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 لموسم الثقافي الثاني والثالثيناالتقرير الختامي وتوصيات 
لمجمع اللغة العربية األردني 

دراسات أنجزتها اللجنة الوطنية األردنية "
 "للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة

م، في رحابو، 2014/ىـ1435عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي الثاني والثالثين ىذا العام 
في المـدة " دراسات أنجزتيا المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة: "بعنوان

. (م2014 تشرين الثاني 9–  تشرين األول19)، (ه1436 محرم 16– ه 1435 ذو الحجة 24)

وجاء اختيار ىذا العنوان حرصًا من المجمع عمى المشاركة الفاعمة في كل المشروعات والتوجيات األردنية 
عالء شأنيا ودعميا تعزيزًا لميوية القومية والتنمية المجتمعية،  والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى المغة العربية، وا 

. والعمل عمى وضع سياسة لغوية تعميمية واضحة المعالم واألىداف
حفل االفتتاح 

بدأ حفل افتتاح الموسم الساعة الخامسة مساء بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى األستاذ الدكتور محمد حمدان، 
ارتأى المجمع ىذا العام أن يأخذ موضوُع موسمو الثقافي طابعًا ": جاء فييانائب رئيس المجمع، كممة االفتتاح، 

يتجاوز مرحمة التنظير، وذلك بتسميط الضوء عمى المشروعات التي أنجزتيا المجنة الوطنية األردنية لمنيوض 
". بالمغة العربية، التي يرأسيا رئيس المجمع وتضم نخبة من العمماء األفاضل

تنبع أىمية عمل ىذه المجنة، أنيا أخذت عمى عاتقيا البدء بالتعامل مع المشكمة بدراسات تحميمية : "وأضاف
عدد من المشروعات المغوية العممية المحكَّمة، ُتعدُّ ركيزة أساسية في إحصائية، في حقول حيوية مؤثرة، بتبني 

 ".عممية اإلصالح المغوي المنشود

وقد اشتمل ىذا الموسم عمى أربعة أبحاث وسبعة تعقيبات، توزعت عمى أربع جمسات وجمسة ختامية في مدة 
: أربعة أيام، وذلك عمى النحو اآلتي
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م 19/10/2014األحد : جلسة اليوم األول

ُعقدت في الساعة الخامسة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور عبدالجميل عبدالميدي، عضو مجمع المغة 
، إعداد "صورة المغة العربية في وسائل اإلعالم واالتصال: "العربية األردني، وألقي في ىذه الجمسة بحث بعنوان

. مجمع المغة العربية األردني عضو األستاذ الدكتور عودة أبو عودة،

: وعّقب عميو

. الدكتورة خمود العموش، الجامعة الياشمية- 

. الدكتور نبيل الشريف، مدير مركز إمداد لإلعالم- 

م 26/10/2014األحد : جلسة اليوم الثاني

وألقي عضو مجمع المغة العربية األردني، عقدت في الساعة الخامسة برئاسة األستاذ الدكتور سمير استيتية، 
. ، إعداد األستاذ الدكتور  محمد عصفور، جامعة فيالدلفيا"امتحان الكفاية في المغة العربية: "فييا بحث بعنوان

: وعّقب عميو

.   األستاذ الدكتور محمد البطش، الجامعة األردنية -

 .الدكتور عبدالكريم الحياري، الجامعة األردنية- 

م 2/11/2014األحد : جلسة اليوم الثالث

المغة العربية : "عقدت في الساعة الخامسة برئاسة األستاذ الدكتور فاروق الكيالني، وألقي فييا بحث بعنوان
، إعداد األستاذ مأمون حطاب، مدير دار حوسبة "في القضاء األردني وكميات الحقوق في الجامعات األردنية

. النص العربي

: وعّقب عميو
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. القاضي الدكتور فؤاد الدرادكة، قاضي محكمة التمييز- 

م 9/11/2014األحد : جلسة اليوم الرابع

رصد واقع المغة : "عقدت في الساعة الخامسة برئاسة األستاذ الدكتور جعفر عبابنة، وألقي فييا بحث بعنوان
عداد األستاذ الدكتور محمد إ، "والياتف المحمول (اإلنترنت)العربية في ميدان التواصل االجتماعي عمى الشابكة 

. زكي خضر، الجامعة األردنية

: وعّقب عميو
. األستاذ الدكتور وليد العناتي، جامعة البترا- 
. الدكتور أمجد القاضي، مدير ىيئة اإلعالم- 

 الجلسة الختامية

، محمد حمدان نائب رئيس المجمععقدت في الساعة السادسة والنصف مساء، برئاسة األستاذ الدكتور 
:  وتضمنت

كممة مجمع المغة العربية األردني، ألقاىا األستاذ الدكتور عبدالمطيف عربيات، عضو مجمع المغة العربية . 1
. األردني

. التقرير الختامي والتوصيات، ألقاه مقرر الموسم، األستاذ الدكتور عودة أبو عودة. 2
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 التوصيات
: صدرت عن هذا المؤتمر التوصياُت اآلتية

التوصيات العامة : أوالًال 

تعد المغة العربية السميمة الركيزة األساسية لوحدة األمة العربية، وألمنيا القومي، وتحديد ىويتيا، وبناء  -ٔ
فكرىا وحضارتيا، وعمى السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في األردن أن تعمل عمى تجسيد ىذه 

ولذا فإن الواجب القومي يممي عمى ىذه . المفاىيم واقعًا ممموسًا في جميع مجاالت الحياة العممية والعممية
السمطات إصدار قانون لمغة العربية، والعمل عمى تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الناظمة لممحافظة 
عمى المغة العربية، وااللتزام بيا في جميع المجاالت الرسمية والتعميمية واألكاديمية والثقافية واالجتماعية 
حالليا مكانيا الالئق بيا، أسوة بما ىو معمول بو في كثير من دول  لرد االعتبار ليذه المغة واحتراميا وا 

 .العالم

تواجو المغة العربية في الوقت الحاضر تحديات خارجية وتحديات داخمية وىذا يتطمب وضع سياسة لغوية  -ٕ
قومية وسياسات وطنية متناسقة معيا، وخطط لتنفيذىا عن طريق برامج قومية ووطنية، تعالج قضاياىا 
المعاصرة ذات األولوية في التوجو نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة في الوطن العربي في مراحمو 

المتعددة، ووفق ما نصت عميو بنود مشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة الذي تعمل 
خراجو إلى حيز الوجود والتنفيذ، عمى  نجازه، وا  المجان الوطنية عمى مستوى الوطن العربي عمى تحقيقو وا 

أن تشارك في ذلك كمو جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ووزارات التربية 
والتعميم ووزارات الثقافة ومجامع المغة العربية، وأقسام المغة العربية في الجامعات الرسمية والخاصة، 

 .ومراكز تنمية الموارد البشرية، والمؤسسات اإلعالمية، ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية والعممية

مكاناتيا وقدراتيا المغوية في التعبير عما يجّد  -ٖ تواجو المغة العربية حممة ظالمة تحاول الحّط من طاقاتيا وا 
من متطمبات في مجال العموم والتكنولوجيا الحديثة، وىذا يتطمب تنظيم حممة توعية وطنية في كل بمد 

عربي لتوعية المواطنين باحترام المغة العربية، وبيان أىميتيا في بناء الشخصية العربية، ودورىا في بناء 
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المجتمع العربي عقديًا وفكريًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتربويًا وحضاريًا، تقوم بيا وزارات الثقافة ووزارات 
 .األوقاف، والمؤسسات اإلعالمية، ومجامع المغة العربية، وأقسام المغة العربية، ومؤسسات المجتمع المدني

النيوض بالمغة العربية يحتاج إلى وضع إستراتيجية لتخطيط لغوي شامل لنظامنا التعميمي، وىذا يدعو إلى  -ٗ
إعادة النظر في عناصر المنظومة التربوية في مرحمة التعميم العام، إذ إنيا تشكل األساس الذي يبنى عميو 

وعمى وزارة التربية والتعميم أن تعمل عمى تطوير المناىج . اكتساب الميارات المغوية لدى المتعممين
ستراتيجيات تعميمية معتمدة  في الكتب التعميمية ،التعميمية والكتب المدرسية عمى أسس نفسية وفنية وا 

ووضع معايير تربوية وعممية ذات مستوى رفيع الختيار المعممين عند التعيين، وتأىيميم في . العالمية
واإلفادة من النظريات التربوية الحديثة ونظريات عمم . جميع مراحل التعميم تأىياًل تربويًا وعمميًا ولغويًا كافياً 

 وتحديث طرائق التدريس، واالىتمام بعممية اإلشراف التربوي وأساليب ،النفس المغوي في تعميم المغات
عادة النظر في التشريعات والتعميمات التربوية التي تأّكد أثرىا السمبي  التقويم واألنشطة المرافقة لممنياج، وا 

ووضع معايير دقيقة لقياس . عمى العممية التعميمية وبخاصة المتعمقة بالنجاح والرسوب، والنجاح التمقائي
 .مستوى مخرجات تعميم المغة العربية وتعمميا في المرحمتين األساسية والثانوية

أن تمتزم المؤسسات والشركات الكبرى الرسمية وغير الرسمّية بالمغة العربية لغة لمتعامل في المجاالت  -٘
المختمفة وبخاصة العالقات التجارية فييا، عمى أن يكون استعمال غيرىا خاضعًا لمضرورة القصوى التي 

تفرضيا العالقات الدولية، وأن يكون كل ذلك نابعًا من قدرة المغة العربية عمى الوفاء بكل ما يريده 
 .المواطن، وأن ذلك يكون مبعث عزتو وفخره واعتزازه بمغتو وثقتو بيا

مؤسسة لمترجمة عمى مستوى الوطن العربي تكون ميمتيا نقل جميع العموم والفنون والتقنيات الحديثة "إنشاء  -ٙ
، وليس اختيار كتاٍب من ىنا وكتاٍب من ىناك، "من حيث ىو عمم" إلى المغة العربية، بحيث يترجم العمم

أو الصينية بل والروسية واألمريكية " المؤسسة اليابانية"وتكون ىذه المؤسسة العربية عمى غرار 
ويكون عمميا مستمرًا لترجمة البحوث العممية التي تظير في أشير الدوريات العممية العالمية، ... واأللمانية

 تكون الترجمة إلى العربية، سائغة حتى... بالمغات اإلنجميزية والفرنسية واأللمانية والروسية واإلسبانية
 .وميسورة بين أيدي الباحثين والدارسين العرب في خالل شيٍر واحد
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إنشاء مرصد لغوي عربي ودعمو باألجيزة والتقنيات الحديثة، وبالكوادر العممية، والفنية المتخصصة، من  -ٚ
أجل وضع المصطمحات العممية والتقنية والحضارية الحديثة، وتعريبيا وتوحيدىا والعمل عمى إشاعتيا في 

االستعمال في مختمف المجاالت، في القطر العربي الواحد وفي جميع األقطار العربية بالتنسيق مع 
. المجامع المغوية العربية واتحاد المجامع المغوية العممية العربية والمجان الوطنية لمنيوض بالمغة العربية

إنشاء مؤسسة عمى مستوى الوطن العربي، تكون ميمتيا تحقيق التراث العربي في جميع مجاالتو العممية  -ٛ
 يمكن إذ ال. بالتنسيق مع المؤسسات الخاصة والعامة في الوطن العربيولخ، إ... والفكرية واألدبية والمغوية

ألمة من األمم أن تبدأ نيضة عممية أصيمة مبدعة، بينما معظم تراثيا العممي والفكري ما زال مخطوطًا 
 .وعمى الرفوفأتائيًا في السراديب 

مع .  شامٍل تدخل فيو الكممات التي جدَّت منذ وضع آخر قاموس عربي معتمدمعجمالعمل عمى وضع  -ٜ
 .بيان أصول الكممات األجنبية

 .العمِل عمى وضِع قاموٍس تاريخيٍّ عمى غرار قاموس أوْكْسُفْرد الكبير يستقصي تطوَُّر معاني المفردات -ٓٔ

مجمع : تخصيص أرقام ىواتف خاصة لالستشارة المغوية تتولى أمرىا جية مختصة في ىذا المجال مثل -ٔٔ
 .المغة العربية األردني، وأقسام المغة العربية في الجامعات الرسمية

المضي قدًما في تعريب التعميم والسير بخطى جادة نحو بناء مجتمع معرفة بالمغة العربية؛ بما يقتضيو  -ٕٔ
 .ذلك من تأسيس بنى تحتية تقنية تقوم عمى بيئة تقنية عربية خالصة

 
 :التوصيات الخاصة: ثانياًال 

أن تقوم وزارة اإلعالم أو ما يقوم بعمميا من مسمّيات أخرى كمجمس اإلعالم وغيره، بوضع تشريع ينظم  -ٔ
العمل في ىذه المؤسسات من حيث استخدام المغة العربية السميمة والحرص عمى نشرىا وتقديم صورتيا 
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المشرقة لمناس، حتى تكون المغة العربية السميمة لغة المذيعين والمذيعات ولغة األحاديث والندوات 
. والحوار والمناظرات والمسمسالت والتمثيميات واإلعالن ونشرات األخبار والبرامج الثقافية

ذاعتيا،  -ٕ تعيين األكفياء المختصين بالمغة في أعمال تحرير األخبار والبرامج الثقافية والعممية والتعميمية، وا 
 .وتقديميا لممشاىدين والقراء

تعيين مراقبين لغويين مختصين لمراجعة البرامج المختمفة، ونشرات األخبار، ومواد البرامج اإلذاعية،  -ٖ
والصحف والمدّونات وكل ما يتعمق بالمغة، والحرص عمى تجنب األغالط المغوية بكاّفة أنواعيا، مثل ما 

 .ورد في ىذا التقرير من أمثمة واقعية

إضافة مساقات المغة العربية األساسية إلى مناىج  كميات اإلعالم، فاإلعالمي الذي يتقن الميارات   -ٗ
 يكون غير قادر عمى نقل رسالتو لمناس إذا لم يكن يمتمك ناصية المغة، فالتمكين المغوي  فقط،اإلعالمية

 .ىو تمكين إعالمي أيًضا

اشتراط وجود وظيفة مدقق لغوي في بعض المؤسسات اإلعالمية، مثل القنوات الفضائية قبل منحيا  -٘
 .ترخيص البث من األردن، لضمان سالمة المغة العربية في اإلعالنات المكتوبة، وشريط األخبار

عقد دورات تدريبية وتعميمية لممذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج المتنوعة تختص بالميارات األساسّية  -ٙ
... في المغة، كاالستماع والتعبير والكتابة واإللقاء

وضع تشريع ينظم قواعد اإلعالن العام في الصحف والمجالت، وطريقة ترقيم الشوارع واألحياء، وكتابة  -ٚ
الالفتات، وأسماء المحالت التجارية، حتى تؤلف تمك اإلعالنات والالفتات نسقًا منظمًا يبرز جمال المغة 
العربية وكفايتيا في التعبير عن كل ما يريده المواطن من أىداف إعالناتو أو الالفتات التي يقصد بيا 

 .اإلعالن عن مشروعو التجاري
االنتشار السريع وغير المسبوق ألثر وسائل اإلعالم في الحياة المعاصرة يقتضي انتياج مقاربة مدروسة   -ٛ

 .لمواكبة ىذه المتغيرات عمى صعيد تعامل وسائل اإلعالم مع المغة العربية
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 الرقمية الجديدة، فيذه الوسائل في حالة واقع المغة العربية في وسائل اإلعالم في تممس بذل جيود كبيرة  -ٜ
 .صعود وانتشار، وىي التي تشكل عقول الشباب وتؤثر عمى توجياتيم

الجديدة لمخاطبة الشباب والتواصل معيم االتصال أن تكون لمجامع المغة العربية صفحات عمى وسائل  -ٓٔ
 .وتنبيييم إلى األخطاء الشائعة عند تناول الناس لمغة الفصيحة في ىذا الزمن

تطوير طرائق تدريس المغة العربية عبر وسائل اإلعالم لتفيد من اإلمكانات اليائمة الجديدة في  -ٔٔ
 .عالم اإلعالم واالتصال

بالمغة العربية، ووضع بنك من األسئمة التي يمكن المغوية العمل عمى تطوير امتحان الكفاية   -ٕٔ
 .استخداُميا لوضع  صيٍغ جديدة من ىذه االمتحانات كمَّما دعت الحاجة

العمِل عمى تطوير المادَّة العممية لتعميم المغة العربيَّة لمناطقين بغيرىا وامتحانات الكفاية   -ٖٔ
ة بيا  .الخاصَّ

أن تضع السمطة القضائية شرطًا أساسيًا عند تعيين من يقومون بكتابة قرارات المحاكم  -ٗٔ
يخضعوا المتحان كفاية لغوية، وأن ال يقل مستوى نجاحيم عن جيد وىو أن ومحاضر الجمسات 

 .جداً 
 .أن يكون إتقان ميارات المغة العربية شرطًا أساسيًا عند تعيين قضاة المحاكم -٘ٔ
أن يكون إتقان ميارات المغة العربية شرطًا أساسيًا في مشروعات التخرج ومزاولة مينة  -ٙٔ

 .أن يمتزم المحامون بتقديم مرافعاتيم بمغة عربية سميمة، والمحاماة
تعيين محررين لغويين لمراجعة ما يصدر عن المحاكم من قرارات مراجعة لغوية دقيقة؛  -ٚٔ

 .لضمان سالمتيا المغوية واإلمالئية والترقيمية، وصياغتيا القانونية
أن تكمف السمطة القضائية لغويين مشيورين، ومشرعين متمرسين مراجعة القوانين التي  -ٛٔ

القانون المدني، والقانون الجزائي، والقانون اإلداري، وغيرىا، مراجعة لغوية : تعتمدىا حاليًا، مثل
تخمصيا مما وقع فييا من أخطاء لغوية، لتكون مرجعية قانونية ولغوية لمعاممين في مينة 

يصدر عنيا أاّل القضاء، ولتكون نصوصيا قدوة تحتذى في الصياغة القانونية؛ وأن تحرص عمى 
 .أي قانون إال بعد تدقيقو لغوياً 
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ين في السمطة لأن تعمل المجنة الوطنية عمى تأليف كتاب في العربية يكون مرجعًا لمعام -ٜٔ
ليعود إليو العاممون في السمطة القضائية وغيرىم  (اإلنترنت)القضائية، وأن يوضع عمى الشابكة 

ليفيدوا منو في تصويب ما يعتقدون أنو خطأ لغوي أو إمالئي أو ترقيمي أو داللي في أي وقت 
 .يحتاجون إليو وقت عمميم أو خارج أوقات عمميم

أن تمتزم مجمة نقابة المحامين بتدقيق جميع ما تنشره تدقيقًا لغويًا سميمًا، وأن ُتعيِّن محررًا لغويًا  -ٕٓ
 .القرارات والبحوث التي تنشرىامن متمرسًا لتحقيق ذلك، ولصياغة ما يحتاج إلى صياغة سميمة 

أن تمتزم المواقع اإللكترونية التي تعنى بنشر ما يصدر عن السمطة القضائية من قوانين أو  -ٕٔ
قرارات أو أحكام بالمغة العربية السميمة في كل ما تنشره، وأن تعمل عمى تعيين محررين 

 .متمرسين لتحقيق ذلك
 اتأن تعيد كميات الحقوق بالجامعات األردنية النظر في خططيا الدراسية بما يتناسب وحاج -ٕٕ

تقان الميارات األساسية لمغة العربية من خالل تضمين ىذه  الطمبة إلى رفع مستواىم المغوي وا 
الخطط مادة المغة العربية في جميع سنوات دراسة الحقوق، وأن تركز فييا عمى الصياغة 

القانونية، وتدريب الطمبة عمييا، ومساعدتيم في تقديم نماذج ذات مستوى لغوي عال في جميع 
وأن يتعاون في صياغة ىذه  (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)مستويات دراسة الحقوق 

التدريبات مشرعون وقضاة ممن ليم خبرة طويمة في القضاء، ولغويون ممن تتوافر فييم القدرة 
 .العالية في المغة العربية ومياراتيا

أن تجري كميات الحقوق في الجامعات األردنية امتحان كفاية لغوية لمطمبة الجدد في كل عام  -ٖٕ
دراسي لمعرفة مستواىم المغوي، ولمتأكد من قدرتيم عمى الكتابة الصحيحة، ومعرفة مستوى 

خطوطيم، وأن تعمل عمى وضع مساق لمطمبة الذين لم يحققوا النجاح لتدارك ضعفيم، ورفع 
 .سويتيم المغوية

أن تعمل كميات الحقوق بالجامعات األردنية عمى جعل إتقان الميارات المغوية شرطًا أساسيًا  -ٕٗ
 .(البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)المستويات الثالثة في في تخرج الطمبة 
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أن تعمل كميات الحقوق بالجامعات األردنية عمى نشر الوعي المغوي بين طمبتيا، وبيان دور  -ٕ٘
المغة العربية وأىميتيا في بناء شخصية الفرد والمجتمع، ودورىا الرئيس في رفع مستوى مينية 

ممارسة مينة المحاماة، وبيان العالقة التالزمية بين في عمل خريجيا في السمطة القضائية أو 
 .تخصص الحقوق والمغة العربية

 بالمغة العربية  وفي الكميات الجامعية األخرىأن يمتزم أعضاء ىيئة التدريس في كميات الحقوق -ٕٙ
 .السميمة في محاضراتيم، وفي منشوراتيم؛ أي بحوثيم ومؤلفاتيم

أن يحرص أعضاء ىيئة التدريس في كميات الحقوق عمى تصويب ما يرد في أوراق امتحانات  -ٕٚ
مالئية وترقيمية، وتوجيييم باستمرار لمعناية بمغتيم، وأن يحاسب  الطمبة من أخطاء لغوية وا 

الطالب عمى أخطائو عند تقدير عالمتو في االمتحان أو أوراق العمل أو التقارير التي تطمب 
 .منو

أال تقبل أي رسالة ماجستير أو دكتوراه، وأال تجاز لممناقشة إال بعد التأكد من أنيا خالية من  -ٕٛ
 .أي عيب لغوي أو أسموبي

أن يتوخى أعضاء ىيئة التدريس في اختيار المصادر والمراجع لمطمبة خموىا من األخطاء  -ٜٕ
المغوية، وأن تكون صياغتيا القانونية عالية؛ ليحاكييا الطمبة، ولتكون ليم دلياًل ومرشدًا وىاديًا 

 .لرفع مستواىم المغوي
تصميم مواقع خاصة بالمغة العربية تيدف إلى تقديم االستشارات المغوية، وحّل المشكالت التي  -ٖٓ

 .تواجو مستخدمي المغة العربية في الحاسوب والياتف المحمول
زيادة اإلنفاق عمى مشروعات البحث العممي والتقني القاصدة إلى تعريب التقنيات وبنائيا بالمغة  -ٖٔ

 .العربية والسيما ما تعمق بالترجمة اآللية وبناء الذخائر النصية، إلخ
تأسيس بنية اتصاالت تحتية متينة  يمكن االعتماد عمييا في توسيع برامج التعمم والتعميم  -ٕٖ

والشك أن التوسع في استعمال العربية الفصحى . اإللكتروني التي تدعم المغة العربية  الفصحى
وسيمة تعمم وتواصل يومية سينعكس انعكاًسا ظاىًرا عمى مستوى الكفاية المغوية لمطمبة، 
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وسينعكس  عمى نفسياتيم؛ إذ ستخمق فييم شعوًرا حقيقًيا بأن العربية لغة عمم ولغٌة معاصرة 
 .ومتطورة

افتتاح أقسام خاصة في المسانيات الحاسوبية تقوم عمى تضافر جيود المسانيين والحاسوبيين،  -ٖٖ
تمنح درجات جامعية، وتسيم في تقديم مشروعات بحثية مبتكرة تقترح حمواًل لمشكالت معالجة 

 .المغة العربية وحوسبتيا
تأسيس مركز بحوث لغوية حاسوبية ينسِّق مع مثيالتو في الدول العربية األخرى، لدراسة  -ٖٗ

قضايا المغة العربية السميمة في بناء األجيزة الحاسوبية وفق خصائص المغة العربية، ومن أىميا 
قضية كتابة المغة العربية السميمة مشكولًة شكاًل تامًا في كل ما ُينشر وُيطبع من كتب عممية 

وأدبية وفنية وتقنية، وفي الصحف والمجالت وجميع النشرات واإلعالنات، وتقديم الحمول 
لى  الصحيحة والمناسبة بحيث تكون الكتابة العربية مّتصمة من الماضي إلى الحاضر وا 

فالشكل جزء أساسي من الكممة العربية، ونحن عندما نقرأ ما ُينشر في الوقت الحاضر . المستقبل
الفتحة، )دون شكل، إنما نستعمل نصف الرموز العربية وأما النصف اآلخر فيما يتعمق بالشكل 

إنما يكون ُمغيِّبًا ويعتمد عمى وجوده في ذاكرة القارئ،  (الضمة، الكسرة، السكون، الشَّدَّة، التنوين
وىذا ما يؤدي إلى األخطاء في القراءة والكتابة، ويفسِّر ظاىرة الضَّعف التي يعاني منيا المتعمم 

 .العربي بل وكثير من المثقفين والمتخصصين العرب
إنتاج برامج تثقيفية لألطفال تقوم عمى محاكاة افتراضية لحاالت التواصل بالمغة العربية  -ٖ٘

الفصحى، قد تكون عمى شكل ألعاب عمى الحاسوب، أو قصص مصورة وتفاعمية عمى الشابكة 
 .والياتف المحمول

إنتاج برامج تثقيفية لألطفال تقوم عمى محاكاة افتراضية لحاالت التواصل بالمغة العربية  -ٖٙ
الفصحى، قد تكون عمى شكل ألعاب عمى الحاسوب، أو قصص مصورة وتفاعمية عمى الشابكة 

 .والياتف المحمول

 


