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مقدمة في أىمية المعمم في صناعة المجتمع المتطور 
لمعاـ الثاني عمى التوالي ينظـ مجمع المغة العربّية مؤتمرًا عمميًا كبيرًا عف واقع 

 مف شير 29-27، في أياـ 2009ففي عاـ . التعميـ في المؤسسات األردنية
واقعيا : المغة العربية في المؤسسات األردنية"تشريف األوؿ عقد المجمع مؤتمر 

وقد قامت بحوث ىذا المؤتمر وجمساتو عمى أربعة محاور، " وسبؿ النيوض بيا
شممت موضوعاِت المغة العربية في التعميـ العاـ، والمغَة العربّيَة في التعميـ 

الجامعي، والمغَة العربّيَة في المؤسسات اإلعالمّية والرسمّية، والترجمَة والتعريَب 
وأىميَتيما في التنمية المغوية، وكانت األوراؽ العممية كميا تبيف الصورة القائمة فعاًل 

في ىذه المؤسسات، وتحاوؿ وضع سبؿ النيوض بالمغة العربية في مجاالت 
الموسـ : وقد صدرت أعماؿ ىذا المؤتمر في مجمد كبير، بعنواف. العممية التعميمية

الثقافي السابع والعشروف لمجمع المغة العربية األردني، مؤتمر المغة العربية في 
. واقعيا وسبؿ النيوض بيا: المؤسسات األردنية

 مف أواخر تشريف 28-26، وفي األياـ الثالثة 2010وفي ىذا العاـ أيضًا، عاـ 
: األوؿ يعقد المجمع مؤتمرًا عمميًا كبيرًا في أثناء موسمو الثامف والعشريف، بعنواف

المغة العربّية في المرحمة األساسّية األولى 
الصفوف األربعة األولى من األول حتى الرابع 

ومرحمة ما قبل المدرسة 

ويتناوؿ ىذا المؤتمر منياَج المغة العربّية في مرحمة ما قبؿ المدرسة ومناىَج 
والمياراِت المغوية  (الصفوِؼ األربعِة األولى)المغِة العربّية في المرحمة األساسّية 

ـَ المغة العربّية في ىذه المرحمة، وأساليَب تدريس  لطمبِة المرحمِة األساسّية، ومعم
ـَ ميارات النمو المغوي في ىذه المرحمة، والبيئَة  المغة العربّية ووسائَميا، وتقوي

. التعميميَة في ىذه المرحمة األساسّية
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: وأود أف أساىـ في أعماؿ ىذا المؤتمر الكبير ببحث عممي عنوانو
الصفوف األربعة األولى : معمم المغة العربّية في المرحمة األساسّية

معايير اختياره وتأىيمو ودوره في بناء المجتمع المتطور 
 الواقع والمأمول

لقد أحسف مجمع المغة العربية صنعًا في أف جعؿ ىذا المؤتمر التربوي ليذا 
، في موسمو الثقافي الثامف والعشريف، استكمااًل ضروريًا لمؤتمره 2010العاـ 

 الذي كاف يشكؿ القاعدة األساسية التي تقوـ عمييا الدراسات 2009السابؽ عاـ 
المغة العربّية في )فالمؤتمر األوؿ كاف عف . والبحوث في المؤتمرات الالحقة

فكأنو كاف دراسة كاشفة لبياف . ()(واقعيا وسبؿ النيوض بيا: المؤسسات األردنية
حاؿ المغة العربّية في مؤسسات الدولة كميا، التعميمية واإلعالمّية والتربوية 

ثـ جاء ىذه المؤتمر الالحؽ، ليدرس مراحؿ التعميـ مرحمة . واالجتماعية وغيرىا
مرحمة، بشكؿ مختّص وموسع، ليمقى الضوء عمى الواقع القائـ في مجاالت العممية 
التعميمية، وليضع االقتراحاِت والتوصياِت والحموَؿ المناسبَة لمعالجة ما تكشؼ عنو 

الدراسات مف أسباب الضعؼ في مستوى المتحدثيف والمعمميف والمتعمميف وأبناء 
المجتمع بشكؿ عاـ في استعماؿ المغة العربية، لغة لمحياة، ولمؤسسات التعميـ 

. ومؤسسات المجتمع في كؿ المجاالت

إف اىتماـ مجمع المغة العربية بواقع المغة العربية، وتخصيص موسميف 
 ليذا الموضوع الخطير إْف ىو إال 2010 و2009ثقافييف متوالييف في عامي 

تعبير جاد عف أىمّية ىذا الموضوع، وعظيـ خطره في بناء المجتمع، وتطور 
ومما ال شؾ فيو أفَّ اىتماـ المجمع ىذا، إْف ىو إاّل حمقة في سمسمة . الحياة فيو

                                                 

الموسـ الثقافي السابع والعشروف لمجمع المغة العربية األردني، منشورات : انظر كتاب ()
 .، عّماف، األردف2009مجمع المغة العربية األردني، الطبعة األولى، 
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االىتماـ العاـ بكؿ مرافؽ الدولة ليذا الموضوع، في المؤسسات الرسمية والخاصة، 
ومف أعمى المستويات التي تتحمؿ عبء العمؿ في خدمة ىذا الوطف العزيز إلى 
أقؿ العامميف فيو، وكاف عمى رأس شواىد االىتماـ الرسمي بالعممية التعميمية أف 

وجو جاللة الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف في مطمع العاـ الدراسي 
 رسالة ممكية 2011-2010، وكذلؾ في مطمع العاـ الدراسي 2009/2010

سامية إلى المعمميف بيف فييا أىمية العمـ في بناء المجتمع، وأىمية المعمـ في 
توجيو المجتمع المتطور، وبيف فييا اعتزازه بالمعمميف واىتمامو بتحسيف أوضاعيـ، 

، 2011-2010وكاف مما جاء في رسالة جاللتو الثانية إلى المعمميف في عاـ 
. األفكار واألقواؿ السامية التالية

المعمـ يشكؿ ركيزة أساسّية لنجاح جيودنا لمنيوض بالعممية التربوية، ونحف " -
. حريصوف عمى تحسيف ظروؼ عممو

التعميـ الذي يستند إلى رسالة اإلسالـ السمحة وقيـ العروبة واإلنسانية النبيمة " -
 .ىو القاعدة التي تأسس عمييا ىذا الوطف

المعمموف ىـ أمناء الوطف عمى المستقبؿ وُبناتو وىـ الذيف يديموف مواسـ " -
 .األردنييف بالخير والبركة والفرح كؿ عاـ

إننا ماضوف في جيود اإلصالح والتطوير المستيدفة ضماَف حصوِؿ أبنائنا " -
عمى أفضؿ مستويات التعميـ، في عصٍر يشّكُؿ العمـ والمعرفُة فيو شرَط 

 .تجاوِز ما يزخر فيو مف تحديات

المعمموف قادة، ورواد لمستقبؿ وطننا الغالي، يبنوف المواطف الحر والمتعمـ " -
 الجريء في الحؽ،

 ...إنني أشير إلى ضرورة استكماؿ مشروع رياض األطفاؿ -
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لى إنشاء ما يمـز مف مراكز البحث التربوي والدراسات واالستشارات حتى ال  - وا 
تبقى سياستنا التربوية تدور في إطار تجربة محدودة، عمى الرغـ مما أنجزت 

 .لموطف مما نقدره ونجمو

ْيُت الحكومَة إلى االستمرار في وضع الخطط لجعؿ عممية تطوير التعميـ  - َوجَّ
وتحسينو عمميًة مستمرًة، وفي جميع الجوانب المتعمقة بالبيئة المدرسّية والبنى 
التحتية والمناىج، وتمؾ المرتبطة برعاية المعمميف وتحسيف ظروؼ حياتيـ 

 .()"وتأىيميـ وتدريبيـ

إف ىذه األقواؿ الكريمة تدؿ داللة واضحة عمى أىمية دور المعمـ في بناء 
المجتمع، وتدؿ أيضًا عمى ضرورة توفير الظروؼ والشروط الالزمة مف أجؿ قيامو 

. بعممو خير قياـ
إف الحقيقة الناصعة التي يجب تأكيدىا ىي أف المعمـ ىو األساس األوؿ، 

والقاعدة الراسخة في نجاح العممية التعميمية، لقد ذكرت في بحثي عف المعمـ        
في الموسـ الثقافي الماضي لممجمع، الموسـ السابع والعشريف، أف المعمـ -  أيضاً –

المعمـ، والمتعمـ : ىو رأس المثمث التربوي الذي يشمؿ أركاف العممية التعميمية
. ()والمنياج
إف المنياج والمعمـ والطالب ىي عناصر العممية التربوية التي ينتج عنيا "

فمممنياج أسس تراعى عند وضعيا، ولممعمـ . تحقيؽ األىداؼ التربوية المرجّوة
. ()"مواصفات ومؤىالت ال بد منيا في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية

                                                 

 مف جريدة الدستور األردنية الصادر 15509 انظر نّص الرسالة السامية كاماًل في العدد ()
 .ـ2010/أيموؿ/ 15ىػ الموافؽ 1421 شواؿ 6يـو األربعاء 

 .133، ص(الموسـ الثقافي السابع والعشروف) انظر ()
االستيانة بالعربية واألعراض عنيا، أسباب ذلؾ وطرؽ معالجتو، محمود أبو كتو، : انظر بحث ()

 نيساف  9 -7ألقي البحث في ندوة تعميـ المغة العربية في الجامعات العربية، بجامعة الجزائر، 
 .(بتصّرؼ) 34-31، ص1984
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ويكاد يكوف مف بدىيات الثقافة العامة لدى أفراد المجتمع جميعًا أف المعمـ 
ىو العنصر الرئيسي في بناء العممية التعميمية، فإذا وجد المعمـ الكفّي، المؤىؿ، 
ذو الخبرة والعمـ والتجربة والحكمة فإنو يستطيع أف ينيض بالمنياج التعميمي، 

ويستطيع أف يحقؽ كثيرًا مف أىداؼ المنياج التي تتعمؽ باكتساب المعرفة، فالمعمـ 
ولذلؾ قيؿ إف المعمـ . الناجح يمكف لو أف يستكمؿ نقص المنياج إف وجده فيو

الناجح يمكنو أف يقـو عمى وجو ما بالعممية التعميمية، في حيف إف الطرفيف 
. اآلخريف مف المثمث التربوي ال يقوماف بيذه العممية أبدًا في غياب المعّمـ

! لماذا االىتمام بالمغة العربّية؟
يحار المرء عندما يريد أف يتحدث عف ىذا العنواف أو يكتب عنو بـ يبدأ، 

وأوؿ ما يخشى المرء أف يواجو بو ىو أف ىذا . وكيؼ يرسـ منيج الحديث عنو
ولكف الذي يحز في النفس . القوؿ كالـ مكرور قد عرفو الناس وقرأوه ومّموا سماعو

أف معظـ الناس يقولوف ىذا القوؿ دوف إدراؾ ألىمية المغة ودوف معرفة بأثرىا في 
ومف ىنا كانت ضرورة الحديث . بناء األمة وصناعة األجياؿ القوية الواعية العاممة

. عف المغة ببياف عمّمي شاؼ، بعيد عف الخطابة والحماسة التي قد ال تقنع أحداً 

إف أوجز خطاب عف المغة العربّية أنيا جزء مف الديف، وأنيا التي تجعؿ 
ليذه األمة كيانًا ووجودًا بيف األمـ، وبدوف ذلؾ فإنو ال يكوف لألمة العربية إال 
وجود وىمي، وكياف خيالي ال أثر لو في حركة التاريخ وفي مسيرة الحضارة 

. العالمّية

ال تصمح ىذه األمة إال بما َصَمَح بو أوُليا، وقد َصَمَح أوليا بتمّسكو بديف اهلل 
عز وجؿ الذي أخرجيـ مف الظممات إلى النور، وقد نزؿ ىذا الديف بمساف عربي 

 ـمبيف، ىو المساف نفسو الذي كاف قد تفوؽ بو العرب في مخاطباتيـ وتعميقاتو
ولكف ىذا كمو، عمى ما فيو مف تفوؽ مف . وأشعارىـ ومفاخراتيـ وأمثاليـ وأسجاعيـ
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حيث الشكؿ والتعبير، إال إف مضمونو ومعانيو وأفكاره كانت معاني ضعيفة 
وعندما نزؿ القرآف . منقطعة، ال تصنع أمة واعية وال فكرًا بانيًا؟ وال حضارة فاعمة

الكريـ صنع ليذه األمة منياج حياتيا القويـ، وبيف ليا الفكر السميـ، والصراط 
المستقيـ الذي يجب أف يسر عميو، وكانت ىي مف قبؿ، متسمحة بالبياف الرفيع 

والفصاحة العالية، فاجتمع لدييا عناصر التفوؽ الحضاري وأسباب التقدـ العممي 
. والتطور الثقافي فكانت بالحضارة التي قدمتيا لمكوف كمو خير أمة أخرجت لمناس

نما كؿ األمـ  ليس ىذا بدعا في المغة العربية وال في األمة العربّية، وا 
. المتقدمة تؤمف بو وتعمؿ بيديو

استسممت في الحرب العالمية الثانية تحت وطأة القنابؿ )ىذه الياباف التي 
األمريكية، ففرض األمريكيوف شروطيـ المجحفة عمى الياباف المستسممة، مثؿ 

الخ، وقد قبمت الياباف جميع تمؾ ...تغيير الّدستور وحؿ الجيش ونزع السالـ
الشروط ما عدا شرطًا واحدًا لـ تقبؿ بو، وىو التخمي عف لغتيا القومية في التعميـ، 

 .()(فكانت المغة اليابانية منطمؽ نيضتيا العممّية والصناعية الجديدة
أدركت منذ أواخر القرف الثامف عشر أىمية المغة القومية "وىذه فرنسا التي 

الفصيحة في بناء األمة، وأنو ال حرية حقيقية مف رواسب اإلقطاع، وال كياف 
. ()لمشخصية الفرنسية إال بتمثؿ المغة القومّية

يجري التعميـ في مختمؼ مراحمو وتنوع اختصاصاتو بالمغة )وفي كوريا 
. () (الكورية الفصيحة، طبقًا لمسياسة المغوية لمدولة وتحت مراقبتيا

                                                 

، لمدكتور محمود السّيد، في مجمة مجمع المغة "آفاؽ وحموؿ: التمكيف لمغة العربية: " مقالة()
 . 303، ص2008: العربية بدمشؽ، المجمد الثالث والثمانوف، الجزء الثاني، نيساف

 .304 المرجع السابؽ، ص()
 .304 المرجع السابؽ، ص()
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ال : "أبناء أمتو قائالً  (ىو شيء ِمّنة)وفي فيتناـ دعا القائد الفيتنامي "
. ()"انتصار لنا عمى العدو إال بالعودة إلى ثقافتنا القومية ولغتنا األـ

وفي أسبانيا تنص المادة الثالثة مف الدستور اإلسباني عمى أف المغة 
وبناء . ()اإلسبانية ىي المغة الرسمية التي ينبغي لجميع أبناء الشعب استعماليا

عمى ىذا فإنيـ لـ يسمحوا لممثمي إقميـ  قطالونيا اإلسباني أف يتحدثوا بمغتيـ 
. المحمية في البرلماف

. ومثؿ ىذا يقاؿ عف ألمانيا، وبريطانيا وغيرىا مف األمـ
إف لغتنا العربّية بحاجة إلى مثؿ ىذا االىتماـ واالحتراـ مف أبنائيا ومف 

. المسؤوليف كافة في المؤسسات الرسمية والخاصة، ميما كاف اختصاصيا ومجاليا
ومف العجيب أف المغة العربية تحظى باحتراـ أعداد كبيرة مف كبار المستشرقيف 

المختصيف بدراسة المغات، ومف عديد مف الشخصيات العممية العالمّية، عمى حيف 
. كثيرًا مف اليجوـ واإلعراض مف أبنائيا-  مع األسؼ–تجد 

: أشار إلى مكانة المغة وأىميتيا عدد مف الباحثيف المنصفيف أذكر منيـ
شاعر ( بيترارؾ)في القرف التاسع الميالدي، و (Alvaro: ألفارو)الكاتب اإلسباني 

جوؿ )إيطاليا الكبير في القرف الرابع عشر الميالدي، والكاتب القاّص الفرنسي 
كارؿ )، والمستشرؽ اإليطالي (ادوارد نيسوف روس)، والمستشرؽ اإلنجميزي (قرف
( وليـ ورؿ)، والمستشرؽ األمريكي (جويدي)والمستشرؽ اإليطالي  (نمينو

َقؿَّ ِمّنا نحف الغربييف مف يقدر : "يقوؿ ىذا األخير. (كوتييؿ)والمستشرؽ األمريكي 
لقد كاف لمعربية ماض مجيد، ... المغة العربّية حؽ قدرىا مف حيث أىميتيا وغناىا

". وفي تقديري سيكوف ليا مستقبؿ زاىر
                                                 

، لمدكتور محمود السّيد، في مجمة مجمع المغة "آفاؽ وحموؿ: التمكيف لمغة العربية: "مقالة ()
 .304، ص2008: العربية بدمشؽ، المجمد الثالث والثمانوف، الجزء الثاني، نيساف

 .305 المرجع السابؽ، ص()
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إف المغة العربّية مف الميف والمرونة ما يمّكناىا مف : "(وليـ ورؿ)ويقوؿ 
التكّيؼ َوْفَؽ مقتضيات العصر، وىي لـ تتقيقر فيما مضى أماـ أي لغة أخرى في 

وىي ستحافظ عمى كيانيا في المستقبؿ كما حافظت عميو . المغات التي احتكت بيا
". في الماضي

ليست لغة العرب أغنى لغات العالـ : "(فريننباغ)ويقوؿ العالـ األلماني 
ّف اختالفيـ عنا في  فحسب، بؿ الذيف نبغوا في التأليؼ بيا ال يمكف حصرىـ، وا 
الزماف والسجايا واألخالؽ أقاـ بيننا نحف الغرباء عف العربّية وبيف ما ألفوه حجابًا 

". ال نتبيف ما وراءه إال بصعوبة

مف أغرب المدىشات أف تنبت تمؾ المغة وتصؿ : "(إرنست ريناف): ويقوؿ
إلى درجة الكماؿ وسط الصحاري عند أمة مف الُرّحؿ، تمؾ المغة التي فاقت 

وال نعمـ شبيًا ليذه ... أخواتيا بكثرة مفرداتيا ودقة معانييا وحسف نظاـ مبانييا
المغة التي ظيرت لمباحثيف كاممة مف غير تدرج وبقيت محافظة عمى كيانيا مف 

". كؿ شائبة

إف المغة العربّية لغة وعي ولغة شيادة، وينبغي إنقاذىا : "(ماسينيوف)ويقوؿ 
ف في المفظ العربي جرسًا سميمة بأي ثمف  لمتأثير في المغة الدولية المستقبمية، وا 

. ()"موسيقيًا ال أجده في لغتي الفرنسية

كيف َنْكَتِسُب المغَة ونتعمَُّميا؟ 
-  في البداية–ينبغي لإلجابة عف ىذا السؤاؿ إجابًة دقيقًة عممّية، أف نعرؼ 

معنى المغة، وما عالقة المغة بالصوت اإلنساني الذي يتمثؿ عادة بالمساف؟ أي ما 
أحدىما عف اآلخر؟ .. عالقة المساف بالمغة؟ وىؿ ىما أساسًا شيئاف مختمفاف

                                                 

 .309-308محمود السيد، في المرجع السابؽ، الصفحات .  انظر األقواؿ الواردة كميا في مقالة د()



 513 

إف النظريات الحديثة في تعريؼ المغة تمتقي كميا في معظـ جزيئاتيا بما قاؿ 
المغة نظاـ مف العالمات "بو دوسوسير، الذي يعد أبا المسانيات الحديثة، بأف 

 ثـ اختصر ىذا القوؿ بتعبير آخر قاؿ ()"واإلشارات التي صممت لغرض االتصاؿ
إف المغة نظاـ مف اإلشارات التي تعبر عف أفكار، وتعريؼ المغة بأنيا نظاـ : "فيو

 وسنرى بعد قميؿ أف القوؿ بأنو ().اعتبر أىـ ابتكار وأكبر ثورة لسانية قاـ بيا سوسير
إْف ىو إال أمر ُفِطَر عميو اإلنساف، حيثما كاف  (أكبر ثورة لسانية)وأنو  (أىـ ابتكار)

في امتداد الزماف واتساع المكاف، سواء أكاف عربيًا أـ غربيًا أـ آسيويًا أـ أوروبيًا أـ 
ولست أقوؿ ىذا األمر ازدراء بالتفوؽ الغربي اآلف في كؿ عمـو الحياة، مف . أمريكّياً 

بؿ إني أشد ما أكوف . إلخ...عمـو المغة والنفس واالجتماع والفمؾ والرياضيات والفؾ
َضَجرًا مف ىؤالء الذيف يياجموف رجاؿ الغرب وعمماءه، فقط ألنيـ عمماء غربيوف، 

ولكني في الوقت نفسو أقوؿ إنني أشد ما أكوف أسفًا . وىذا منتيى الخطأ والخطؿ
عندما أرى الباحثيف عندنا، وكثير منيـ مف الباحثيف الجاديف، ال يصرفوف نظرىـ إلى 
الحضارة العربّية السامقة الخالدة، ليجدوا فييا األصوؿ الراسخة لكثير مف النظريات 

. الحديثة في الصوتيات والمسانيات والنحو والصرؼ والعمـو األخرى المتعددة

: إف النظريات الحديثة تقوؿ إف المغة بمعناىا العاـ ذات وجييف

نظاـ ذىني اجتماعي ذو وجود مستقؿ في أذىاف أبناء الجماعة : أحدىما
الصورة التي : وثانييما (Language: المغة): المغوية الواحدة، وىذا الوجو يسمى

. ()(parole: الكالـ)يتحقؽ بيا الوجود الذىني عمى لساف الفرد، وىذا يسمى، 

                                                 

األردف – فوزي حسف الشايب، وزارة الثقافة، عماف . محاضرات في المسانيات، د:  انظر()
 .17، ص1999

 .17 المرجع السابؽ، ص()
سمير شريؼ استيتية، عالـ الكتب الحديث، اربد، . المجاؿ والوظيفة والمنيج، د:  المسانيات()

 .162، ص2005األردف، 
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: لقد اعتادت كتب المغة والدراسات المسانية الحديثة أف تسمى الوجو الثاني

.  الداؿ -
 .المدلوؿ..وتسمى الوجو األوؿ -

 .ىي العالقة بيف الداؿ والمدلوؿ- إذف-  فالمغة 

الداؿ والمدلوؿ، أو المساف : إف ىذا االكتشاؼ الحديث لداللة المغة بوجيييا
شارات  والمضموف أو المفظ والمعنى المختزف في القمب عمى شكؿ رموز ونظاـ وا 
وعالمات تستحضر لدى المتكمـ أو الكاتب عند المجوء إلييا بفكره أو لسانو، إف 
. ىذا االكتشاؼ موجود ومعروؼ لدى الدراسات المغوية القديمة في تراثنا العربي

األلفاظ : "(العبارة)الشفاء : استمع إلى ابف سينا يقوؿ في كتابو الكبير
والكتابة ىي أدوات داللية، فما يخرج بالصوت يدؿ عمى ما في النفس، وىي التي 

وىي التي تسمى معاني، أي  (األمور)والتي في النفس تدؿ عمى  (آثاراً )تسمى 
إذ يقصد اإلنساف إلى التعبير عف العالـ الخارجي بمعطياتو أو ): مقاصد لمنفس

، كما أف اآلثار أيضًا (عف االنفعاالت والرغبات في حياتو االجتماعية وروابطيا
والكتابة تدؿ عمى المفظ إذ يحاذي بيا تركيب المفظ، . بالقياس إلى األلفاظ معاف

ارتسـ في الخياؿ مسموع واختير ذلؾ لمسيولة، ومعنى داللة المفظ أف يكوف إذا 
 فتعرؼ النفس أف ىذا المسموع ليذا المفيوـ، فكمما أورده ارتسـ في النفس معنى

. ()الحّس عمى النفس التفتت إلى معناه

إف ىذا الكالـ الثميف الذي أرسمو ابف سينا عبر األجياؿ يدؿ عمى أف المغة 
تتشكؿ مما يشاىده المرء ويسمع بو في حياتو مف أحداث وأعياف وأعماؿ وأقواؿ، 

                                                 

فايز الداية، دار الفكر، الطبعة األولى، . عمـ الداللة العربي النظرية والتطبيؽ، د:  انظر()
الييئة . تحقيؽ محمود الخضيري، ط (العبارة)الشفاء : ، نقاًل عف كتاب14، ص1985

 .ـ1970: المصرية العامة، القاىرة
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وسائر دروب الحياة وأحداثيا ميما صغرت أو كبرت، إف المغة لدى كؿ إنساف 
تتشكؿ مما تقدمو الحواس الخمس لإلنساف منذ المحظة األولى مف والدتو، إنو يبدأ 

باختزاف كؿ ما يممسو ويحس بو ويسمعو ويراه ويذوقو، لكنو في المرحمة األولى 
يختزف، ويبدأ في البث فيما بعد، عندما يبدأ لسانو عممو الكبير في عمره الذي 

. كتب لو

ولنستمع مرة أخرى إلى اإلماـ الغزالي يرسؿ ىذا القوؿ عبر العصور عسى 
أف يقرأه عمماء المغة المعاصروف فيقارنوا بينو وبيف ما يدرسونو مف نظريات لسانية 

والوجود في األعياف واألذىاف ال يختمؼ بالبالد ): يقوؿ أبو حامد الغزالي. حديثة
. ()(واألمـ، بخالؼ األلفاظ والكتابة، فإنيما دالتاف بالوضع واالصطالح

ىي ما يوجد في األذىاف مف صور األعياف والرموز التي -  إذف–المغة 
. يشاىدىا اإلنساف

والمساف ىو األلفاظ والتراكيب التي يتكمـ بيا اإلنساف تعبيرًا عف تمؾ األعياف 
عمى شكؿ صور -  مع مرور األياـ–والرموز والموجودات، التي اختزنت في ذىنو 

البحار والجباؿ والناس والحيواف والنبات والطعاـ والشراب والمدارس : حسّية، مثؿ
والمساجد، وما إلى ذلؾ مما يتعامؿ بو الناس، وىذه غالبًا أمور وأشياء متشابية 

. عند كثير مف األمـ

ىذا المساف يتشكؿ ِمّما يبدأ اإلنساف سماعو منذ يوـ والدتو، ومما يبدأ 
السمع -  بكؿ تأكيد–مشاىدتو ولمسو واإلحساس بو في حواسو كميا، وأىميا 

فاإلنساف يولد عمى الفطرة، أي يولد صفحة بيضاء ليس في ذاكرتو . والبصر
شيء، ثـ تبدأ ىذه الذاكرة باستقباؿ المعمومات والصور واإلشارات والرموز التي 

                                                 

معيار العمـ، دار المعارؼ : ، نقاًل عف كتاب الغزالي15عمـ الداللة العربي، ص:  انظر()
 .76-75، ص1969بمصر، 
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: لقد سمى أبو ىالؿ العسكري ىذه الذاكرة النامية. تشكؿ المغة كما ذكرنا قبؿ قميؿ
، انظر إلى قوؿ اهلل عز وجؿ (األفئدة)أو  (الفؤاد)، وسماىا القرآف الكريـ (السبيكة)

: يقرر ىذه الحقيقة الكونية بأف اإلنساف يولد عمى الفكرة ال يعمـ شيئاً 
 - َواهلُل َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّياِتُكْم اَل َتْعَمُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأَلْبَصاَر

  {78:النحل} َواأَلْفِئَدَة َلَعمَُّكْم َتْشُكُرونَ 

مما  (المساف)عند اإلنساف، ويبدأ تشكؿ  (المغة)بعد الوالدة مباشرة يبدأ تشكؿ 
يسمع ويشاىد، وىكذا ينشأ كؿ فرد مف الناس وفؽ المجتمع الذي يعيش فيو، 

وىذه حقيقة كونية ذكرتيا اآليات القرآنية قبؿ أف . واألصوات التي يستمع إلييا
ييتدي إلييا العمماء العرب وعمماء المغة المعاصروف، انظر إلى اآليات الكريمة 

: التالية
َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد ُكلُّ : قاؿ تعالى -

 .{36:اإلسراء} ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل 
َوُىَو الَِّذي َأْنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َقِميًًل َما : قاؿ تعالى -

 .{78:المؤمنوف} َتْشُكُرونَ 
ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِو ِمْن ُروِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواأَلْبَصاَر : قاؿ تعالى -

 .{9:السجدة} َواأَلْفِئَدَة َقِميًًل َما َتْشُكُرونَ 
ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأَخَذ اهلُل َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعَمى ُقُموِبُكْم َمْن : قاؿ تعالى -

 ِإَلٌو َ ْيُر اهلِل َيْأِتيُكْم ِبِو اْنُ ْر َكْيَف ُنَصرِّرُف اَاَياِت ُثمَّ ُىْم َيْصِدُفونَ 
 {46:األنعاـ}

فمننظر كيؼ يصرؼ اهلل اآليات، ولنستفد مف كؿ ما يأتي بو العمـ الحديث 
. في ضوء االىتماـ بتراثنا العربي الغني الخالد

المساف إذف يتشكؿ مما يبدأ الطفؿ يستمع إليو ويشاىده ويربط بينو وبيف 
الصوت الذي يسمعو، وليذا فإف الطفؿ ينشأ ابنا لبيئتو يتكمـ بمسانيا ويتعمـ عاداتيا 

. ويتشكؿ في مجتمعيا
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ولتوكيد ىذه الحقيقة، لنضرب مثاًل توأميف، نبقي أحدىما في األردف مثاًل، 
ونأخذ أخاه التوأـ إلى بمد آخر، انجمترا مثاًل، ثـ نأتي بيما بعد عشر سنوات، فما 

: الذي نجده؟ نجد أمامنا غالميف مختمفيف

غالمًا عربيًا أردنيًا بمغتو وبعاداتو وبكالمو وبثقافتو وبحركاتو، وبكؿ ما  -
. يتصؿ بو مف ألواف السموؾ

 .وغالمًا إنجميزيًا صرفًا بمغتو وبعاداتو وبكالمو وبثقافتو وبكؿ ما يتصؿ بو -

فما األمر إذف؟ 

األمر أف الطفؿ، في كؿ أقطار ىذه الدنيا، ينشأ وتتشكؿ معو لغتو رويدًا 
رويدًا وفؽ ما يستمع إليو مف أصوات، وما يتعممو خالؿ ذلؾ مف عادات لغوية 

. وثقافة اجتماعية، وسموؾ إنساني

إف ىذه ىي الحقيقة الكبرى التي يجب أف تكوف الركيزة األساسية في تخطيط 
. المناىج، واختيار المعمميف وتأىيميـ
: الواقع القائم: المعمم في الصفوف األربعة األولى

: تقـو العممية التعميمية بشكؿ عاـ في األردف عمى مرحمتيف رئيستيف، ىما
 وفؽ –وتقسـ مرحمة التعميـ العاـ . مرحمة التعميـ العاـ ومرحمة التعميـ الجامعي

مرحمة التعميـ األساسي : إلى مرحمتيف رئيسيتيف، ىما- أنظمة وزارة التربية والتعميـ
وتضـ مرحمة التعميـ األساسي عشرة صفوؼ، تقسـ ىي . ومرحمة التعميـ الثانوي

، وكذلؾ وفؽ وضع المناىج التعميمية ـ وفؽ برامج إعداد المعمميف وتأىيمو–أيضًا 
:  إلى المراحؿ التالية–الالزمة 

. الصفوؼ االبتدائية الثالثة األولى -
 .الصفوؼ االبتدائية مف الرابع حتى السادس -
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 .الصفوؼ االبتدائية مف السابع حتى العاشر -

في لغة وزارة  (االبتدائية)بداًل مف  (األساسية)وكثيرًا ما تستعمؿ كممة 
واألمر الجديد في ىذا التقسيـ أف الصؼ العاشر ألحؽ بمرحمة . التربية والتعميـ

وكاف الصؼ . التعميـ األساسي، التي كانت تتألؼ مف تسعة صفوؼ مف قبؿ
العاشر ىو الصؼ األوؿ الثانوي في المرحمة الثانوية التي كانت تتألؼ مف 

وىذا الصؼ، أي الصؼ العاشر في التقسيـ القائـ اآلف، أو . ثالثة صفوؼ
الصؼ األوؿ الثانوي في التنظيـ الذي كاف مف قبُؿ، ىو الصؼ الذي يتـ فيو 
توجيو الطمبة إلى اختيار ما يناسبيـ وما يتفؽ مع قدراتيـ وعالماتيـ مف فروع 

الفرع العممي، والفرع األدبي، والفرع التجاري، والفرع : وىي: التعميـ بعد ذلؾ
. التمريضي، والفرع الميني

وقد راعت وزارة التربية والتعميـ ىذا التقسيـ عندما وضعت المناىج الجديدة لمغة 
: العربية، إذ عمدت إلى تأليؼ الكتب المقررة وفؽ التقسيـ والترتيب اآلتي

. في السنة األولى غيرت كتب الصؼ األوؿ والرابع والسابع -
 .في السنة الثانية غيرت كتب الصؼ الثاني والخامس والثامف -

 .في السنة الثالثة غيرت كتب الصؼ الثالث والسادس والتاسع والعاشر -

 :ووفؽ ىذا التقسيـ يتـ تعييف المعمميف -

  (معمـ صؼ)فالصفوؼ الثالثة األولى يعمميا المعمـ الذي يتخصص في 
وىو تخصص استحدث في كميات التربية في الجامعات األردنية، يدرس 

: فيو الطالب، وفؽ الخطة الموضوعة، مواد أساسّية في تخصصو العاـ
معمـ صؼ لغة عربية مثاًل أو معمـ صؼ لغة إنجميزية أو غيرىا، وكذلؾ 

في المجػاالت التربوية والتخطيط وأساليب التدريس والتربية الخاصة 
. ، مثالً (معمـ صؼ في المغة العربية)وغيرىا، ويتخرج فيو الدارس بعنواف 
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وكثيرًا ما يطمؽ عميو في مخاطبات وزارة التربية والتعميـ، في أجواء العمؿ 
. معمـ تربية وتعميـ: فييا

  معمموف -  كما ىو مفروض–والصفوؼ التي بعد ىذه المرحمة يدرسيا
مختصوف تخصصًا كاماًل في دراساتيـ الجامعية، كتخصص المغة العربية، 

 .أو اإلنجميزية، أو الرياضيات، أو العمـو أو غير ذلؾ مف مواد التعميـ

وعمى ىذا فإف أبحاث ىذا المؤتمر، في مختمؼ محاوره، كاف االىتماـ 
يا إلى الصفوؼ الثالثة األولى، وىي  ويكوف  (مرحمة معمـ الصؼ)األكبر فييا ُمَوجَّ

الحديث عف الصؼ الرابع حديثًا موجزًا، أو أنو يفيـ ضمنًا عند الحديث عف التعميـ 
العاـ في األردف، كما كاف موضوع مؤتمر المجمع في السنة الماضية 

2009/2010 .

يعنى أف المعمـ الذي يحمؿ ىذا التخصص يعمـ  (معمـ صؼ)ومصطمح 
فيو يعمميـ المغة العربية      . طالب الصؼ كؿ المواد المقررة في صفيـ ىذا

والتربية اإلسالمية، والرياضة، والنشاط، والفف، وما إلى ذلؾ مما ىو -  مثالً –
وىنا تبدو خطورة ىذا األمر مف جية، وتبدو محاسنو . موجود في خطة الصؼ
فإذا كاف المعمـ ممتازًا في عممو، مؤىاًل تأىياًل جيدًا في . وفوائده مف جية أخرى

أساليب التربية وطرائؽ التدريس، ذا نطٍؽ حسف، وفكٍر نّير، وشخصيتو مقبولة، 
وأما . فيو سيكوف قدوة حسنة ومثااًل طيبًا ألبنائو، وبخاصة وىـ في ىذه السف

إذا كاف األمر عمى غير ذلؾ، فإف األمر يكوف خطيرًا؛ ألف الطالب ال يروف 
إال ىذا النموذج الذي لـ يفدىـ بشيء، ولـ -  طواؿ العاـ الدراسي–أماميـ 

. يستطيع أف يقنعيـ بسموكو وال بعممو
ولقد رغبت أف أقوـ باستطالع عف الواقع العممي في المدارس األساسّية، مف 

ومف أجؿ . حيث المعمموف فييا، ومف حيث ما درسوه في أياـ الدراسة الجامعية
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ذلؾ قمت بزيارٍة إلى بعض المدارس، أو كمفت مف يقوـ بزيارة مدارس أخرى، 
وكانت أسئمتي لممعمميف وبعض مديري المدارس ومديراتيا، تنطمؽ مف البيانات 

 :التالية

مكاف العمؿ التخصص االسـ 
الصفوؼ التي 

يدرسيا 

ما مواد المغة العربية 
التي درستيا في 
تخصصؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

: وفيما يمي أسماء المدارس والحقائؽ التي خرجت بيا مف ىذا االستطالع
مدرسة المنار، في ضاحية الحاج حسف في التعميـ الخاص، فييا أحد عشر  -

صفًا، معظـ معمماتيا حاصالت عمى درجة البكالوريوس في تخصص 
وبعض المعممات فييا حاصالت عمى تخصصات أخرى مثؿ  (معمـ صؼ)

.  أو العمـو أو المغة اإلنجميزيةتالرياضيا
فييا ستة صفوؼ في المرحمة األساسية -  في الدوار السابع–مدرسة الزىراء  -

 .(معمـ صؼ)األولى، وجميع معمماتيا تخصص 
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ثمانية صفوؼ في المرحمة األساسية األولى، -  وادي السير–مدرسة الفقياء  -
 .(معمـ صؼ)جميع معمماتيا 

فييا ستة صفوؼ في المرحمة األساسّية -  في وادي السير–مدرسة السويسة  -
 .(معمـ صؼ)األولى، وجميع معمماتيا 

وقد سألت بعض المعمميف في محافظة الزرقاء فأفادوني مف خالؿ خبرتيـ  -
العممية القائمة بأف جميع مدارس المحافظة، يدرس منيا معمموف ومعممات، 

 .في المرحمة األساسّية األولى (معمـ صؼ)مف تخصص 

وأفادني أيضًا عدد مف معممي ومعممات المدارس الخاصة أف الذيف يدرسوف  -
 .(معمـ صؼ)في المرحمة األساسّية األولى ىـ مف خريجي تخصص 

لتدريس المغة العربية في الصفوؼ  (معمـ الصؼ)ما إمكانية : والسؤاؿ اآلف
 .الثالثة األولى، وىي التي تعد بحؽ، صفوؼ التأسيس والبناء

يدرس في كمية التربية، ويعد الطالب ىناؾ طالبًا  (معمـ صؼ)تخصص  -
متخصصًا في التربية وأساليب التدريس والمناىج وفؽ التقسيمات المتّبعة، 

 .وليس مختصًا بالمغة العربّية

-  فقط–يدرس مف المغة العربية  (معمـ صؼ)الطالب الذي يدرس تخصص  -
 :المواّد التالية

  (1)لغة عربية 
  (2)لغة عربية 

  (1)نحو عربي 

  (2)نحو عربي 

  (1)الصرؼ 

  (1)البالغة 
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وتكوف سائر مواد خطتو مف المواد التربوية ومواد الثقافة العامة ومتطمبات 
. الجامعة، ومتطمبات الكمية

إف الطالب الذي يسجؿ في ىذا التخصص، يكوف منذ البداية ضعيفًا في  -
مستواه التعميمي، ألف الجامعات تعد ىذا التخصص في أدنى درجات سمـ 

 .القبوؿ

، وال يدرس فيو سوى تمؾ (معمـ صؼ)إف الطالب الذي يدرس ىذا التخصص  -
المواد القميمة مف المغة العربية، ال يمكف أف يكوف ذا مستوى جيد في المغة، 

 .ألنو لـ يدرس منيا إال أقؿ القميؿ

إف المواد التربوية الكثيرة، والمواد األخرى مف متطمبات الجامعة والكمية تزاحـ  -
 .مواد المغة العربية وال تترؾ ليا مف حجـ الخطة الدراسّية إال مسافة ضيقة

إف معظـ الذيف يدرسوف ىذا التخصص يتحدثوف بالميجة العامية، وال يقيموف  -
لمغة الفصيحة وزنًا، وال يدربوف طالبيـ عمى االستماع إلييا والتحدث الصحيح 

. بيا
لقد دّرست ىؤالء الطالب شخصيًا في بعض الجامعات الخاصة وكنت أرى  -

مواد  (القميمة)عيانًا إحساسيـ بأنيـ طالب كمية التربية، وأف مواد المغة العربية 
 .وأنيـ ال يتقنونيا في أثناء دراستيـ. طارئة عمييـ وليست مواّد أساسّية

ضعؼ الطمبة -  مف خالؿ عممي في تدريس مستوى معمـ صؼ–الحظت  -
وأنيـ بالتالي . الواضح في مستوى التحدث والكتابة بالمغة العربية الصحيحة

 .غير قادريف عمى أف يكونوا معمميف أكفياء لتدريس مادة المغة العربّية

 وبخاصة في ضوء ما عرفناه يقينًا مف أثر االستماع في –ليذا فإني أرى 
عانتو عمى التكمـ الفصيح بالمغة   –أرى أف معمـ مستوى الصؼ - تشكيؿ المساف وا 

ليس قادرًا عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ في ىذه - في ىذه الحالة التي ىو عمييا
 .الصفوؼ االبتدائية الثالثة األولى
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: الغد المنت ر والمستقبل المأمول: المعمم في الصفوف األربعة األولى
كيؼ نكتسب المغة ونتعمميا؟ أف الطفؿ : مر بنا قبؿ قميؿ، عند الحديث عف

تبدأ لغتو بالتشكؿ، ويبدأ لسانو بالكالـ مف واقع ما يستمع -  في أي مجتمع كاف–
إليو ويشاىده، وىو يربط ربطًا وثيقًا مستمرًا بيف ما يشاىده وما يستمع إليو، وىكذا 
تتشكؿ المغة، ببعدييا، المساف والمغة، أو الداّؿ والمدلوؿ، مما يستمع إليو الطفؿ في 

وقد قمت ىناؾ، إف ىذه الحقيقة الكبرى ىي التي يجب . المجتمع الذي يعيش فيو
. أف تكوف الركيزة األساسّية في تخطيط المناىج، واختيار المعمميف وتأىيميـ

اإلنساف  "(بمومفيمد)عمـ الداللة، عف : أحمد مختار عمر، في كتابو. نقؿ د
يصدر أصواتًا نتيجة أشكاؿ معينة مف المثيرات، ويسمعو أصحابو، ويقدموف 

األصوات المختمفة تحمؿ معاني مختمفة، : االستجابة المالئمة، ففي الكالـ البشري
. ()"ودراسة ىذه االرتباطات بيف أصوات معينة ومعاف معينة تعني دراسة المغة

يبدأ بالتشكؿ منذ المحظة األولى لوالدتو، ويبدأ -  إذف–إف لساف كؿ إنساف 
المرء في التقاط كؿ شيء يستمع إليو، وعمى ىذا فإنو يتأثر بكؿ ما يستمع إليو، سواء 

إف . أكاف صحيحًا أو خطأ، أو كاف حسنًا أو قبيحًا، أو كاف مقبواًل أو غير مقبوؿ
وىذا الذي يستمع إليو . الطفؿ في شيوره األولى، ىو مسجّؿ دقيؽ لكؿ ما يقاؿ حولو

في ىذه المرحمة األولى مف . ىو أساس المغة التي سيكوف عمييا في مستقبؿ أيامو
عمره تتشكؿ األصوات التي يتحدث بيا، والعادات المغوية التي تنشأ معو، وطرائؽ 

نطؽ األصوات، مف مد وقصر، وجير وىمس، وتفخيـ وترقيؽ، وىذا ىو سبب تشكؿ 
الميجات عند أفراد األمة الواحدة في المكاف الواحد، فميجة الشماؿ وليجة الجنوب، 

. وليجة الفالحيف وليجة البدو، وليجة المثقفيف وليجة العماؿ، وىكذا

سماع-  في أوجز تعبير–إف المغة  - . ىي استماع وا 
                                                 

أحمد مختار عمر، مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيع، الكويت، . عمـ الداللة، د: انظر ()
 .26، ص1982الطبعة األولى، 
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 .نستمع المغة فنتعمميا -

 .ونتحدث بالمغة فيتعمميا المستمعوف ليا -

فما الذي يسمعو األطفاؿ منا في الصفوؼ االبتدائية األولى، وفي صفوؼ 
. ما قبؿ المدرسة؟ وىي مرحمة التشكؿ والتأسيس

يستمعوف إلى ليجات عامية بعيدة عف األصوات -  غالباً –إنيـ في البيت  -
. السميمة والبناء المغوي الصحيح

وىـ في رياض األطفاؿ وفي الصفوؼ األولى يستمعوف إلى ليجات عامية  -
متنوعة كتنوع المعممات والمعمميف في أصواتيـ وليجاتيـ وفؽ اختالؼ 

 .البيئات

وىـ في حياتيـ يستمعوف إلى ليجات عامية مف دور اإلذاعة وشاشات  -
 .التمفزة، التي تبث برامجيا غالبًا بالميجات العامية

 .إف كؿ شيء حوليـ يبث األصوات بالميجة العامّية

 ثـ إننا نطالب األطفاؿ أف يتحدثوا بمغة عربية سميمة، -

ننا نشتد ونجتيد في مؤتمراتنا وندواتنا في البحث عف سبؿ العالج، وسبؿ  - وا 
 .النيوض بالمغة العربّية

اقتراحات وتوصيات : الغد المنت ر والمستقبل المأمول

ننا بحاجة ماسة إلى إيجاد الرغبة  - إف طريؽ اإلصالح واضح وصريح، وا 
لى النيات الفاعمة في تمّمس خطوات التغيير . الصادقة في اإلصالح، وا 

ينبغي أف نزرع في قموب أبنائنا، في مختمؼ أعمارىـ االحتراـ الكبير  -1
لمغتيـ، واإلحساس العالي بأىمية دراستيا والتحدث بيا في كؿ الشؤوف 

ينبغي . الحياتية، في التعميـ وفي الوظيفة وفي التجارة، وفي السموؾ اليومي
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أف يدرؾ الفرد العادي، أف يدرؾ أبناء ىذه األمة، أف المغة ىي طريُقيـ إلى 
لى التفوؽ عف طريؽ العمـ والعمؿ، إف التاريخ لـ  لى النجاح وا  الفالح وا 

عندما يعمـ األبناء ذلؾ ينشأ . يعرؼ أمة نيضت دوف نيوض لغتيا وتفوقيا
في قموبيـ ىدؼ نبيؿ ال بد مف الوصوؿ إليو، وىو إتقاف المغة والتحدث بيا، 

. واالعتزاز بيا في كؿ موقؼ
لمصفوؼ االبتدائية الثالثة  (معمـ صؼ)ربما كاف االستمرار في نظاـ  -2

األولى جيدًا، ألنو ليس مف المعقوؿ أف نخصص لطمبة ىذه الصفوؼ 
معمميف مختصيف في كؿ مف المغة العربية والتربية اإلسالمية واألحياء 

إف معمـ الصؼ الذي يقضي مع طالبو سنة كاممة . إلخ...العامة، والتاريخ
يدرسيـ فييا كؿ المواد المطموبة ليـ، يكوف معيـ كالوالد مع أوالده، ولكف 

، يحتاج إلى (معمـ الصؼ)ىذا النظاـ يحتاج إلى إصالح، أعني نظاـ 
 :إصالح وتطوير مف حيث

مواد الدراسة التي تقرر لو في خطة المنياج  - أ
 .وبرامج التأىيؿ والتدريب التي تنظـ لو - ب

غير كافية إلعداد معمـ صؼ ناجح قادر - اآلف- فأما مواد الدراسة فيي 
. عمى أف يقدـ لمتالميذ المادة الكافية لتأسيسيـ وبخاصة في مجاؿ المغة العربّية

إف محتوى المنياج الذي يدرسو الطالب في ىذا التخصص، في أثناء 
وقد مّر بنا أف الطالب يدرس . سنوات الدراسة الجامعّية قاصر جدًا، وغير كاؼ

: مف مواد المغة العربية، مواد

 (1)المغة العربية  -
 (2)المغة العربية  -

 (1)النحو  -
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 (2)النحو  -

 الصرؼ -

 البالغة، -

. وىي مواد غير كافية لتأىيؿ مدرس ناجح لمغة العربية في الصفوؼ الثالثة األولى

ىما مادتاف متطمباف رئيسياف مف  (2)و  (1)المغة العربية ): إف مادتي
مادة اختيارية،  (2لغة عربية )بؿ إف بعض الجامعات تجعؿ مادة . متطمبات الجامعة

وال يدرس الطالب في ىاتيف المادتيف إال . وىذا يجعؿ الطالب ينصرفوف عنيا أحياناً 
شذرات قميمة مف بعض أساسيات النحو، وقواعد الكتابة والترقيـ، وطريقة استخداـ 

. المعاجـ، وبعض النصوص التي تقرأ لمتذوؽ واالستمتاع

. فيما يشكالف نصؼ مادة النحو العربي (2)و  (1)أما مادتا النحو 
فالجامعات تدرس النحو كمو في أربعة أجزاء، وغالبًا ما تجعؿ المنصوبات كميا، مثؿ 
المفاعيؿ الخمسة والحاؿ والتمييز واالستثناء والنداء والتحذير واإلغراء واالختصاص 

، واألساليب تشمؿ (4)، وتجعؿ دراسة األساليب في نحو (3)وغير ذلؾ في نحو 
أساليب األمر والنيي واالستفياـ والنداء والتعجب والمدح والذـ والشرط والقسـ وما إلى 

يتخرج وىو ال يعرؼ شيئًا  (معمـ صؼ)إف ىذا يعني أف الطالب في تخصص . ذلؾ
عف ىذه األمور، فإذا تذكرنا أنو ال يمر بيا في خالؿ مرحمة التعميـ العاـ إال لماما، 
فيتأكد لنا أف معمـ المغة العربية في الصوؼ الثالثة األولى غير قادر عمى امتالؾ 

. المغة وبالتالي تدريسيا بشكؿ ناجح يقربيا مف قموب طالبو

ف مراجعة مفردات المنياج  لقد بقي مف فنوف المغة العربية الشيء الكثير، وا 
. لتطويره وتحسينو أمر ال بد منو ويجب اإلعالف عنو بقوه في مثؿ ىذا المؤتمر

ما حاجة طالب الصفوؼ الثالثة األولى إلى مثؿ ىذه : ورب قائؿ يقوؿ
المواد؟ فأقوؿ إف حاجتيـ إلييا ماسة مف خالؿ عمميا في تشكيؿ شخصية المعمـ 
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الكاممة المقنعة المحبة لمغة العربية، تمؾ الشخصّية التي تنتقؿ إلى الطمبة بكؿ 
حيويتيا ونشاطيا وحبيا لمغتيا واعتزازىا بيا وال يتأتى ىذا ألي معمـ ال يتقف لغتو 

. وال يتذوؽ جماؿ أساليبيا وسّمو بيانيا
بحاجة إلى إعادة النظر في محتواه وفي خطط  (معمـ الصؼ)إف برنامج 

وينبغي أف يكوف القسط األوفى مف خطتو الدراسية لمواد المغة العربية، . دراستو
ألنيا المادة األساس التي ينبغي الحرص عمييا في ىذه الصفوؼ األولى، أما ما 

بقي مف مواد الخطة، فيكفي أف يمـ التمميذ بيا بسرعة، ألنيا معمومات عامة، 
سيكوف ليا حضور مناسب في الخطط الدراسية المتعددة اآلتية بعد الصؼ الثالث 

. االبتدائي

وأف يكوف . وينبغي أف يكوف التركيز في ىذه المرحمة عمى قراءة االستماع
التخطيط الدراسي بحيث يكوف التمميذ في أكثر وقتو مستمعًا، أف يستمع إلى 
األناشيد الجميمة، والنصوص الفصيحة، واآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث 
الشريفة، واألقواؿ المأثورة، وليس شرطًا أف يمـ التمميذ بمعاني تمؾ النصوص 

ودالالتيا، بؿ يكفي أف يتغنى بيا وينشَدىا، ويسعَد بيا، ويذىَب بيا إلى والديو 
خوانو في البيت، وينشدىا أماميـ باعتزاز وحماسة وعندما يكبر سيكتشؼ تمؾ . وا 

وىذا أمر بدىي في حياة . المعاني التي كاف يرددىا ولـ يكف يدركيا كما ىو اآلف
واالستماع الصحيح يعمـ . إف تعمـ المغة يكوف عف طريؽ االستماع. كؿ الشعوب

التالميذ النطؽ الصحيح لألصوات، ويعّود التالميذ عمى استماع التراكيب المغوية 
ف كانت بسيطة سيمة في الصفوؼ األولى، وعندما يستمع الطفؿ إلى  المتكاممة، وا 

شيء َيْخَتِزُف في قمبو الصورة التي استمع إلييا كما ىي، فينطؽ األصوات كما 
لقد . سمعيا مف المعمـ، أو مف والديو أو مف أفراد أسرتو أو مف زمالئو في المدرسة
مّر بنا قبؿ قميؿ أف المغة تتشكؿ لدى المرء رويدًا رويدًا وفؽ ما يستمع إليو 

. ويشاىده تباعًا في أثناء حياتو
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وليذا يجب أف يكوف المنياج قائمًا عمى االستماع، وأف يحاوؿ المؤلفوف أف 
تكوف نصوص دروس القراءة موقعة يمكف إنشادىا، عمى الرغـ مف أنيا نثرية، 

وعندما يكوف النّص . ولكنيا يمكف أف تكتب بأسموب يمكف أف يتغنى بيا الطالب
صالحًا لإلنشاد فإنو يبقى مع التمميذ ساعات طويمة بعد ساعة الدرس التي استمع 

وىكذا تعتاد أذنو استماع أصوات المغة، ويعتاد لسانو عمى النطؽ بيا، . إليو فييا
وتتشكؿ لديو ممكة القراءة الصحيحة، والكتابة الصحيحة عندما يربط المعمـ 

الناجح، والمنياج الناجح، بيف حركة اليد في الكتابة وحركة المساف في القراءة 
. واإلنشاد

إف ىذا المنياج القائـ عمى االىتماـ باالستماع، ىو بحاجة ماسة إلى 
 (اإلسماع)المعمميف المؤىميف الذيف يتقنوف القراءة الصحيحة ويقوموف بميمة 

 (يسمعُ )إف المعمـ ىو الذي . الصحيح لطالبيـ الذيف ينتظرونيـ بحب وسعادة
طالبو، أصوات لغتيـ، ويسِمُعيـ النصوَص الجميمة المؤثرة، واآليات الكريمَة، 

ومف خالؿ االستماع تتسرب إلى قموب التالميذ وأسماعيـ قواعُد . واألقواَؿ المختارة
إف المغة في الصفوؼ . المغة وقوانيُنيا دوَف النطؽ بيا أو التعرض لمصطمحاتيا

الثالثة األولى تتشكؿ باالستماع، وتتسرب دالالتيا ومعانييا إلى قموب التالميذ شيئًا 
حتى إذا كاف الصؼ الرابع فما فوقو، تبدأ المناىج بذكر بعض المصطمحات . فشيئاً 

وبعض القواعد وفؽ التدرج المطموب في صياغة األىداؼ ومحتوى الدراسة في الكتب 
. المدرسية

إف ىذا يقتضي أف يمر المعمموف بدورات منظمة في التأىيؿ التربوي، يتدربوف 
فييا عمى طريقة التعميـ الذي يقـو عمى االستماع في المقاـ األوؿ، كيؼ ينطؽ المعمـ 
النصوص أماـ الطالب، وكيؼ يرددونيا خمفو، ثـ يقرأونيا وحدىـ، ويستخرجوف منيا 
أشكاؿ األصوات المقصودة في الدرس، ويكتبونيا بإشراؼ المعمـ، وىكذا يجمع المعمـ 

. بيف اإلسماع واالستماع والكتابة في عممية ال تزوؿ مف أذىاف التالميذ
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وفي ىذه النقطة ذاتيا ندعو وزارة التربية والتعميـ إلى االىتماـ بحصص 
مديرية المناىج )، وىذه إحدى الوسائؿ المعينة في التعميـ، ولعؿ (التمفزيوف التربوي)

وكاف قسـ التمفزيوف التربوي . في الوزارة ما زالت تحمؿ ىذا االسـ (والوسائؿ التعميمية
ينتج حصصًا مصورة يذيعيا عمى التالميذ وفؽ برنامج يوزع عمى المدارس قبؿ العاـ 

إف ىذا البرنامج مفيد جدًا في الصفوؼ االبتدائية الثالثة األولى في تعميـ . الدراسي
. المغة العربية

إضافة إلى ذلؾ ينبغي أف يكوف التعاوف كبيرًا بيف وزارة التربية والتعميـ وبيف 
وسائؿ اإلعالـ المتعددة، كالتمفزيوف، واإلذاعة، والصحؼ اليومية، بكؿ ما تقدمو ىذه 

عالنات وأحاديث، ينبغي منيا الحرص عمى استخداـ  الوسائؿ مف برامج وندوات وا 
المغة العربية الصحيحة اليسيرة، ألف ليذه الوسائؿ أثرًا خطيرًا فيما يكتسبو األطفاؿ 

يمتد : "وليد العناتي. يقوؿ د. الناشئوف مف عادات لغوية، وسمات في النطؽ واألداء
عالمّية لترويج سمعة ما إلى تشكيؿ  التواصؿ اإلعالني مف كونو جيودًا اتصالية وا 
السموؾ، وتصدير المعنى الذي تحممو الرسالة، فارتباط شيء ما يقضي باستدعاء 
الصور المستبطنة ليذا الشيء، حينيا يغدو أحد التصوريف سببًا النتقاؿ الذىف إلى 

. ()"تصور اآلخر

ذا كاف ىدؼ اإلعالـ الجماىيري ىو الوصوؿ إلى شتى فئات : "ويقوؿ أيضاً  وا 
لى توحيد مشاعرىا عبر  المجتمع، والتواصؿ معيا والتأثير فييا وصواًل إلى تعامميا وا 

مشاركة إيجابية قطريًا وقوميًا، فإف المغة ىي السبيؿ األوؿ إلى ىذا اليدؼ، ألنيا 
حمقة أساسية في سمسمة حمقات وسائؿ االتصاؿ، وبقدر ما تكوف المغة موحدة 

. ()"ومفيومة مف قبؿ الجميع فإف الرابط بيف اإلعالـ والمجتمع يتحقؽ عمى نحو جيد
                                                 

 األردف، –عيسى برىومة، المغة العربية وأسئمة العصر، الشروؽ، عماف . وليد العناتي ود. د ()
 .22، ص2007

 .20المرجع السابؽ، ص ()
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إف المغة العربية بحاجة إلى حممة وطنية عامة، تصدؽ فيو الجيود وتخمص 
فييا النيات إلى خدمة الوطف واألمة مف خالؿ االىتماـ بالسبب األوؿ الفّعاؿ المؤدي 

ولـ يعرؼ التاريخ، ولـ تسجؿ األياـ أي تقدـ وازدىار . إلى ذلؾ، وىو االىتماـ بالمغة
ولذا فإف االىتماـ بالمغة العربية ينبغي . ألي أمة تـّ بغير التمسؾ بمغتيا واالعتزاز بيا

أف يالحظ في كؿ مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة، وفي الوزارات المتعددة، 
إف كؿ مؤسسة يمكف أف تجد الطريؽ إذا أخمصت النية . والمراكز الثقافية والجامعات
عندئذ تتضح . كيؼ أخدـ لغتي، وأسمو بأمتي ووطني: في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ

. السبيؿ لكؿ إنساف مخمص، وعندئذ يكوف كؿ مواطف معممًا غيورًا عمى المغة العربية
لقد وجو معالي نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعميـ نداء إلى المعمميف أف 
يقوموا بواجباتيـ في خدمة األجياؿ وقد أرسميا دعوة مفعمة باألمؿ والعمؿ، وقاؿ عمى 

: مسمع مف أبناء الوطف جميعاً 
... المعمموف قادموف -

 وعسى أف يكوف ذلؾ قريبًا،

 .والسالـ عميكـ ورحمة اهلل
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التعليقات والمناقشات 

: محمد الحاج خميل. د- 

يتساءؿ حوؿ ضرورة تميُّز معمـ الصفوؼ األربعة األولى، وىؿ مف الضروري أف 
. يكوف متخصصًا في المغة العربية متقنًا لنحوىا وصرفيا وبيانيا وأدبيا

: عبد الحميد مدكور. د. أ- 

يؤكد عمى أىمية االستماع في اكتساب المغة، ويشير إلى بعض األدلة المؤكدة 
أف الكفيؼ الذي فقد بصره يتعمـ عف - عودة.  إضافة إلى ما ذكره د–عمى أىميتو 

طريؽ االستماع وكذلؾ غير العربي مف أبناء الشعوب اإلسالمية قد يحفظوف القرآف 
. كمو دوف أف يعرفوا جممًة واحدة في المغة العربية

: أحد الحاضرين- 
يشير إلى إغفاؿ الباحث لقضية الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وكيفية مواجيتيا 

مف المعمـ، فالمعمـ يواجو كّمًا مف الطمبة المختمفيف بمستوياتيـ الفكرية والثقافية، 
ويواجو فروقًا في الذكاء والتعمـ بيف الطمبة، إلى جانب االختالؼ في البيئات 

االجتماعية والثقافية وكيفية مراعاتيا بالنصوص وكيفية التوصؿ إلى وحدة بنائية 
. خاصة فيما يتعمؽ بموضوع حوسبة المغة العربية

كما يرى أف البحوث كافة أغفمت موضوع مكافأة المعمـ، ويتساءؿ عف مكافأة 
المعمـ وحفز دافعية المبدعيف لخمؽ معمـ جيد قابؿ لمنيوض بميمة تدريس المغة 

. العربية

: أحد الحاضرين- 
 مف خالؿ –يؤكد عمى أىمية االستماع في الصفوؼ األربعة األولى، ويقوؿ 

وجدت أف طريقة االستماع -: تجربتو في تدريس المغة العربية لغير الناطقيف بيا
واستخداـ التكنولوجيا وبخاصة الحاسوب في تدريس المغة العربية قد نجحت نجاحًا 

. جيداً 
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: عبد المجيد نصير، رئيس الجمسة. د. أ- 
في جامعة " معمـ الصؼ"تحدث عف تجربة خاصة مرَّ بيا مع طمبة تخصص 

الحسيف بف طالؿ، حيث إف نصفيـ ال يعرؼ جداوؿ الضرب أو قسمة عدد عمى 
وفي ىذا إشارة إلى ضرورة تخصص معممي صفوؼ المراحؿ األولى . آخر

. وتمكنيـ مف العممية التعميمية
: د حمدان نصر.  أ- 

قدَّـ مقترحات تتعمؽ بكفايات معمـ المغة العربية لمصفوؼ تُ حبَّذا لو : يقوؿ
ماذا نريد مف المعمـ فيما يتعمؽ بكفاياتو المينية ليكوف فعَّااًل : األربعة األولى، أي

. ونشطًا في تعميـ المغة العربية ليذه الصفوؼ
: عودة أبو عودة. رد د- 

يتمنَّى أف يأتي اليوـ الذي يكوف فيو معمـ المراحؿ األولى متخصصًا في المغة 
العربية، فيو يرى ضرورة تخصص معمـ ىذه المراحؿ بالمغة العربية، ألنو إف ممؾ 

األستاذ المغة استطاع أف يوصميا لطمبتو وأف يتذوقيا ويستمتع بيا وىو يقرأ 
نصوصيا مف قرآف كريـ وحديث شريؼ وشعر جاىمي وأف يفيميا ويعرؼ أسرارىا 

ومعاني دالالت نحوىا وبالغتيا عندىا سوؼ يقدِّميا لقمة سائغة جميمة لطمبتو 
. ويحفظ الطمبة عنو ويستمتعوف بيا ويتقنونيا

ولكف معمـ الصؼ، الذي يدرِّس الطمبة في المراحؿ الثالث األولى عندنا ال 
يْدُرس مف المغة إال سدس مواد المغة العربية في الجامعة، فيدرس أربع مواد مف 
. أربع وعشريف مادة ويكوف بيذا قد درس أقؿ مف عشر خطتو الدراسية لغة عربية

الذيف سبؽ لو وأف " معمـ الصؼ"كما تحدَّث عف بعض طمبة تخصص 
عاؼ في -  مع األسؼ–وجدتيـ : درَّسيـ بعض المساقات إذ يقوؿ مف الطمبة الضِّ

المغة، ال يقيموف جممة، وال يكتبوف إمالًء صحيحًا، وال يستطيعوف استخراج ما في 
. المغة مف جماؿ، فكيؼ يعمِّـ المغة مف ال يتقنيا
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ويؤكد عمى أىمية تدقيؽ ومراجعة الكتب المدرسية مف قبؿ متخصصيف في 
المغة، وىنا يشيد بتجربة الغرب في ىذا المجاؿ؛ إذ يتولى عممية التدقيؽ والمراجعة 

لمكتب المدرسية أساتذة مف حممة شيادة الدكتوراه، وال يمكف لممرء أف يجد خطأ 
. واحدًا في لغة ىذه الكتب أو طباعتيا

ويقترح في ىذا الصدد أف يتولى تعميـ المغة مف يتقنيا ويتذوقيا ويجيدىا نحوًا 
مالًء واستماعًا  الخ، وأف يخضع معممو ىذه المرحمة إلى ... وصرفًا وبالغة وا 

. برامج تدريبية وتأىيمية، بحيث ُتعد ليـ الكفايات الالزمة ويدرَّسوف عمييا
ويدعو إلى أف ُتصاغ دروس القراءة لصفوؼ المراحؿ األولى بإيقاع يشبو 
إيقاع الشعر حتى يتغنَّى بو الطمبة، فيذا مدعاة لحفظيا واالنجذاب إلييا أكثر، 
وىكذا في قواعد المغة العربية يقترح أف ُتصاغ شعرًا سمسًا عمى غرار األناشيد؛ 

: فاألطفاؿ يحفظوف األعاجيب كأف نقوؿ مثالً 

 الفاعؿ يا ولدي مرفوع
 الفاعؿ مرفوٌع بالضمة
انظر ىذي الضمة 

ضمَّة .. نجح الطالبُ .. نزؿ المطرُ . وصؿ الضيؼُ 

. فتسحُر الطمبة ويتغنوف بيا نشيدًا بسيطًا يؤلفُو الشعراء وعندنا منيـ الكثير
فمو ُعمِّمت ىذه التجربة في الصفوؼ األولى الستطعنا أف نسرِّب ىذه المعمومات 
إلى أذىاف الطمبة، ومف ثـ يدركوف معانييا ومصطمحاتيا وماىيتيا في الصفوؼ 

. العميا ونواصؿ المشوار معيـ في الجامعة وىكذا

ال بّد مف مكافأة المعمـ المبدع، : عودة. وفيما يخص تكريـ المعمـ، يقوؿ د
وعندنا في األردف الكثير مف الحوافز، فيناؾ يـو المعمـ، وجوائز المعمـ والباحث 
المبدع، ولكف نرجو أف تزيد ىذه الحوافز في قابؿ األياـ؛ ألف المعمـ ال يكتمؿ 

نجازه إف لـ يكف مرتاحًا في عممو . إبداعو وا 


