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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
السيدات والسادة 

: السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو، وبعد
فيسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في مجمعكم، مجمع المغة العربية 

مؤتمر المغة : األردني، وىو يعقد موسمو الثقافي الثامن والعشرين، تحت عنوان
العربية في المرحمة األساسية لمصفوف األربعة األولى، ومرحمة ما قبل المدرسة، 
يشارك فيو حوالي خمسة وعشرين باحثًا من األساتذة والباحثين المتخصصين في 

مختمف المجاالت المغوية والتقنية والتربوية، وممن ليم خبرات ميدانية غنية جاءت 
واستكمااًل لمفائدة المرجوة، سيقوم الباحث . تعزز القول بالفعل والنظرية بالتطبيق

بعرض األفكار الرئيسة لبحثو في مدة ال تتجاوز ربع الساعة، وقد خصص وقت 
ن المجمع، كما عمل جاىدًا . ضروري لمناقشة البحوث التي تمقى في كل جمسة وا 

عمى اختيار الباحثين، فإنو يولي دور المناقشين أىمية كبيرة، ألنيا تغني ىذه 
البحوث الميمة، ال سيما وأن المشاركين ىم من ذوي االختصاص والخبرات 

وسيقوم المجمع بتسجيل جميع ىذه المناقشات، . المغوية والتربوية والعممية الميمة
وتفريغيا ورقيًا وتحريرىا، كي تنشر مع جميع البحوث كاممة في كتاب خاص 

. يحمل عنوان ىذا الموسم الثقافي
لقد اختار مجمع المغة العربية األردني موضوع المغة العربية في ىذه المرحمة 

األساسية من العمر التي تمتد في أغمب األحيان من السنِّ الرابعة حتى الثانية 
وىي مرحمة في غاية األىمية لنمو الطفل المتكامل وتطوره . عشرة من عمر الطفل

وال سيما مراحل النمو المغوي؛ إذ تتجسد فييا العالقة المتبادلة بين المغة والنُّمو 
العقمي، إذ بات معمومًا أن اإلنسان يفكر خالل لغتو، وأنو ال يمكن فصل الفكر 
ودقتو ووضوحو عن دقة المغة ووضوحيا، وأن تعمم األطفال المغة، أيَّة لغة، يتم 

ذا كان البيت . من خالل حياتو االجتماعية في أسرتو وبين ذويو وفي المدرسة وا 
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ىو أىم مكاٍن إلعداد األطفال وتقويميم، فإن المدرسة وال سيما في الصفوف 
األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي، تحتل المكانة األولى في األردن كما 
ىو الحال في جميع البمدان العربية في اكتساب التمميذ ميارات المغة العربية قراءًة 

. وكتابًة ومحادثة، والممارسة العممية الصحيحة ألنماطيا وتراكيبيا وقواعد نظميا
. وليس عبثًا أن نرى أن ىذه المرحمة الميمة تحتل مكانة ميمة في تراثنا التربوي
فإنَّ مصادر التربية العربية اإلسالمية تكاد تجمع عمى أن سنَّ التعمم يبدأ من 
الخامسة، وأن مرحمة المدرسة تنتيي في سن الثانية عشرة، وفي ىذه المرحمة 

يتمكَّن التمميذ من ميارات المغة العربية الفصيحة إلى جانب أساسيات المعارف 
ويحتلُّ النصُّ القرآني والنصوص األدبية مكانة خاصة في . العممية واألدبية

. المنياج
وقد بدأ اىتمام وزارة التربية والتعميم األردنية بمرحمة ما قبل المدرسة بتأسيس 

رياض لألطفال، لمن ىم بين الرابعة والسادسة من العمر، منذ ثمانينيات القرن 
الماضي، بعد أن بدأت الظروف االجتماعية واالقتصادية، تفرض وجودىا عمى 

إنشاء مثل ىذه المؤسسات التربوية، السيما في المدن الكبيرة وخاصة في العاصمة 
فانتشرت رياض . ووجدت ىذه الحاجة الماسة طريقيا إلى القطاع الخاص. عمان

تتراوح من رياض . األطفال الخاصة ولكن بمستويات تربوية وثقافية مختمفة
وتدلُّ ... األطفال الخاصة الوطنية إلى رياض األطفال الخاصة الطائفية واألجنبية

من األطفال الذين يمتحقون في رياض األطفال % 90بعض اإلحصائيات عمى أن 
منيم % 10في األردن تستوعبيم رياض أطفال القطاع الخاص، وىذا يعني أن 

ن اإلحصائيات تسكت عن إعطائنا صورة  تستوعبيم رياض األطفال الحكومية، وا 
حقيقية عن أعداد األطفال في األردن الذين ىم في مرحمة رياض األطفال بصورة 

عامة، والنسبة المئوية لألطفال الذين يجدون طريقيم إلى مؤسسات رياض األطفال 
...!! الحكومية والخاصة

إن وضع استراتيجية خاصة جديدة لوزارة التربية والتعميم تحتِّم االنتقال من 
إلزاميَّة التعميم في مرحمة التعميم األساسي، التي تعني اصطالحًا بأن الوزارة ممزمة 
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بتوفير مكاٍن لكل طفل يرغب في الدخول إلى المدرسة، إلى الصفة اإلجبارية التي 
تعني اصطالحًا بأن يجبر كل ولي أمر بأن يرسل ابنو أو ابنتو الذين ىم في سن 
مرحمة التعميم األساسي، إلى المدرسة، وأما في مرحمة ما قبل المدرسة فقد بات من 
الضروري توفير رياض األطفال الحكومية إلى جميع األطفال األردنيين الراغبين 

ن دراسة موضوع . فييا من حيث واقعيا واتجاىاتيا التربوية " رياض األطفال"وا 
والثقافية واالجتماعية، وواقع المغة العربية فييا منياجًا وتطبيقًا تستحق أن تعطى 
اىتمامًا خاصًا في حمقات الباحثين التربويين والمغويين، ال سيما في كميات التربية 
وفي أقسام المغة العربية، وبين طمبة الماجستير والدكتوراه، وأن تجيب عن السؤال 
الكبير ماذا نريد أن يتعمم أطفالنا في رياض األطفال وفي السنوات األربعة األولى 

من مرحمة التعميم األساسي في إطار فيم المغة العربية السميمة والقدرة عمى 
استعماليا بيسر وسيولة وتنمية مفرداتيم المغوية، وفي إطار استراتيجية تربوية 

...  عربية شاممة، نامية ومتطورة
إن مجمع المغة العربية األردني يعتبر مرحمة ما قبل المدرسة متصمة 

بالصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي، أىم مرحمة في بناء اإلنسان 
وقد رأى المجمع أن يكون برنامج الموسم . األردني بل العربي لغويًا وفكريًا وثقافياً 

م، مؤتمرًا يبحث قضايا المغة العربية في 2010الثقافي الثامن والعشرين ليذا العام 
المرحمة األساسية لمصفوف األربعة األولى ومرحمة ما قبل المدرسة، عمى مدى 

فكان المحور األول حول . وصنَّفيا من حيث المبدأ إلى سبعة محاور. ثالثة أيام
مناىج "، والمحور الثاني يعالج "منياج المغة العربية في مرحمة ما قبل المدرسة"

، "المغة العربية في الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي في األردن
الميارات المغوية لطمبة الصفوف األربعة األولى "وجاء المحور الثالث يبحث في 

وأعطى اىتمامًا خاصًا لمعمم المغة العربية في " من مرحمة التعميم األساسي 
الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي، وألساليب تدريس المغة 
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وخصَّص المحور . العربية ووسائميا، فجعميا في محورين أساسيين الرابع والخامس
السادس لتقويم ميارات النمو المغوي لطمبة الصفوف األربعة األولى من التعميم 

وختم برنامج ىذا المؤتمر بدراسة قضايا البيئة التعميمية في . األساسي في األردن
... الصفوف األربعة األولى في األردن

وقد ندب المجمع حوالي خمسة وعشرين باحثًا من األساتذة والخبراء 
. لتقديم بحوٍث حول مختمف القضايا التي تطرحيا محاور ىذا المؤتمر. األردنيين

ويسعدني أن أعبِّر عن شكر المجمع ليم جميعًا واعتزازه بما قدَّموه من بحوث 
. عممية جادة ستكون مصدرًا ميمًا أمام الدارسين والباحثين

ونحن في ىذا المؤتمر نولي أىمية خاصة لممناقشات التي ستطرحيا ىذه 
البحوث، ال سيما وأن جميع المشاركين والحضور من المتخصصين ومن ذوي 

وقد أولت وزارة التربية والتعميم األردنية . االىتمامات العممية في موضوع المؤتمر
اىتمامًا خاصًا بيذا المؤتمر، فأرسمت وفدًا من عشرين عضوًا من المشرفين 
التربويين والمعممين وذوي الخبرة الواسعة لممشاركة في ىذا المؤتمر ومناقشة 

وسيقوم المجمع كما جرت عميو العادة، بتسجيل جميع ... قضاياه المغوية والتربوية
ىذه المناقشات العممية وتحريرىا، ونشرىا جنبًا إلى جنب مع نصوص البحوث 

المغة العربية في المرحمة األساسية : "كاممة، في كتاب سيحمل إن شاء اهلل عنوان
ننا عمى ثقة بأن ىذه ". لمصفوف األربعة األولى، ومرحمة ما قبل المدرسة وا 

ن قضايا  المناقشات ستغني البحوث والدراسات التي قدِّمت إلى ىذا المؤتمر، وا 
المغة العربية التي يطرحيا الباحثون والدارسون والمشاركون في مناقشاتيم، تشكل 
مصدرًا ميمًا أمام الدارسين العرب لمنيوض بالمغة العربية وتمكينيا لمتوجو نحو 

مجتمع المعرفة، تنفيذًا لقرار مجمس الجامعة العربية عمى مستوى القمة العربية التي 
م، وستكون ىذه البحوث 30/3/2008المؤرخ  (435)عقدت بدمشق، ذي الرقم 

والمناقشات مصدرًا ميمًا أمام واضعي استراتيجيات تطوير التعميم نحو االقتصاد 
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فالمغة . المعرفي في األردن وفي جميع األقطار العربية في القرن الحادي والعشرين
، تمثل ىوية أمتنا العربية وىي سبيل األمة الوحيد (الفصيحة)العربية السميمة 

ن قضاياىا المغوية  لإلبداع العممي واألدبي والتقني ولمتوجو نحو مجتمع المعرفة، وا 
. ىي ذاتيا في جميع األقطار العربية

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

رئيس مجمع المغة العربية األردني 

األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة 
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