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التقرير الختامي والتوصيات لمموسم الثقافي الثامن والعشرين 
" المغـة العربيـة في المرحمة األساسية لمصفوف األربعة األولى ومرحمة ما قبل المدرسة " 

 
عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي الثامن والعشرين ىذا العام 

المغـة العربيـة في "  م، في رحابو، وعمى صورة مؤتمـر عممـي شـعاره 2010/ىـ1431
 (20 – 18)في المدة " المرحمة األساسية لمصفوف األربعة األولى ومرحمة ما قبل المدرسة 

. م2010تشرين األول  (28 – 26)ىـ، 1431ذو القعدة 
 وجاء اختيار ىذا العنوان حرصًا من المجمع عمى المشاركة الفاعمة في كل 

عالِء  المشروعات والتوجيات األردنية والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى المغة العربية، وا 
شأنيا ودعميا تعزيزًا لميويِة القومية والتنميِة المجتمعية، والعمل عمى وضع سياسة لغوية 

. تعميمية واضحة المعالم واألىداف
 ومن الجدير بالذكر أن مشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة 

م، يمثل مشروعًا قوميًا، يسعى إلى الحفاظ 2009الذي أقرتو القمة العربية في الدوحة عام 
وقد ُشكمت لو لجان وطنية . عمى األمن المغوي في عصر العولمة والييمنة الفكرية والثقافية

عمى مستوى الوطن العربي، وتشكمت المجنة الوطنية األردنية لمشروع النيوض بالمغة 
العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس 

داريًا عن المجمع،  المجمع، وعضوية عدد من األساتذة والعمماء، وىي لجنة مستقمة ماليًا وا 
وترتبط بدولة رئيس الوزراء، وليا موازنتيا الخاصُة بيا، ويوفر ليا المجمُع المقرَّ ويقدم 

. الخدماِت المساندة التي تساعدىا في إنجاز ميماتيا وأعماليا
التي تمتقي -  وانطالقًا من حرص المجمع عمى التعاون والتنسيق بين ىذه المجنة 

 أولى المجمُع ىذا المشروع اىتمامو الكبير فعقد مؤتمره السنوي في –أىدافيا مع أىدافو 
المغة العربية في المؤسسات األردنية واقعيا وسبل النيوض "م بعنوان 2009العام  الماضي 

المغة العربية في المرحمة األساسية "م بعنوان 2010وجاء مؤتمره السنوي ليذا العام " بيا
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استكمااًل لمؤتمره السابق، وتركيزًا عمى " لمصفوف األربعة األولى ومرحمِة ما قبل المدرسة
تحديث مناىج تعميم المغة العربية، "المشاركة في دراسة بند ميم من بنود المشروع، وىو 

واستخداِم تقانة المعمومات واالتصاالت، وزيادِة عدد مؤسساتيا، واعتماد مبدأ التعمم مدى 
". الحياة، والعناية بمدرسييا وأساتذتيا

يمانًا من المجمع بأىمية ىذه المرحمة من مراحل تعميم المغة وتعمميا، إذ إنيا تمثل   وا 
األساس السميم الذي يبنى عميو تعميُم المغة العربية وتعمميا واكتساب مياراتيا فقد كمف عددًا 
من الباحثين المغويين والتربويين في الجامعات األردنية ووزارة التربية والتعميم ومن التربويين 

الميتمين بالمغة العربية في القطاع الخاص لدراسة ىذا الموضوع، والوصول إلى توصيات 
. ومقترحات ميمٍة تساعد من يتصدى لتنفيذ ىذا الموضوع ورسِم السياسات الجادة لمعالجتو

 
حفل االفتتاح 

 
 بدأ حفل افتتاح المؤتمر الساعة التاسعة والنصف بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى 

األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس المجمع كممة االفتتاح، تحدث فييا عن دور المغة 
العربية في بناء شخصية اإلنسان العربي، والمحافظة عمى ىوية األمة ووحدتيا، فيي لغة 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووسيمة التواصل واالتصال بين أبناء األمة، وحاضنُة 

. فكرىا وتراِثيا وثقافِتيا
إن مجمع المغة العربية األردني يعد مرحمَة ما قبل المدرسة متصمة بالصفوف :  وقال

األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي أىمَّ مرحمة في بناء اإلنسان العربي لغويًا وفكريًا 
وثقافيًا، وقد رأى المجمع أن يكون الموسم الثقافي الثامن والعشرون ليذا العام، مؤتمرًا 

". يبحث قضايا المغة العربية في ىاتين المرحمتين عمى مدى ثالثة أيام
لقد اختار مجمع المغة العربية األردني موضوَع المغة العربية في ىذه : " وقال أيضاً 

المرحمة األساسية من العمر التي تمتد في أغمب األحيان من سن الرابعة حتى الثانية عشرة، 
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وىي مرحمة في غاية األىمية لنمو الطفل المتكامل وتطورِه، وال سيما مراحل النمو المغوي، إذ 
تتجسد فييا العالقة المتبادلة بين المغة والنمو العقمي، وقد بات معمومًا أن اإلنسان يفكر 

بوساطة لغتو، وأنو ال يمكن فصُل الفكر ودقتو ووضوحو عن دقة المغة ووضوحيا، وأن تعمَم 
األطفال المغة، أية لغة، يتم من خالل حياتو االجتماعية في أسرتو وبين ذويو وفي مدرستو، 
ذا كان البيت ىو أىمَّ مكان إلعداد األطفال وتقويميم، فإن المدرسة، والسيما في الصفوف  وا 

األربعة األولى من مرحمة التعميم، تحتل المكانَة األولى في اكتساب التمميذ ميارات المغة 
العربية قراءًة وكتابًة ومحادثًة، والممارسِة العممية الصحيحة ألنماطيا وتراكيبيا وقواعِد 

". نظميا
 وقد اشتمل ىذا المؤتمر عمى ثالثٍة وعشرين بحثًا توزعت عمى ثماني جمسات، 

: وجمسة ختامية في مدة ثالثة أيام، وذلك عمى النحو اآلتي
 
 

م 26/10/2010الثالثاء : جمسات اليوم األول
 

: الجمسة األولى
 ُعقدت في الساعة العاشرة برئاسة األستاذ الدكتور إسحق أحمد فرحان، وموضوعيا 

" منياج المغة العربية في مرحمة ما قبل المدرسة"المحور األول من محاور المؤتمر، وىو 
: وألقيت في ىذه الجمسة أربعة بحوث ىي

مرحمة ما قبل المدرسة وأىميتيا في اكتساب الميارات المغوية، إعداد األستاذ الدكتور  .1
 .إبراىيم المومني من كمية العموم التربوية، الجامعة األردنية

القراءة والكتابة : النصوص والتدريبات واألناشيد ، والميارات المغوية)محتوى المنياج  .2
في مرحمة ما قبل المدرسة، إعداد الدكتور فايز السعودي مدير إدارة  (والتعبير

 .االمتحانات، وزارة التربية والتعميم
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الواقع والمأمول، إعداد : المعمم في رياض األطفال في األردن، تأىيمو ومعايير اختياره .3
الدكتور سامي المحاسيس، رئيس قسم اإلشراف لمصفوف الثالثة األولى ومرحمة 

 .رياض األطفال، وزارة التربية والتعميم

األساليب والوسائل التعميمية في رياض األطفال في األردن، إعداد السيدة زينات  .4
 . األردن–الكرمي، مؤسسة المنيل العالمية لمنشر والتوزيع، عمان 

 
: الجمسة الثانية

 عقدت في الساعة الثانية عشرة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور عبد المطيف 
: عربيات، وجاءت استكمااًل لممحور األول، وألقي فييا بحثان، ىما

الواقع والمأمول، إعداد : التقويم ووسائمو في مرحمة ما قبل المدرسة في األردن -
. األستاذ الدكتور سمير استيتية، من قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة اليرموك

الواقع والمأمول، إعداد : البيئة التعميمية في مرحمة ما قبل المدرسة في األردن -
 –السيدة ساىرة النابمسي، مكتب االستشارات واألبحاث المتعددة المجاالت، عمان 

 .األردن

: الجمسة الثالثة
 عقدت في الساعة الرابعة والنصف مساًء، برئاسة األستاذ الدكتور يوسف بكار، 

مناىج المغة العربية في الصفوف "وموضوعيا المحور الثاني من محاور المؤتمر ، وىو 
: وألقي فييا بحثان، ىما". األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي في األردن

األىداف العامة والخاصة لتعميم المغة العربية في الصفوف األربعة األولى، إعداد  .1
الدكتور محمد الحاج خميل، المستشار المغوي في مدارس النظم الحديثة، وخبير في 

 .اليونسكو
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الكتاب المدرسي لمغة العربية في الصفوف األربعة األولى، مادتو وتدريباتو وأنماطو  .2
المغوية ومواصفات إخراجو، إعداد الدكتور صالح الخاليمة، مدير إدارة التعميم، وزارة 

 .التربية والتعميم

 
 

م 27/10/2010جمسات اليوم الثاني األربعاء 
 

: الجمسة الرابعة
 عقدت في الساعة التاسعة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، 

الميارات المغوية لطمبة الصفوف " وموضوعيا المحور الثالث من محاور المؤتمر، وىو 
: وألقيت فييا ثالثة بحوث، ىي" األربعة األولى من مرحمة التعميم األساسي

مدى وعي معممي المغة العربية في الصفوف األربعة األولى لمفيوم القراءة  -
ومبادئ تعمميا وتعميميا ومدى ممارستيم إياىا في مواقف التعميم، إعداد األستاذ 

الدكتور يوسف مناصرة جامعة عمان العربية سابقًا، واألستاذ الدكتور حمدان 
 .نصر، كمية التربية، جامعة اليرموك وألقاه األستاذ الدكتور حمدان نصر

االستماع وأىميتو في الفيم واالستيعاب في الصفوف األربعة األولى، إعداد  -
الدكتور زيد قرالة، من قسم المغة العربية، جامعة آل البيت، ألقاه نيابة عنو 

 .الدكتور عاطف فضل من جامعة الزرقاء األىمية

اإلمالء وكراسات الخط وأىميتيا في إجادة الكتابة، وتنمية الجانب الجمالي لدى  -
طمبة الصفوف األربعة األولى، إعداد األستاذ الدكتور كمال جبري، قسم المغة 

 . عمان–العربية وآدابيا، جامعة العموم اإلسالمية العالمية 

 
: الجمسة الخامسة
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عقدت برئاسة األستاذ الدكتور سمير الدروبي، وجاء موضوعيا استكمااًل لممحور 
: الثالث من محاور المؤتمر، وألقي فييا بحثان، ىما

األناشيد والمحفوظات ودورىما في تنمية الميارات المغوية في الصفوف األربعة  -
. األولى، إعداد الدكتور راشد عيسى، كمية األميرة عالية، جامعة البمقاء التطبيقية

بناء الميارات المغوية لدى طمبة الصفوف األربعة األولى، الواقع والمأمول، إعداد  -
 .الدكتور عبد الكريم الحياري، قسم المغة العربية ، الجامعة األردنية

 
: الجمسة السادسة

 عقدت برئاسة األستاذ الدكتور عبد المجيد نصير، وموضوعيا المحوران الرابع 
معمم المغة العربية في الصفوف األربعة األولى "والخامس من محاور المؤتمر، وىما 

وألقيت فييا ". من مرحمة التعميم األساسي، وأساليب تدريس المغة العربية ووسائميا
: أربعة بحوث، ىي

معايير اختيار المعمم وتأىيمو ودوره في بناء المجتمع المتطور في الصفوف األربعة  -
األولى، إعداد الدكتور عودة أبو عودة، من قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة العموم 

. اإلسالمية العالمية
أدلة المعمم ودورىا في رفع كفاية المعمم التربوية والتعميمية في الصفوف األربعة  -

األولى، إعداد األستاذ الدكتور يوسف بكار ، من قسم المغة العربية وآدابيا، جامعة 
 .اليرموك

األسموب التعميمي وأثره في تشويق الطالب لتعمم المغة العربية في الصفوف األربعة  -
 .األولى، إعداد الدكتورة صفا الكيالني، كمية العموم التربوية ، الجامعة األردنية

الواقع والمأمول، : تعميم المغة العربية بوساطة الحاسوب في الصفوف األربعة األولى -
 .إعداد الدكتورة خالدة شتات، مديرية تكنولوجيا المعمومات، وزارة التربية والتعميم
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م 28/10/2010جمسات يوم الخميس 

 
: الجمسة السابعة

عقدت برئاسة األستاذ الدكتور مسارع الراوي، وموضوعيا المحور السادس من 
تقويم ميارات النمو المغوي لطمبة الصفوف األربعة األولى من التعميم "محاور المؤتمر، وىو 
: وألقيت فييا أربعة بحوث، ىي. األساسي في األردن

استعمال أطر مرجعية متعددة في تقويم ميارات النمو المغوي لطمبة الصفوف  -
األربعة األولى من التعميم األساسي، إعداد األستاذ الدكتور فتحي ممكاوي، المدير 

. اإلقميمي لممعيد العالمي لمفكر اإلسالمي
تأىيل الوالدين وأفراد األسرة لمتابعة تقويم النمو المغوي ألبنائيم، إعداد الدكتور  -

 .فتحي احميدة، كمية الممكة رانية لمطفولة، الجامعة الياشمية

تقويم ميارات الكتابة لدى طمبة الصفوف األربعة األولى من التعميم األساسي،  -
 .إعداد الدكتور سعيد الرقب، مديرية االمتحانات، وزارة التربية والتعميم

أنواع االختبارات المستعممة في تقويم النمو المغوي لدى طمبة الصفوف األربعة  -
األولى من التعميم األساسي، إعداد األستاذ الدكتور عبداهلل زيد الكيالني، جامعة 

 .عمان العربية لمدراسات العميا

 
: الجمسة الثامنة

 عقدت برئاسة األستاذ الدكتور عيد الدحيات، وموضوعيا المحور السابع من محاور 
: وألقيت فييا ثالثة بحوث، ىي". البيئة التعميمية: "المؤتمر، وىو
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برامج األطفال في التمفاز وأثرىا في تنمية الميارات المغوية، إعداد األستاذ الدكتور  -
. وألقتو نيابة عنو د. محمد الريماوي، كمية العموم التربوية، الجامعة األردنية

 ميرفت الحارس

األنظمة والتعميمات التربوية في الصفوف األربعة األولى من مرحمة التعميم  -
األساسي ، إعداد الدكتور منذر الشبول، مدير إدارة التعميم العام ، وزارة التربية 

والتعميم، وألقاه نيابة عنو الدكتور سامي المحاسيس، رئيس قسم اإلشراف 
 .لمصفوف الثالثة األولى ورياض األطفال، وزارة التربية والتعميم

العالقة بين اإلدارة المدرسية والمعمم والطالب والبيت ومجالس اآلباء في الصفوف  -
 .األربعة األولى، إعداد األستاذ خالد الشيخ، كمية المجتمع العربي

 
الجمسة الختامية 

 
 عقدت برئاسة األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس مجمع المغة العربية األردني 

:  وتضمنت
. كممة مجمع المغة العربية األردني، ألقاىا األستاذ الدكتور عبد المطيف عربيات -
التقرير الختامي والتوصيات، ألقاه مقرر المؤتمر، الدكتور عبد الحميد الفالح األمين العام  -

 .لممجمع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

التوصيات 
  

: صدرت عن ىذا المؤتمر التوصيات اآلتية
لى وزارات   يتوجو المشاركون في ىذا المؤتمر إلى وزارة التربية والتعميم األردنية وا 

لى جامعة الدول العربية إلعادة النظر في عناصر المنظومة  التربية والتعميم العربية وا 
: التربوية وفق التوصيات اآلتية

 
يؤكد المشاركون أىميَة التعميم في مرحمة ما قبل المدرسة وأثَرُه البعيد في اكتساب  .1

الميارات المغوية األولية لدى األطفال، كما يؤكدون ما ذىب إليو االتحاُد العالمي 
لمطفولة المبكرة في وضع برامَج ذاِت جودة عالية توفر لألطفال خبرات 

 .مناسبٍةٍ ٍ ٍ ، لغويًا وثقافيًا ونمائياً 

يوصي المشاركون وزارة التربية والتعميم في األردن ووزارات التربية والتعميم في  .2
 .الوطن العربي أن تعّد مرحمة التعميم ما قبل المدرسة جزءًا من التعميم اإللزامي

مراجعة المنياج الوطني التفاعمي عمميًا وتربويًا واإلستراتيجياِت التعميمية وخاصة  .3
المغوية المعتمدة في وزارات التربية والتعميم وقطاع التعميم الخاص ليذه المرحمة 

لتعزيز اإليجابيات وتالفي السمبيات والتغمب عمى الصعوبات التي تواجو التعميم في 
 .ىذه المرحمة

إعداد مناىج تعميمية موحدٍة لجميع رياض األطفال الحكومية والخاصة، ذات  .4
مستوى رفيع، يعدىا ويشرف عمييا خبراء من المغويين والتربويين المتخصصين في 

 .ىذا المجال
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وضع معاييَر ذات جودة عالية لمحتوى الكتب التي توجو لألطفال في ىذه المرحمة،  .5
خراجيا إخراجًا فنيًا رفيعاً   .والحرص عمى ضبطيا ضبطًا كاماًل، وا 

وضع معايير تربوية الختيار معممات رياض األطفال تأخذ باالعتبار تكوينين  .6
وميارتين في استخدام المغة العربية السميمة فيما يقدَّم لألطفال من أنشطة وخبرات 

منيجية، والتأكد من تحقيق ىذا المعيار بوساطة المتابعة المستمرة، وأن تعمل 
وزارات التربية والتعميم عمى تطوير برامج تدريبية فاعمة تشمل جميع عناصر 

 .العممية التربوية في مرحمة ما قبل المدرسة وفي الصفوف األربعة األولى

العمل عمى أن تكون البرامَج التعميمية لألطفال في وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة  .7
 .بمغة عربية سيمة ميسرة وسميمة

اإلفادة من نظريات اكتساب المغة واالتجاىات الحديثة في تعمم المغة العربية  .8
 .وتعميميا عبر مواقف حية وطبيعية

اعتماد معايير تربوية وسموكية ذات مستوى عال لقياس النتاجات التعميمية  .9
 .والسموكية لدى األطفال وتقويميا

االقتصار في مرحمة رياض األطفال عمى اكتساب األطفال ميارات المغة األم وعدم  .10
 .تدريسيم لغة أجنبية

توفير بيئة تربوية غنية ومتنوعة لتمكين األطفال من تعمم المغة العربية  .11
 .واستخداميا في مواقف الدرس والحياة بسيولة ويسر

األخذ باالعتبار عند إعداد مناىج رياض األطفال األىداف التربوية المتوخاة من  .12
ىذه المرحمة التي تتمثل في التييئة المغوية والنفسية واالجتماعية لممتعمم في 

 .المراحل الالحقة
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إعادة النظر في صياغة نتاجات تعميم المغة العربية في الصفوف األربعة األولى من  .1

 .مرحمة التعميم األساسي عمى أسس عممية وتربوية متطورة

االقتصار في الصفوف األربعة األولى عمى اكتساب األطفال ميارات المغة األم وعدم  .2
 .تدريسيم لغة أجنبية

بناء برامج تدريب عالية المستوى لممدربين والمشرفين التربويين في مجال تعميم  .3
المغة العربية بشكل عام، وتعميم القراءة بشكل خاص، تفيد من نظريات تعمم المغة 

 .واالتجاىات الحديثة ذات الصمة

بناء اختبارات لغوية متدرجة لمكشف عن المستويات القرائية لمطمبة من مرحمة  .4
 .رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر

التوسع في استخدام المنحى التكاممي في بناء نصوص القراءة ومعالجتيا،  .5
وتقويميا، وتدريب معممي الصفوف األربعة األولى إلكسابيم الميارات المينية 

 .الالزمة لذلك

عقد دورات تدريبية مكثفة متخصصة في القراءة لكل معممي العربية، وأعضاء  .6
المناىج والمشرفين التربويين بقصد تعميق وعييم بماىية القراءة ، وكيف تحدث 
لدى القارئ وطبيعة العالقات القائمة بين القراءة وميارات المغة األخرى، ومعرفة 
االتجاىات والنماذج النظرية التي تفسر عممية القراءة باعتبارىا عممية ذىنية 

 .أدائية معقدة

إعطاء ميارة االستماع عناية أكبر في الصفوف األربعة األولى لكونيا أداة التعمم  .7
 .الرئيسة في تحصيل العموم والمعارف واستيعابيا

إعادة النظر في األناشيد والمحفوظات الواردة في كتب المغة العربية في الصفوف  .8
األربعة األولى بما يتفق واألىداف المتوخاة من تعميميا، ودورىا في التنمية المغوية 

 .الشاممة لطمبة ىذه المرحمة، واالىتمام بحفظ آيات من القرآن الكريم
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ضرورة االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال مناىج المغة  .9
العربية وأساليب تدريسيا، بقصد تطوير مدخالت تعميم المغة العربية  وعممياتيا 
ومخرجاتيا ووضع ما توصمت إليو من نتائج في متناول القائمين عمى مناىج 

 .المغة العربية

توسيع قاعدة إشراك األىل في تنمية ميارات المغة العربية لدى أبنائيم وتوفير  .10
الفرص التي تتيح ألبنائيم استعمال المغة في مواقف حية وتطبيق البرامج الالزمة 

 .لتوثيق العالقة بين البيت والمدرسة لتحقيق ىذه الغاية

إعادة النظر في مناىج المغة العربية لمصفوف األربعة األولى من حيث النتاجات  .11
والمحتويات وأدلة المعممين بما يتفق والمعايير الدولية في تصميم الكتب والمواد 
التعميمية ذات العالقة عمى أن يتولى إعداد كتب المغة العربية فريق واحد لمراعاة 
التسمسل والبنائية والتكاممية في ذلك باعتبار أن ىذه الصفوف تمثل مرحمة نمائية 
ذات خصائص لغوية متقاربة، والتركيز عمى تعميم القيم وتعمميا بعيدًا عن األسموب 

 . الوعظي

وضع معايير تربوية وعممية ذات مستوى رفيع في اختيار معممي المغة العربية  .12
بعامة ومعممي الصفوف األربعة األولى بخاصة لخطورة الدور الذي يقوم بو معمم 

 .المغة العربية في ىذه المرحمة

التنسيق مع الجامعات األردنية الحكومية لتصميم برنامج معمم صف لغة عربية  .13
لتدريس المغة العربية في الصفوف األولية من المرحمة األساسية وفق أحدث 

األساليب واالتجاىات المعاصرة في تدريس المغة، وتزويد ىذه الفئة من المعممين 
بالكفايات المينية لتعميم المغة واستخدام التقانة الحديثة في تجويد عمميات تعمم 

 .المغة وتعميميا

االىتمام بتدريس مادة الخط العربي في مراحل التعميم، والعناية بتنمية مياراتيم في  .14
 .الكتابة الصحيحة واإلمالء السميم
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 والتركيز عمى قياس الميارات العقمية العميا من فيم العناية بأساليب التقويم .15
واستقراء واستنتاج ومقارنة وتعميل وتحميل ونقد، والموازنة في ذلك بين العممية 

 .والنتائج

تفعيل دور اإلشراف التربوي في تقديم الخدمات الفنية لمعممي المغة العربية في  .16
 .الصفوف األربعة األولى لالرتقاء بمستوى أدائيم في تحسين نوعية التعميم المغوي

إلزام معممي المغة العربية ومعممي المواد الدراسية األخرى استعمال المغة العربية  .17
 في أثناء التدريس وتقديم البرامج اإلشرافية الخاصة بذلك ليسيم كل معمم السميمة

 .من خالل موقعو في التنمية المغوية الشاممة

 التي تأكد أثرىا السمبي عمى العممية إعادة النظر في التشريعات والتعميمات التربوية .18
 .التعميمية التعممية وبخاصة المتعمقة منيا بالنجاح والرسوب

توفير التمويل الالزم إلجراء البحوث العممية في تنمية المغة العربية واكتساب  .19
مياراتيا وأساليب تدريسيا، وتقويميا، واعتبارىا من أولويات البحث العممي لدى 

 . وزارة التربية والتعميم ووزارة التعميم العالي والبحث العممي والجامعات األردنية

 وتشجيع الطالب عمى المطالعة زيادة العناية واالىتمام باألنشطة المرافقة لممنياج .20
الحرة وتفعيل دور المكتبات المدرسية، والمشاركة في اإلذاعة المدرسية والكممات 

 .الصباحية ومجالت الحائط وغيرىا

استخدام استراتيجيات تدريسية لمتعمم اإللكتروني مثل التعمم بالمشروع والتعمم  .21
التعاوني والتعمم  بأسموب حل المشكمة، تركز عمى العمميات التي يتم بيا إنتاج 

المعرفة وبناؤىا لمساعدة الطمبة في االكتشاف واالستقصاء والبحث عن المعمومة، 
وتوفر ليم فرًصا لتطوير ميارات التفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت، والتواصل 

 .الفّعال

اإلفادة من التمفاز التربوي في تقديم دروس نموذجية يفيد منيا المعممون والطمبة  .22
 .وأولياء األمور لتطوير عممية تعمم المغة العربية وتعميميا
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وختامًا فإن مجمع المغة العربية األردني يتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان لمباحثين 
ولممشاركين في ىذا المؤتمر لما قدموه من بحوث ودراسات وأوراق عمل نوعية وجادة 

ولمناقشاتيم ومالحظاتيم التي أسيمت بشكل أو بآخر في تعميق الوعي بالقضايا 
والموضوعات التي تناولتيا جمسات المؤتمر عمى مدار ثالثة أيام والشكر موصول لكل من 

. أسيم في التخطيط ليذا المؤتمر والعمل عمى إنجاحو وتحقيق أىدافو
. والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

          مقـرر المؤتمـر 
                                                             الدكتور عبد الحميد الفالح 

                                                    األمين العام لمجمع المغة العربية األردني 
 


