اً ف ع

ة دور  ة اإللكتروني ان للترجم ة، وك الم المترجم والتراكيب المعاصرة، ومشاھدة األف
  كبير في إغناء اللغة العربية.

رى ھؤال ا ي ر من برامجه ء، اعتوفي ظل العولمة أيضاً كم د اإلعالم في كثي م
ة واألحاديث ال ار والمسلسالت التاريخي لغة العربية الفصيحة، فھي في نشرات األخب

                                                 
بحث ألقي في مؤتمر جامعة  - العولمة وآليات التھميش في الثقافة العربية - حجازي أحمد مجدي )1(

  .28ص 1998فيالدلفيا في األردن عام 
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وى  ان المحت ابكة (اإلنترنت)، وإن ك ى الش ة...الخ، وھي عل رامج الثقافي ة، والب الديني
م ي األم دت ف ة اعتم ة العربي ا أن اللغ دوداً. كم ازال مح ة م ي بالعربي دة  الرقم المتح

ى الصعيد  ا عل دة فيھ ا من اللغات الست المعتم ى أنھ ة عل ة الدولي والمنظمات العالمي
  العالمي.

ة توّس اً أن ثم ظ أيض ن المالح ة وم ا، وأن ثم ر أبنائھ ة لغي يم العربي ي تعل عاً ف
ول نحو تعرّ  د أحداث الحادي عشر من أيل ف العرب فضوالً من الغرب وأمريكا بع

  م.ولغتھم ومناحي تفكيرھ
تھم من أن  ون في رؤي وأما الذين ال يرون في العولمة إال الجانب المظلم فينطلق
افتراس  ي تسمح ب انية الت ال إنس ديكتاتوريات ال ن فرض ال اء م ة مكَّنت األقوي العولم
ة جارودي).  ر (روجي ّد تعبي ى ح المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق عل

)2(  
ى وثمة من يرى أن العولمة اللغ ؤدي إل ا ت ة ألنھ وية ھي من أخطر أنواع العولم

ذا  ات، وھ ات والثقاف ا من اللغ ى غيرھ ة عل ة األمريكي ة والثقاف ة اإلنجليزي ة اللغ ھيمن
يؤثر في السلوك والتربية والتفكير، فقد أدت سيادة اللغة اإلنجليزية في التعليم والعمل 

ي ى تھم االت إل الم واالتص ة واإلع ة الحديث ائل التقني س ووس ة وطم ة العربي ش اللغ
ان  مظاھر االنتماء واالعتزاز بالعربية وتراثھا وتاريخھا مادام تعلم اللغات األجنبية ك
ة  ة نشرت باإلنجليزي لمصلحتھا وعلى حساب استبعاد العربية، كما أن األبحاث العلمي

  ألن المجالت العربية غير مسجلة في فھارس المؤسسات العلمية كما يرى ھؤالء.
مالحظ أيضاً انحسار الفصحى من وسائل اإلعالم بسبب زحف اللھجات ومن ال

ؤھلين  اه الم ة تج ة األجنبي ؤھلين باللغ ة للم رة الفوقي وي والنظ ين اللغ ة والھج المحلي
وثمة تشجيع للدعوة إلى العامية من بعض من بيدھم بالعربية والقائمين على تدريسھا. 

داول القرار في اإلعالم وغض الطرف عن انتشار األ لفاظ األجنبية واستعمالھا في الت
ل  ز التواص ي مراك زي ف ة والعربي ار الدردش وب، وانتش وق والمكت ومي المنط الي

  االجتماعي ووسائله.
ومن مظاھر انحسار الفصيحة لمصلحة اللھجات العامية ما يالحظ في مناقشات 

ائل  ة اآلدرس ي كلي ى ف ة وحت ات الجامعي ي الكلي دكتوراه ف تير وال وم الماجس اب والعل
ة  واد العلمي يم الم ى تعل دعو إل رة وأخرى ت ين فت اإلنسانية، وما نسمعه من صيحات ب
وداً  ة قصوراً وجم ة في حين أن ثم ة الكوني ا اللغ ى أنھ ة عل ة األجنبي ة باللغ والتطبيقي
اب  دى أرب ألوف ل اً عن الم ة خروج ا أن ثم م، كم وتحجراً في العربية على حّد زعمھ

  )3( لمة.الحداثة في ظل العو
ل، إذ إن  ويضاف ة في التوظيف وسوق العم إلى ذلك كله مسألة تھميش العربي

ة  ين باللغ اح الممتحن ى نج نص عل ف ت رض التوظي ا بغ ن عنھ ي يعل ابقات الت المس
وھذا األجنبية والمعلوماتية، وليس ثمة نص على النجاح باللغة العربية ألبناء العربية. 

                                                 
ه جارودي )2( دائل - روجي ع والجذور والب ة: الواق ة المزعوم د السبيطلي - العولم دار  - تعريب محم

  .17ص 1989صنعاء  - التوزيعالسواقي للنشر و
ة - الدكتور سام مبارك القلق )3( دولي للغة  - التحديات التي تواجه العربي المؤتمر الخامس للمجلس ال

  .2016 - دبي - العربية
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ة األم والتوجه نحو  أدى إلى خلخلة االنتماء واھتزاز ة اللغ البنيان االجتماعي وكراھي
  إتقان اللغة األجنبية وإھمال العربية.

رة  وال يمكننا أن ننسى خطر العمالة األجنبية على األرض العربية من حيث كث
ة  اد الذائق ل، وإفس المفردات الوافدة واألخطاء الفاحشة في تركيب الكالم وصوغ الجم

ال بعض األسر في  العربية وجمالية اللغة، أ أطف وعلى أيدي العامالت األجنبيات ينش
  دول الخليج العربي.

 ً   تعليم اللغة في عصرنا الحالي -ثانيا
ى  ميع إل يظ والتس ين والتحف ن التلق ر م رنا الحاض ي عص ة ف يم اللغ ل تعل انتق
راءة  تماعاً وق ة واس ة محادث ة الرئيس ارات اللغوي ين المھ اب المتعلم ر، وإكس التمھي

  ة، وإكسابھم المھارات الفرعية لكل من ھذه المھارات الرئيسية األربع.وكتاب
كما انتقل من النظر إلى اللغة على أنھا مجموعة من الحقائق واألحكام والقواعد 
ا  تعلم إال أن يحفظھ ى الم ا عل تعلم، وم ا للم م أن يلقنھ ى المعل طلحات، عل والمص

ادة، وبقدر حفظه لھا يعد متمكناً من اللويستظھرھا،  ا ع ى أنھ ا عل ى النظر إليھ غة، إل
م. وال تكتسب  ذا العل نفس والمدرسة السلوكية في ھ م ال ات عل وذلك في ضوء معطي
ة  المران والممارس ارات إال ب ون المھ ارات، وال تتك وين المھ د تك ادات إال بع الع
ن  نة مم دوة الحس ه والق ز والتوجي جيع والتعزي م، والتش ى الفھ ي عل رار المبن والتك

  يھم المتعلم في أثناء الممارسة والمران.يحاك
ة وتعلّ  يم اللغ ي تعل ال ف ذا االنتق تعلّ وھ تراتيجية ال ن اس ق م ا انطل ل مھ ن أج م م

دو  ة لتغ ة تتسم بالسالمة والجودة والسيولة اللفظي اإلتقان، بحيث تصبح ممارسة اللغ
  ة وطبع.وكأنھا سجيّ 

ة وت ا العربي يم لغتن ع تعل ى واق رة عل ا نظ ات وإذا ألقين ي ضوء االتجاھ ا ف علمھ
ذا  ى ھ تعلم، ويتجل يم وال ذا التعل توى ھ ي مس عفاً ف ة ض ظ أن ثم ا نالح ة فإنن الحديث

  الضعف في:
ى  -1 ذا المستوى ال يرقى إل تدني مستوى المتخرجين في األعم األغلب، إذ إن ھ

ة  المستوى المطلوب القادر على تمثل اللغة فھماً واستعمالھا سليمة في المحادث
  والتعبير. والكتابة

 افتقار معلمي اللغة في األعم األغلب، إلى الكفايات الالزمة للتعلم الفّعال: -2
 كفاية استعمال اللغة العربية سليمة في الشرح والمناقشة والتعبير. •
 كفاية التخطيط للدروس وصوغ أھدافھا سلوكياً. •
 كفاية تنفيذ الدروس. •
 كفاية استثارة الدافعية للتعلم. •
 فاعل الصفي.كفاية إدارة الت •
 كفاية توظيف الخبرات التعليمية في مواقف جديدة. •
 كفاية توظيف الوسائل التعليمية في أثناء العرض. •
 كفاية توفير العالقات اإلنسانية. •
 كفاية توظيف العالقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع. •

وم ا ة وإذا أضفنا إلى ذلك غياب تعليم مواد العلوم الصحية وغيرھا من العل لبحت



 4

والتطبيقية باللغة العربية في بعض الدول العربية مع العلم بأن الدعوة المخلصة لتعليم 
ى دواعٍ  ة  العلوم بالعربية تستند إل ين اللغ ة ب ة الوثيق ل العالق ة من مث موضوعية مقنع

ل واإلدراك والتحصيل  ى التمث در عل ه األم يكون أق تعلم بلغت ذي ي المتعلم ال والفكر، ف
ين ن من تصوّ مكّ الواعي والت دة ب ات جدي ر األشياء والحكم عليھا ونقدھا، وإنشاء عالق

اء  ه وإبداعه، وتحقيق روح االنتم ى أساس من إدراك ة عل مفرداتھا، وإنتاج قيم علمي
ة ، )4(والمواطنة  ادين المعرف وھا ھي ذي مخرجات الجامعات السورية في مختلف مي

  عليم مواد المعرفة كافة باللغة األم.وعبر قرن كامل خير شاھد ودليل على فعالية ت
ام  ه  2012ولقد ورد في المشروع الذي أنجزته مؤسسة الفكر العربي ع وعنوان

% في دول  87أن نسبة » لننھض بلغتنا: مشروع الستشراف مستقبل اللغة العربية«
ة، و ة الفرنسية في  88المشرق العربي تدّرس العلوم باللغة اإلنجليزي دّرس باللغ % ت

ة  دول ات والبحوث، فاللغ ة المغرب العربي. وينسحب ذلك على واقع االمتحان العربي
% بالفرنسية، كما ورد أيضاً  87% باللغة اإلنجليزية، و  76% مقابل  14لم تنل إال 

ة.  13أ نسبة  ة العربي % فقط من أعضاء الھيئة التدريسية يؤيدون تدريس العلوم باللغ
ء استبانات موزعة على الصعيد العربي في أحد ھذه النسب المئوية في ضووجاءت 

تبانات الموزّ عشر بلداً عربياً،  تبانة 7863عة (وبلغ عدد االس ادام سوق )5() اس ،  وم
ى تعلّ ال الطالب عل ان إقب ة ك ة األجنبي ؤھلين باللغ تقبل الم ل يس ة العم واد باللغ م الم

ادون اللغ رھم ممن يع اب األجنبية كبيراً، وبتشجيع من األھل وغي ة من أرب ة العربي
  العولمة.

على واقع تعليم اللغات األجنبية وواقع تعليم لغتنا العربية وجدنا وإذا ألقينا نظرة 
ثمة بوناً بين ھذين الواقعين، إذ تستخدم وسائل التقانة في تعليم اللغة األجنبية في حين 

دّ  ذه الوسائل. ويساعد تع ى ھ ة إل ة العربي يم اللغ ائل د مصادر اليفتقر تعل ة ووس معرف
ى  ذاتي فيبق تعلم ال ارات ال ين مھ اب المتعلم ي إكس ة ف ة األجنبي يم اللغ ي تعل ة ف التقان
راً  ة نقصاً كبي رى أن ثم الكتاب الصديق الصدوق لھم في حلّھم وترحالھم، في حين ن
ديھم عن  ر ل ة عزوف كبي ارات فيكون ثم ذه المھ ة ھ ة العربي في إكساب متعلمي اللغ

  ح العصر.القراءة ومواكبة رو
ي مكوّ  وراً ف ي تط ام التعليم ھد النظ د ش رن ولق ن الق اني م ي النصف الث ه ف نات

وح،  الماضي ومطلع األلفية الثالثة، وظھر التعليم المبرمج والتعلم الذاتي والتعليم المفت
ابكة وتعدّ  ة وش دت الوسائل التقانية في حياتنا المعاصرة من حواسيب ومختبرات لغوي

  زم تعليمية وفيديو تفاعلي ونشر الكتروني...الخ.(إنترنت) وناسوخ ور
ان  ديد الكبيروالواقع أن التج ا ك ا إنم يم اللغات وتعلمھ دان تعل الذي حدث في مي

ول:  اً لتق راءة «في استعمال التقانة وتعدد وسائلھا، وثمة صيحات تنطلق حالي اً ق وداع
اً ب وص، ومرحب ى النص ار عل لبي، واالقتص ين الس ة والتلق ل المطالع راءة التفاع ق

ائل  ي وس موع ف ي والمس وب والمرئ ھار المكت ة النص يولة الرمزي ار والس واإلبح

                                                 
ال:  - الدكتور محمد بن حسن الزير )4( ا الفّع ة من إحداث أثرھ استراتيجية وطنية لتمكين اللغة العربي

  .163ص  2016دبي  - ر الدولي الخامس للغة العربيةالمؤتم - الدواعي والمقّومات
  .2012بيروت  - لننھض بلغتنا: مشروع الستشراف مستقبل اللغة العربية - مؤسسة الفكر العربي )5(
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  )6(».الوسائط المتعددة
ائل واألدوات التي    وبعد أن كان ينظر إلى التقانة على أنھا مجموعة من الوس

ة  ا قلب العملي ى أنھ ا عل ة أضحى ينظر إليھ ة التعلمي ة التعليمي ا في العملي يستعان بھ
ميم ال ن التص اس م ى أس ة عل ذه العملي وير ھ ى تط ل عل ا تعم ة، وأنھ ة التعلمي تعليمي

داف  ق األھ ى تحقي ة إل وات المؤدي ن الخط وة م ل خط ه ك ذي تخضع ل دروس ال الم
ق بمدى وضوح األھداف المرسومة  ة يتعل المرجوة، ذلك ألن نجاح أي خطة تعليمي

لك األھداف وتحقيقھا، كما يتعلق لھا، وحسن تخيّر الوسائل واألدوات الموظفة لتنفيذ ت
ث تمثّ ن حي دارتھم م ذ وج ى التنفي ائمين عل ة الق ر بكفاي ومة ل األم داف المرس األھ

  ومعرفة السبل الموصولة إلى تحقيقھا بكل دقة وأمانة ومسؤولية.
ة  ة وحسن استعمالھا في العملي ومن ھنا اتجه التفكير إلى االھتمام بوسائل التقان

مھا خاصة، ألن اللغة وعاء الفكر، وينظر عامة وفي تعليم اللغة وتعلّ  التعليمية التعلمية
املين  ى ع ه يرجع إل ى أن اإلى ھذا االستعمال في المجال اللغوي عل حضاري  أولھم

ذلك ألن لغتنا العربية لغة حية أسھمت في مسيرة الحضارة البشرية أيما إسھام، وھي 
م المتح ذي من بين اللغات الست المعتمدة في األم ا، األمر ال ة لھ دة والمنظمات التابع

ا يوجب على أبنائھا أن يعلّ  يم اللغات ألبنائھ موھا في ضوء االتجاھات الحديثة في تعل
  ولغير أبنائھا مسايرة لروح العصر ومتطلباته.

او ي  ثانيھم ا ف تھم وتعلمھ يم لغ ة تعل ة العربي اء اللغ ى أبن تم عل وي إذ يح ترب
وم وا اھيم عصرنا الحاضر، عصر العل ّرب المف ة التي تق ة الحديث ائل التقان ة بوس لتقان

ة والنشاط في  يم، وتبعث الحيوي ى من التعل إلى األذھان وبخاصة في المراحل األول
يم،  ة التعل ّرع عملي ذاتي، وتس تعلم ال ارات ال ين مھ دروس، وتكسب المتعلم واء ال أج

الخبرة وتتيح مشاركة الحواس في الوصول إلى المعلومة، فتجعل المتعلمي ون ب ن ينفعل
ين الكلمات  ربط ب ر وحل المشكالت، وال ى التفكي درتھم عل ويتفاعلون معھا، وتزيد ق

أى واألشياء والمواقف الجديدة، وھذا كله ينمّ  ر اللغوي، وين ي الرصيد اللغوي والتعبي
  عن الھدر في اإلنفاق والوقت والجھد المبذول في الطرائق التقليدية.

ة الح ر دور التقان االت ويظھ م اتص رض، ونظ دات ع يب ومع ن حواس ة م ديث
وشابكات في خدمة العملية التعليمية التعلمية واكتساب مھارات التعلم الذاتي، وتحويل 
ا، ومن المعارف  ى معالجتھ تعلم، ومن تلقي المعلومات إل ى ال يم إل االھتمام من التعل

ة م ة المكتوب ى الكلم ى المجزأة إلى تكاملھا، ومن قصر االعتماد عل ة إل صدراً للمعرف
موعة  روءة والمس ة والمق ة المكتوب ة المعرف تعلم وأوعي ن مصادر ال دد م تعمال ع اس

  والمرئية والمحوسبة التفاعلية القائمة بذاتھا.
د أسھمت في  ات الطباعة والحوسبة واالتصاالت ق وتجدر اإلشارة إلى أن تقني

ي  ة دور ف ان للغ ا ك ا، كم ا ونقلھ ة وحفظھ ة العربي دمھا، نشر اللغ ات وتق ة التقني خدم
ة أو  ة أو منطوق ة أو مطبوع ا مكتوب ات، وينقلھ ل التقني ذي يحم اء ال ا الوع ى أنھ عل

  مسجلة.
ال  ة النتق ى السرعة الفائق ة االتصاالت ساعدت عل ى أحد أن تقني وال يخفى عل
اللغة العربية بطريق اإلذاعة والتلفزة حيث أصبح الكالم يصل مباشرة إلى كل منزل، 

                                                 
  .264ص  2006القاھرة  - دار العين للنشر - تقانة المعلومات والثقافة - الدكتور نبيل علي )6(
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  الصور الملونة تصل أيضاً إلى كل مكان في العالم.وصارت 
ا  ه فقط، وإنم وأسھم الحاسوب في حفظ المعلومات والبيانات وتسجيلھا ال في ذاكرت
ز صغير. وثمة  ا في حيّ ة بكاملھ في أقراص إضافية رقيقة جعلت في اإلمكان حفظ مكتب

ى أعشار الجزء سرعة في عرض المعلومات المخزونة، إذ ال تستغرق قراءة الكلمة سو
  من المليون من الثانية.

ة  وإذا كان التعليم االلكتروني يساعد المتعلمين على حفزھم البتكار أنشطة لغوي
ة  راءة ومحادث ة ق ارات اللغوي ة المھ وعات، وتنمي ن موض ونه م ا يدرس رتبط بم ت
و ة وتك ارة الدافعي ذاتي، وإث تعلم ال ارات ال ة، واكتساب مھ راً وكتاب ين واستماعاً وتعبي

ا ال تقتصر  يم االلكتروني مزاي إن للتعل يم، ف اتجاھات إيجابية نحو ھذا النوع من التعل
يم،  ة التعل ه عملي دروس، وتوجي على المتعلمين، وإنما تساعد المعلمين على عرض ال

دّ  ة تق دروس، ومتابع رض ال اء ع ي أثن فوية ف ئلة الش ه األس ارات توجي ة مھ م وتنمي
م، والتواصل مع ھم، وتقويم مستواھم، المتعلمين، والوقوف على أخطائ ز أدائھ وتعزي

  أولياء األمور، وتنظيم محتوى المنھج بصورة مترابطة ومتدرجة.
 ً   من وسائل تعليم اللغة في العصر الحاضر -ثالثا

ذه د الوسائل المستخدمة في تعليم اللغة وتعلّ تتعدّ  الي، ومن ھ مھا في عصرنا الح
م والتعلّ بالمراسلة بطريق الوسائل السمعية البصرية،  الوسائل الرزم التعليمية، والتعلم

جالت  ل، ومس ة للحم غيرة والقابل وت الص جالت الص ة، ومس المختبرات اللغوي ب
وم  تخدامات الصفية، والرس ديو لالس جيل في زة تس ة الصغيرة، وأجھ الصوت الرقمي

ة والمخططات والبرامج المنفذة بالحاسوب، وقنوات تلفزية فضائية، وھواتف محم ول
  واستخدامھا بغرض إرسال الرسائل النصية والصور والتسجيالت...الخ.

ة  يم اللغ ي تعل ا ف ان مزاياھ ائل لتبي ذه الوس ن ھ دد م ى ع ة عل ي وقف ا يل وفيم
  مھا.وتعلّ 

  ة المعرفةصرّ  -1
د صممت  ويطلق عليھا أيضاً مصطلح الحقيبة التعليمية أو الرزمة التعليمية، وق

ذاً  في ضوء أسس تربوية مستمدة دريس تصميماً وتنفي من المدخل المنظومي في الت
وتقويماً. وتشتمل على أھداف تعليمية محددة وواضحة ومصوغة صوغاً سلوكياً، كما 
ى  ه، وعل تشتمل على اختبار قبلي يقيس نقطة البدء لدى كل متعلم ومستوى األداء لدي

  على التقويم أيضاً.بدائل تعليمية تتيح للمتعلم أن يختار منھا ما يناسب ميوله، و
ة  ة التعليمي ي العملي د ف دة فوائ ة ع رة المعرف ة أو ص ة التعليمي ق الحقيب وتحق

  التعلمية، ومن ھذه الفوائد:
  تطبيق النظرة المنظومية في تقنيات التعليم. -
 مالءمة الفروق الفردية، إذ يسير المتعلم وفق سرعته. -
 لحقيبة نفسھا.إرشاد المتعلمين إلى مصادر إضافية غير متوفرة في ا -
 اعتماد التعلم الذاتي. -
 استخدامھا بديالً عن الكتاب المدرسي والمعلم أحياناً. -
 تنوع الخبرات. -

  أما خطوات إعداد الحقيبة فتتمثل في اآلتي:
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ي  -1 ا ينبغ ث تصف بوضوح م لوكياً بحي داف وصوغھا صوغاً س د األھ تحدي
  للمتعلم أن يؤديه ومستوى إتقان أدائه المقبول.

ار  -2 وى االختب ي المحت ددة، ويغط داف المح وء األھ ي ض ع ف ي: ويوض القبل
ين  ع المتعلم ى جمي ة، ويطبق عل ه الحقيب ذي تشتمل علي دء التعليمي ال ل الب قب

 بالدراسة للوقوف على نقطة البداية لدى كل منھم.
ة التي  -3 دائل التعليمي المناشط والبدائل التعليمية: وتضم الحقيبة مجموعة من الب

راءة أو االستماع أو تسمح لكل متعلم  أن يختار ما يراه مناسباً منھا بطريق الق
 المشاھدة أو بھذه الطرائق كافة.

 التقويم ويشمل ثالثة أنواع من االختبارات وھي: -4
  اختبار قبلي. -
 اختبار ذاتي يقيس مقدار تقدم كل متعلم في دراسة مكونات الحقيبة. -
ال - وب لالنتق ن المطل دار التحس يس مق دي يق ار بع ة صرة  اختب ى دراس إل

 أخرى.
 تقويم الصرة في ضوء المعايير اآلتية: -5

  ھل تشتمل على األقسام األربعة السابقة ؟ -
 ھل تتصل األھداف التعليمية للرزمة باألھداف التربوية للمقرر الدراسي؟ -
 رة؟ھل المواد التعليمية متيسّ  -
 ھل المادة مثيرة للمتعلمين ومشّوقة لھم ؟ -
 ن الضعف لدى المتعلمين؟مايد مكھل يساعد التقويم على تحد -
ويم مترابطة يكمل بعضھا  - ي والمناشط والتق ار القبل ھل األھداف واالختب

 بعضھا اآلخر ؟
 ھل جّربت الصرة على عدد من المتعلمين وعّدلت قبل تطبيقھا ؟ -

ه وإذا أخذنا مثاالً يوضّ  ا نالحظ أن ة فإنن دول المتقدم يلة في إحدى ال ح ھذه الوس
  لغة أجنبية.بعنوان : الفرنسية،  ARCHIPELريقة في فرنسا ظھرت ط

«Français, Langue e'trangère» 
اً للطالب وآخر  أولھماوھي مكونة من مستويين  يضم سبع وحدات تشتمل كتاب
ين، و اللمعلم وثالثة أشرطة وفيلم ى  ثانيھم يضم خمس وحدات أخرى، ويشتمل عل

اني  ات وأغ واراً وتمرين من ح رطة تتض ة أش م وثالث ر للمعل ب وآخ اب للطال كت
دريجياً ونصوصاً وفيلمين.  المتعلم ت ة، وتسير ب ة ومرئي ادة مكتوب وتضم كل وحدة م

  وفق الخطوات اآلتية:
  الوسط: صورة مرسومة ضوئية توضح العنوان واألھداف الوظيفية للوحدة. -1
ة المواقف: مجموعة من الصور المصحوبة بنص قصير يذّكر  -2 الموقف واللغ ب

 التي تتضمنھا الوحدة.
ئلة المتوقّ  -3 ة عن األس م في اإلجاب راءة واالكتشاف: وينحصر دور المعل ة الق ع

 عن الموضوع المطروح.
ل من  -4 وى اللغوي، وقلي ة للمحت ة مالئم ممارسة اللغة: بطريق تمرينات مكتوب

ذ ي ت د الت ات أو القواع ر بصورة لوح ة، يظھ ات نحوي ن مكتب بق م ا س كر بم
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 أمثلة، إضافة إلى قليل من البالغة من خالل القصائد واألغاني.
االنطالق بعيداً بطريق وثائق مختلفة موثّقة تتضمن نصوصاً من الصحف أو  -5

 من األدب تستعمل في ضوء مستويات المتعلمين.
ات المتعلّ  -6 ة باالسنصوص الحوارات والتمرين ل ق تخدام الشفھي في الفصل مث

 تمرينات اإلخبار المتعدد، تصميم للعب األدوار، فاعلية اإلنتاج الحر.
ة  -7 اب قائم ة الكت اً بالوحدة في نھاي اً وثيق سلسلة من التدريبات المرتبطة ارتباط

 )7(على أساس التعلم الذاتي. 
 

  الحاسوب - 2
  

ه يساعد يقدم الحاسوب تسھيالت ال حصر لھا في العملية التعلي ة، إذ إن ة التعلمي مي
اآلخرين في مختلف بقاع األرض، ويلغي الحواجز والحدود،  معالمتعلم على التواصل 

ة، ر من المعلومات ما ال توفّ ويوفّ  ا بسرعة ھائل الم، وينقلھ ره عدة مكتبات في أنحاء الع
ا ذي ويمّكن المتعلم من اختيار الموضوع الذي يريد في الوقت الذي يريد، وفي المك ن ال

ان،  ان أو مك د بزم ر مقيّ يريد، وبخاصة عندما يتعامل مع الحاسوب المحمول، فھو غي
وفّ ويوفّ  ا ي ة بم اق المعرف ه آف تح أمام ات، ر عليه الوقت والمجھود، ويف ه من معلوم ره ل

ا يمكن وكلما ازدادت خبرة المتعلم في التعامل مع الحواسيب الشخصية تعّم ه لم ق فھم
ة على أن يفعله وما ال يس ذ تصبح الحواسيب أدوات ال أشياء منطوي ه، وعندئ تطيع فعل

يس ألن الحاسوب شأنه في ذلك شأن الجرّ مخاطر، ذلك  ة الخياطة، ل ار الزراعي أو آل
ر على  مّ اسوى أداة أو وسيلة يمكن استخدامھا لمساعدتنا على أداء مھ ة أكب ة بكفاي معين

  )8(حّد تعبير العالم الحاسوبي بيل جيتس. 

  دي الحاسوب خدمات متعددة في خدمة العربية، ومنھا:ويؤ
  التمكين للغة العربية من خالل النصوص المضبوطة بالشكل. -1
 مية من خالل البرامج التفاعلية.اإلسھام في العملية التعليمية التعلّ  -2
 التحليل الصرفي والتدقيق النحوي والمعاجم. -3
راث االعتماد عليه في حوسبة التراث العربي أي في الدرا -4 سات اإلحصائية للت

 العربي.
 حفظ التراث حاسوبياً بإحدى طرائق الحفظ االلكترونية. -5
 استعماله في الترجمة اآللية من العربية وإليھا. -6

  )9(وتھدف حوسبة اللغة العربية إلى ما يلي: 
  إغناء الموضوعات التي لم تعط شرحاً وتوضيحاً كافياً في الكتاب المدرسي. -
 م وزيادة سرعتھا.سير عملية التعلّ تبسيط الموضوعات وتي -
 تسھيل الرجوع إلى الموضوعات ذات العالقة عند الحاجة إليھا رأسياً وأفقياً. -

                                                 
(7) Ecole Normal Supèrieure de Saint Claud (Crèdif) Archipel Paris- 1983. 

ة - ترجمة عبد السالم رضوان - المعلوماتية بعد اإلنترنت - بيل جيتس )8( العدد  - سلسلة عالم المعرف
  .404ص 1998الكويت  231

ً  - الدكتور فواز جرادات )9( ة في  - التجربة األردنية في تعليم اللغة العربية حاسوبيا مجمع اللغة العربي
  .27ص 2006ن عما - األردن
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 التشويق والجذب وشّد االنتباه. -
 تشجيع المتعلمين على العمل بروح الفريق. -
 تسھيل تكوين خريطة مفاھيمية لجزيئات الموضوع الواحد. -
 وإمكان التعلم الذاتي.تشجيع مھارة االعتماد على النفس  -
 سھولة الربط مع المواضيع األخرى التي يدرسھا المتعلم. -
 مراعاة الفروق الفردية. -

  ومن الخدمات التي يؤديھا الحاسوب في مجال الصرف:
  تحديد جذر الكلمة واشتقاقاتھا. -
 وضع قواعد لكل وزن صرفي. -
ا - اعي أو الخماسي وتبي ذي تحليل الكلمة إلى الجذر الثالثي أو الرب ن األصل ال

 عليه الكلمة، وتبيان الزيادة التي طرأت على ھذا األصل.
 تبيان وزن الكلمة أمجردة أم مزيدة ؟ -
 برنامج ضبط النص وتشكيله. -
 برنامج المصطلح اإلمالئي. -
 برنامج ترجمة النصوص. -

وثمة من اقترح أن تكون قاعدة معطيات المعجم الحاسوبي في اللغة العربية مشتملة 
  :على اآلتي

  جدول لألفعال -1
 جدول لألسماء -2
 جدول لألدوات -3
 )10( جدول لإلحصاء. -4

تمل  دول ويش الج دة،  األفع ردة والمزي ة المج ال الثالثي ى األفع ال عل واألفع
ة ھي: جدول المصادر  ه عشرة جداول فرعي رتبط ب دة، وت الرباعية المجردة والمزي

ا م الفاعل، واألخطاء الش ة اس بھة ومبالغ ة والصفات المش ات، واألمثل ئعة، والمترادف
ة،  ب اللغوي ال والتراكي احبة لألفع ماء المص داد، واألس ة، واألض االت الداللي والمج

  والعبارات االصطالحية، والفوائد اللغوية والنحوية والصرفية.
ة عن  جدول األسماءويشتمل  تقة واألسماء المنقول دة والمش على األسماء الجام

ا ع ه اثن رتبط ب فية، وي درية والوص وع المص ة والجم دول األمثل ي: ج دوالً ھ ر ج ش
ة، واألضداد،  االت الداللي ات والمج ائعة والمترادف اء الش بة والتصغير واألخط والنس
ى  واألفعال المصاحبة لألسماء، واألسماء المصاحبة للصفات، واألسماء المضافة إل

ة، وال د اللغوي ارات االصطالحية، والفوائ ة، والعب ة، األسماء، والتراكيب اللغوي نحوي
  والصرفية.

تمل  دول األدواتويش ماء  ج ارة، وأس ماء اإلش اني، وأس روف المع ى ح عل
ة،  ال، واألسماء الموصولة، وأسماء الكناي االستفھام، وأسماء الشرط، وأسماء األفع
ال  تثناء، واألفع ماء االس د، وأس ماء التوكي دد، وأس ماء الع ة، وأس ماء الخمس واألس

                                                 
المؤتمر السنوي السابع لمجمع  - دور التقانات الحديثة في تجديد المعجم العربي - مروان البواب )10(

  .8ص 2008 - اللغة العربية بدمشق
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بھة بال روف المش دة، والح دول الجام ذا الج رتبط بھ مائر. وي روف والض ل، والظ فع
ة  ب اللغوي ائعة، والتراكي اء الش ة، واألخط دول األمثل ي: ج ة ھ داول فرعي ة ج أربع

  والعبارات االصطالحية والفوائد اللغوية والنحوية والصرفية.
فيتضمن إحصاءات عن محتويات المعجم من جذور وأفعال  جدول اإلحصاءأما 

ماء ومصادر وصفات، افر تمّك وأس ل تن ن مث ة م ات بحث مختلف راء عملي ن إج ن م
عّ  ال المض ة األفع ا، وعالق روف وائتالفھ ال الح اني األفع ريفي، ومع ا التص فة ببابھ

ي  ة ف وانين الغالب ادر، والق ادة وضوابط أوزان المص روف الزي اني ح دة، ومع المزي
 جموع التكسير والتصغير والنسب.

  )11(الحاسوب فيھا، وھي: وثمة خمسة أنماط تعليمية الستخدام 
م : وتھدف إلى التعلم من خالل برنامج يصمّ طريقة التعلم الخصوصي الفردي -1

ذكر بعض  رح، وت رة وتش رمج، فتعرض الفك يم المب رار التعل ى غ بقاً عل مس
ة  ة، األمثل ئلة واألجوب ض األس وء بع ي ض وار ف ل وح ة تفاع ا، وثم عليھ

ا  وتستخدم الرسوم واأللوان واألصوات والحركات، تعلم م ه ويجد كل م يالئم
ى قسمين  ردي إل تعلم الخصوصي الف ق ال دريس. وتقسم طرائ ق الت من طرائ

  ھما: 
ين   - أ ع المتعلم ابع واحد وثابت لجمي دمھا كل الشاشات بتت الدروس الخطية: وتق

  بغض النظر عن تباين مستوياتھم.
ر  - ب درس فيختب تعلم أن يتفاعل مع ال وفّر للم أي  الدروس المتفرعة: وھي التي ت

ة  جزء يريد أن يبدأ بدراسته من عدة خيارات أمامه على الشاشة، وتتوقف كمي
تعلم المادة المقدّ  ل الم تعلم، ويمكن للحاسوب أن يحي ى سرعة إنجاز الم مة عل

ة إلى األجزاء التي لم يتقنھا  ارات قبلي ى اختي امج عل من الدرس، ويشمل البرن
 وبعدية.

ه ال ا توج ة أنھ ذه الطريق ا ھ ن مزاي ورة وم ات بص ة المعلوم و دراس تعلم نح م
ه  منتظمة، وتساعده على تحقيق أفضل النتائج بطريق التغذية الراجعة، وتراعي قدرت

وفر في  الذاتية في االنتقال من خطوة إلى أخرى، وتشدّ  ا ھو مت انتباه المتعلم بفضل م
ة  ذه الطريق ذ ھ ة، إال أن تنفي وم متحرك وان ورس ؤثرات صوتية وأل ن م الحاسوب م
ل  ى أسلوب يجع دادھا إل ي إع اج ف دادھا وتصميمھا وتحت ر إلع ى وقت كبي اج إل يحت

  م إليه من تعليمات وإرشادات.المتعلم يعتمد على نفسه، ويفھم ما يقدّ 
 طريقة التدريب والممارسة: -2

وم  ات، ويق دريبات أو التمرين ن الت دداً م ة ع ذه الطريق ي ھ وب ف ّدم الحاس ويق
المتعلم، وتصحيح الخاطئة في ضوء التغذية الراجعة  بتعزيز اإلجابات الصحيحة لدى

دّ  ة تق ة، ومتابع ة أو الفوري ارة معين ى مھ دريب عل ه للت ة ل ة الفرص تعلم وإتاح م الم
  لمراجعة موضوعات تعليمية، والتغلب على المشكالت التي تواجھه.

 طريقة المحاكاة: -3
ة من خالل مح ة واقعي اء عملي د في بن اذج تفي ديم نم اة نموذج وتھدف إلى تق اك

                                                 
ة - الدكتور محمود أحمد السيّد )11( ة السورية - قضايا راھنة للغة العربي  2016دمشق  - وزارة الثقاف
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دّ  تعلم أن يع ة، وتسمح للم ل والتدريب على عمليات يصعب القيام بھا في مواقف فعلي
ذامن أوضاع مك دّ  ّون أو أكثر، وأن يشاھد نتائج ھ ة. وتق ة المنظوم ى بقي ديل عل م التع

ارات  برامج المحاكاة سلسلة من األحداث الواضحة للمتعلم، وتقّدم له العديد من االختب
به، ي تناس ن  الت رة م دة كبي وفّر قاع وم، وت ورة والرس وت والص تعين بالص وتس

  المعلومات التي تساعده على فھم الموضوع واستيعاب الحقائق واألفكار.
ة لتصبح فعّ  يط والبرمج ن التخط راً م دراً كبي ب ق ة تتطل ذه الطريق ة إال أن ھ ال

نفس ومؤثّ  اء ال ربين، رة، وتحتاج إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين وعلم والم
  وتحتاج إلى تكلفة مالية عالية إلخراجھا بالصورة المرغوب فيھا.

 طريقة األلعاب التعليمية: -4
ة وتعتمد على دمج عملية التعلّ  م باللعب وعلى مبدأ المنافسة، وتشّجع ھذه الطريق

الخيال، وتساعد على اكتساب مھارات حل المسائل وعلى التغلب على الملل، وتكوين 
  نحو الحاسوب. اتجاه إيجابي

 طريقة حل المشكالت: -5
ك  ل تل امج لح ة برن كلته وكتاب د مش ى تحدي تعلم عل ة الم ذه الطريق اعد ھ وتس
ة بالمشكلة  المشكلة، ووظيفة الحاسوب ھنا ھي إجراء المعالجات والحسابات المتعلق

ر من  وتزويد المتعلم بالحلّ  ه أكث ه الوقت ويطرح أمام وفّر الحاسوب ل الصحيح، وي
راح ل لّ اقت ى ح ن  لوصول إل أكثر م كلة ب ن عرض المش ة. ويمك كلة المطروح المش

  طريقة إذ يمكن عرضھا بطريق الصورة أو الحركة أو الكتابة.
ى مجرد التعامل السطحي إلى التعامل مع العقل والتفكير الناقد، وھذه الطريقة تتعدّ 

داع والتفوق  ارة اإلب ز مھ ا وتعزي ة العلي ات العقلي دى المتعلمين. وال والتعامل مع النوب ل
ا  تخاطب ھذه الطريقة ذوي المستويات الدنيا من التعليم، وإنما تتطلب مھارات عقلية علي

  في التفكير..
ة بطريق  ة التعلمي تلك ھي بعض الطرائق التي يمكن اتباعھا في العملية التعليمي
ى ة في موقف آخر، وعل ر فّعال ة في موقف وغي ة فّعال  الحاسوب، وقد تكون الطريق

دريبات  المعلم أن يتسم بالمرونة في اختيار طريقته، فإذا كانت ھنالك حاجة إلعطاء ت
دريب والتمرين ھي األنسب،  رامج الت وتمرينات الكتساب مھارة معينة فإن طريقة ب

إن  وم ف يح مفھ ة لتوض ة حاج ان ثم ي وإن ك ردي ھ ي الف تعلم الخصوص ة ال طريق
  األنسب وھكذا...

ا، وال يغيبَنَّ عن البال أ نه على الرغم من أھمية الحاسوب في تعليم اللغة وتعلمھ
ه بتركيب  وم عقل ذي يق م ھو ال ة، ويبقى المعل ذه العملي إال أنه يظل أداة مساعدة في ھ
ب  وم بترتي ذي يق و ال اً، وھ اً أو إيحائي ان أو مجازي ياً ك ى حس ا المعن ة وتحميلھ الجمل

ين  ،نحوي في الجملة من حيث التقديم والتأخير زود ويب ة من إشعاع، وي ا في الكلم م
  )12( الحاسوب ببرامج تصحيح األخطاء وتبيانھا.

ين، وال  ة وفق غرض مع اء الجمل ار بن وم باختي ذي يق إن الدماغ البشري ھو ال
دماغ  ل ال ل مح وب أن يح ن للحاس ار، وال يمك ذا االختي وم بھ وب أن يق ن للحاس يمك

                                                 
ك )12( اد محب د زي دكتور أحم ل - ال د الطف درة عن ة المق ؤتمر السنوي السادس  - الحاسوب وتنمي الم

  .3ص 2007دمشق  - لمجمع اللغة العربية بدمشق (لغة الطفل والواقع المعاصر)
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ة ال تقدر، ولكن يبقى اإلنسان فالحاسوب يقدم تسھيالت، وھي خدمات كبيرالبشري، 
ة  ذاً ومتابع ھو المعّول عليه في تنفيذ البرامج التعليمية التعلمية إشرافاً وتصميماً وتنفي

  ويجيء الحاسوب للمساعدة في تنفيذ ھذه المراحل بكل سھولة ويسر.وتقويماً، 
  التعلم بالشابكة (اإلنترنت) -3

ة التع ي العملي ت) ف ابكة (اإلنترن تخدم الش ة وتعلّ تس ة للغ ل ليمي رى (بي ا، وي مھ
يح  ابكة سوف يت ر الش ى المعلومات عب جيتس) أن الطريق السريع في الحصول عل

  )13(لكل فرد في المجتمع مستقبالً واسعاً وآفاقاً تعليمية جديدة ومجاالت واسعة للبحث. 
يم االلكتروني ه التعل ذي يحل في  وثمة من يرى أنه قد ال يكون بعيداً ذلك اليوم ال

كثير من الكتب المقررة ودفاتر العمل، ألن تغيير المحتوى يحدث بسرعة كبيرة  محلّ 
ابكة تستطيع  ر من النشرات المطبوعة، وألن الش ة أكث من خالل األجھزة االلكتروني
اليب  وى من األس ة أق م بنشاط واسع ودافعي ا المعل ة يتفاعل معھ ادة تعليمي دم م أن تق

  )14( مھا منفرداً أو بالتعاون مع أقرانه.تعلّ  التقليدية بحيث يستطيع المتعلم
ة تفاعل  ا ثم ط، وإنم ومن ميزات الشابكة أنھا ال تستخدم الستقبال المعلومات فق
ة،  وب والصورة المتحرك بين المتعلم والبرنامج، وھناك جمع بين تقنيات النص المكت

  )15(ودافعية للتعلم إلى جانب إدارة جيدة للوقت. 
دما ابكة خ ؤدي الش اعد وت ا تس ا، إذ إنھ ة وتعلمھ يم العربي ي تعل ددة ف ت متع

اعد  الم، وتس اء الع ات بسرعة من مختلف أنح ى المعلوم ي الحصول عل ين ف المتعلم
م الذاتي في الوقت نفسه، وتتسم طريقة م التعاوني، كما أنھا تساعد على التعلّ على التعلّ 

أى عن الطرائق التقليدي م استخدامھا بالحيوية والنشاط في من ة المعل ة، وتطور وظيف
  ليغدو موجھاً ومرشداً وليس ملقّناً.

ة  ادية والعلمي ة واالقتص ية والثقافي واجز السياس ل الح ابكة ك ت الش د اخترق ولق
ات. وتوّس ل المعلوم رى لنق ائل األخ ل الوس اً لك د خالف مل البري دماتھا لتش عت خ

ة وصوت االلكتروني وتبادل المعلومات بمختلف صورھا من نص مكتوب وصور
ة اإلذاعة  ل لخدم ات، ونق وحركة، وعرض للصحف والمجالت، وتبيان لقواعد البيان

بكة  ور ش ع ظھ ه م ك كل اء ذل زة...الخ، وج ائل ، WWWوالتلف م الوس ن أھ دت م فغ
  اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية والمعرفية الھائلة.

د  التفكير الناق د المتعلمين ب الموضوعي حتى وعلى المعلمين أن يعملوا على تزوي
ّدم على الشابكة، وأن  ا يق د والضار، مم يستطيعوا التمييز بين الزيف واألصيل، والمفي

ة استبعادھا، يكونوا قادرين على تعرّ  يم السلبية بغي ا، والق دون منھ ة فيفي ف القيم اإليجابي
والسيما أننا نعيش في عصر اضطربت فيه المعايير، ودّس فيه السم بالعسل، وانتشر فيه 

  التفكير اإلرھابي الظالمي.
ن  ي يمّك ل االلكترون إن التراس ا ف ات وغربلتھ فية المعلوم ب تص ى جان وإل

                                                 
  .152مرجع سابق ص  - المعلوماتية بعد اإلنترنت - بيل جيتس )13(

 (14) Sherry.L. Wilson,B. «Transformative Communication as Stumulus to web Besed 
instruction»   . Educational Technology, Publications, Inc  Englewood Cliffs, New 
jersey 1997  P 67. 

 (15) Mcdonel. R- College on the World weide web- unpublised PHD thesis university of 
California 1999.   
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المستخدم العربي من كتابة رسائل بلغته األم، إضافة إلى تعليم اللغة وتعلمھا عن بعد، 
تعلم،  ھّل ال ات تس ة بآلي ى (الويب) مدعوم ة عل ة العربي ي اللغ ك بوضع دروس ف وذل

ا أو بحيث تغدو الش ا إن ألبنائھ ة وتعليمھ ة العربي ة لنشر اللغ ة وفّعال يلة ناجع ابكة وس
  لغير أبنائھا.

ائل  وخالصة القول إن طبيعة العصر تحتّم على أبناء اللغة العربية استعمال وس
ا  التقانة الحديثة في تعليم لغتھم األم (العربية الفصيحة)، إذ إن في ھذا االستعمال مزاي

ة روح تعليم اللغة وتعلّ  متعددة ترتقي بواقع ى مواكب رھن في الوقت نفسه عل مھا، وتب
ى من  ا أن عل المي، كم ى الصعيد الع العصر، عصر العلوم والتقانة (التكنولوجيا) عل
ى التخطيط اللغوي في ضوء سياسة  وا عل وطن العربي أن يعمل رار في ال بيدھم الق

ز لغوية قومية تأخذ بالحسبان رصد الواقع اللغوي وتبيان  إيجابياته وسلبياته بغية تعزي
ة  يحة) المكان ة الفص ا األم (العربي وأ لغتن ى تتب لبيات، حت ي الس ات، وتالف اإليجابي

أمّ  ى الجديرة بھا، وحتى يبرھن أبناؤھا على أنھم بررة ب ا، وعاملون عل اء لھ ھم، أوفي
  الحفاظ على كنوزھا، وما من ثروة أثمن من لغة األجداد.
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