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 افتتاحية كممة 
 أ.د. يوسف رزقة

حرص المجمع عمى تفعيؿ االىتماـ بالمغة العربية لدل 
األجياؿ الناشئة لتجاكز الثغرات الحضارية عمى مدار المراحؿ 
السابقة، كقد ظيرت جيكد المجمع المدرسي في ذلؾ السبيؿ بشكؿ 

محمكد، كذلؾ مف خالؿ سمسمة فعاليات جعمت  جمي ككاضح كبنشاط
المغة العربية تتصدر مشيد العممية التربكية عمى مدار العاـ، مف 
خالؿ فعاليات أسبكع المغة العربية كجائزة المجمع المدرسي المثالي 

 كاليـك الدراسي الذم يسعى لفتح آفاؽ أكسع لنشر الثقافة المغكية.

مكضكع المعجـ  ؿتناك كال بد مف تسجيؿ اإلعجاب ب 
المدرسي، الذم ال بد أف يشمؿ حاجات المراحؿ الدراسية كميا كأف 
يتضمف كؿ ما يتعمؽ بمساقات الطمبة، عمى أف يتـ تزكيد كؿ مدرس 

 كمدرسة بو. كأف يستفيد مف التجارب العربية السابقة.

كال بٌد مف اإلشارة إلى ما أثاره الباحثكف مف قمة حصص  
منياج، كضركرة زيادتيا خاصة في المرحمة المغة العربية في ال

مدت المغة العبرية األساسية، حيث إف دكلة االحتالؿ منذ نشأتيا اعت
حصص عمى األقؿ مع اعتماد الحصص األكلى ليا  كمنحتيا ثماني

 في البرنامج اليكمي. 
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عمى إرساؿ تكصيات ىذا اليـك الدراسي  بإذف اهلل كسنعمؿ
التشريعي ككزارة التربية كالتعميـ مف أجؿ إلى لجنة التعميـ في المجمس 
 الحث عمى التغيير اإليجابي. 

خكة الباحثيف كاألخكات الباحثات الذيف أسيمكا كأشكر اإل
بشكؿ فاعؿ كمسؤكؿ في إثراء ىذا اليـك الدراسي. كأبشركـ بأف 
المجمع يسير بخطى كاثقة مف خالؿ عدة فعاليات ثابتة منيا المؤتمر 

 .اإلعداد لعقده خالؿ األسابيع القادمة السنكم الذم يجرم
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  

 المسرح المدرسي 
 ودوره في تنمية ثقافة الطفل

 إعداد
 كمال أحمد غنيم أ.د. 

 رئيس مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي

، كىناؾ مف مداخؿ تنمية ثقافة الطفؿ المغة مدخال ميمان تعٌد  
ا تشكيؿ المجامع المدرسية إال لتسميط الضكء عالقة طردية بينيما، كم

عمى كؿ السبؿ الفاعمة في تمكيف المغة العربية كالتقريب بينيا كبيف 
الطمبة في سنكاتيـ األكلى كصكالن إلى درجة العشؽ أك التالحـ أك 
التمقائية، التي تمنح اإلنساف بكابات كاسعة لممعرفة كالتحميؿ كاالستنتاج 

 . كالكصكؿ إلى النتائج
كييعد المسرح مف أكثر الكسائؿ فاعمية في جذب الطالب نحك 
القيـ كالمفردات المرغكبة كالمحببة، ألنو لـ يفقد سحره الكبير عمى 

الكبيرة كالمتعددة،  ةمعرفية اليائمة، كالتقانات العمميالرغـ مف القفزات ال
 خصكصان أنو يتميز بتشربو لمعديد مف الفنكف بما فييا الشعر كالغناء

كجماليات التأثيث كالمالبس...إلخ، كقدرتو عمى  الدبكة كالرقص أك
الحزف. كلعؿ ذلؾ مما جعمو التأثير مف بكابات المرح كمساحات 

إنسانيان بيف الشعكب، كلذلؾ سنحاكؿ في ىذه الكرقة إبراز  مشتركان 
  أبعاده كماىيتو كآليات تكظيفو في العممية التعميمية التعممية.
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 في العالم: مسرح الطفل (8)
فترة مبكرة، حيث  فيفاؿ اشتير الصينيكف في مجاؿ مسرح األط -

ظير عندىـ مسرح خياؿ الظؿ، كمسرح العرائس، الذم نشأ في جاكا، 
حيث كاف األب يقـك بتحريؾ العرائس في البداية، ككاف الجميكر 
المشاىد مف أفراد أسرتو نفسيا، إلى أف تطكر إلى فف يشرؼ عميو 

في إظيار  ىامان  رل بعض الباحثيف أف الينكد لعبكا دكران محترفكف، كي
مسرح العرائس، حيث صنعكا عرائس ناطقة أماـ الممثميف عمى خشبة 

، حيث كاف رئيسان  المسرح، كلعبت دراما الطفؿ في اليكناف دكران 
األطفاؿ يشترككف في المكاكب الدينية التي تؤدل بطابع درامي، كما 

معظمو مف األطفاؿ إلى جانب المشاىديف أف الجميكر المشاىد كاف 
 الكبار.

كقد قاـ األطفاؿ في العصر الدرامي األكؿ بإنجمترا بأدكار  
بالمسرح، حيث  ارس كبيران رئيسة في المسرحيات، كقد كاف اىتماـ المد

المدارس بتأليؼ المسرحيات مثؿ مسرحية "رالؼ دكيستير"،  يركقاـ مد
دارس مسرحية ككميدية بعنكاف مٌثؿ طالب إحدل الم 6611كفي عاـ 

"باليمكف كاركبت"، كقٌدـ كذلؾ طالب مدرسة "سانت بكؿ" إحدل 
ف المدرسة إف  آنذاؾ، عدة عركض مسرحية؛ حتى مدارس المنشدي

 بيا، كأنشأت دارا لمتمثيؿ. صغيران  ألحقت فيما بعد مسرحان 
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تـٌ نشر أربعة مجمدات بعنكاف "مسرح  6871كفي عاـ  
األصدقاء ”اجر في الصحراء"، ك"الطفؿ المدلؿ"، كالتعميـ" مثؿ "ى

 المزيفكف"، كحظي الكتاب بإعجاب كبير كتيرجـ إلى عدة لغات.
ككاف أكؿ مف اىتـ بدراما الطفؿ في أمريكا المؤسسات  

، 6011االجتماعية، حيث تـ تأسيس أكؿ مسرح لألطفاؿ فييا عاـ 
مسرحيات فيو كسيمي بالمسرح التعميمي لألطفاؿ، كقد تـٌ عرض عدة 

منيا "األمير كالفقير" ك"األميرة الصغيرة"، ككاف اإلنتاج في ىذا 
المسرح يساير الخطة التعميمية في أمريكا، كبدأت إدارة البمديات في 

في المدف الرئيسة تيتـ بإنشاء مسارح ثابتة تعنى  6011عاـ  
مسرح األطفاؿ العالمي الذم  6098بمسرحيات األطفاؿ، كظير عاـ 

بتقديـ المسرحيات في مختمؼ أنحاء أمريكا، ثـ اتسع االىتماـ عني 
بالمسارح عندما أصبحت مادة مسرحية األطفاؿ كالدراما الخالقة تدخؿ 

 إلى المناىج الدراسية في العديد مف الجامعات كالكميات األمريكية.
كأصبحت اليـك مسارح األطفاؿ متنكعة، متعددة، مما يصٌعب  

كعت بيف مسارح خياؿ الظؿ، كالدمى بأنكاعيا عممية حصرىا، فقد تن
المختمفة، كاألقنعة بؿ كالمسارح الكرقية التي يصنع األطفاؿ أبطاليا 
مف الكرؽ المقكل... بجانب المسارح البشرية التي تعمؿ عمييا فرؽ 
اليكاة أك المحترفيف، كقد يمعب عمييا األطفاؿ أنفسيـ كما يحدث في 

كالتربكم...كمسرحيات تخمط ىذا مع  المسرح المدرسي، كالتعميمي،
 ذاؾ.
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كتعددت مسارح األطفاؿ إلى حد ال يمكف إحصاؤه، فقد  
بعد الحرب العالمية  -عمى سبيؿ المثاؿ-احتكل االتحاد السكفيتي 

لمعرائس!، كقد تجاكزت  رحامس 661، ك بشريان  مسرحان  661الثانية 
أف يككف المسارح في ىذا العصر أرقاـ المدف كالقرل، إذ يحدث 

تقدـ  كافة األدكاتببالمدينة الكاحدة أكثر مف مسرح لألطفاؿ مجيز 
عميو عدة فرؽ أعماليا عمى مدار العاـ، كأصبح لكؿ بمد خطة 
كبرنامج كمنيج، مف أجؿ تدريب الطفؿ عمى تذكؽ الدراما، كمف أجؿ 

 تييئتو لكي يصبح متفرجا يعشؽ المسرح.
عماليا فقط لسف  كتخصصت بعض الفرؽ المسرحية بتقديـ أ 

كمف ذلؾ فرقة مسرحية في  -أقؿ مف السادسة-ما قبؿ المدرسة 
نيكيكرؾ يستقبؿ ممثمكىا األطفاؿ الضيكؼ بمالبسيـ المسرحية 
ليتعكدكا عمييا كعمييـ، كيعطكف لألطفاؿ تذكرتيف متصمتيف، تفصالف 
عند منتصفيا، حتى ال يبكي األطفاؿ حيف تؤخذ التذكرة منيـ عند 

يصطؼ األطفاؿ الصغار قبؿ العرض في طابكر يتجو إلى الباب، ك 
دكرات المياه، حتى ال يقـك األطفاؿ أثناء العرض، ثـ يتجيكف إلى 

 أماكف جمكس منفصمة عف أماكف آبائيـ.
 مسرح الطفل في البالد العربية: (8)

عرفت البالد العربية في تاريخيا القديـ مسرح األطفاؿ  
رائس، كمسرح خياؿ الظؿ، كالمسرح بأشكالو المختمفة: مسرح الع

البشرم، كقد جاء في كتاب الرحالة "كارستف نيبكر" الذم زار 
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، كمكث في مصر سنكات طكيمة إف فف 6816اإلسكندرية عاـ 
إنو جدير  :في القاىرة، كقاؿ األراجكز كخياؿ الظؿ كاف منتشران 

باالىتماـ، لكف ظيكر أكؿ مسرح لألطفاؿ بشكؿ كاضح في مصر 
، كتكالى االىتماـ بمسرح األطفاؿ كأشكالو المختمفة 6019اـ كاف ع

بعد ذلؾ نتيجة انتشار المعاىد كالكميات التي تخصصت بالمسرح؛ 
كنتيجة التطكر الثقافي الذم شمؿ كتابات األطفاؿ بشكؿ عاـ، كقد 
جاءت بدايات المسرح العربي بشكؿ عاـ مرتبطة بالمسرح المدرسي 

 كالجمعيات.كجيكد الطالب في النكادم 
المسرح كأما في فمسطيف فقد كردت اإلشارة األكلى إلى كجكد  

ف ياكر نابميكف السابؽ المارشاؿ مارمكف، إ، إذ 6719البشرم فيو عاـ 
الذم شارؾ بالحممة عمى مصر كقاـ في الفترة األخيرة مف حياتو 
برحالت كثيرة إلى مختمؼ البمداف، كتب في مذكراتو عف رحمة قاـ بيا 

، أبرز فييا مشاىدتو 6719مدينة بيت لحـ الفمسطينية عاـ إلى 
في دير كاثكليكي، حيث قاؿ: "عيد الميالد في بيت  مسرحيان  عرضان 

لحـ ييحتفؿ بو بفخامة غير عادية، كال تزاؿ ىناؾ عادة تقديـ مسرحية 
دينية، كما كاف األمر عميو في القركف الكسطى، حيث ييشٌخص 

ف التاريخ الديني، كيرتدكف مالبس األطفاؿ مختمؼ الشخصيات م
األشخاص الذيف يصكركنيـ"، كيالحظ ىنا الدكر الذم لعبو األطفاؿ 

 في ىذه المسرحية.
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كقد فٌعؿ التعميـ في فترة مبكرة الحياة المسرحية، مما انعكس  
عمى التأليؼ المسرحي، كالرغبة في كتابة النص المسرحي المعبر، 

ك البالد الشامية منذ أكاسط القرف فقد أخذت البعثات األجنبية تغز 
السابع عشر، حيث راحت تؤسس المدارس كاألديرة كالكنائس خدمة 
لرغبات الدكؿ القادمة منيا، كمف أجؿ المحافظة عمى الطرؽ التجارية 
إلى الشرؽ األقصى، كقد بدأت ىذه اإلرساليات في إنشاء المدارس 

زت في البداية ، التي اىتمت بالمسرح المدرسي، حيث رك6797عاـ 
عمى المسرحيات الدينية البحتة كاألخالقية، إذ كاف مف تقاليدىا ختاـ 
السنة الدراسية بحفالت تحتكل عمى النشاط المسرحي، كقد اىتمت 
شيئان فشيئان بتقديـ مسرحيات ألفيا كبار الكتاب العالمييف مثؿ مكليير 

عمى كراسيف كككرني كشكسبير، كقد أتاح ىذا لمجميكر االطالع 
المسرحيات العالمية، كقد عمؿ ياغي كثرة المدارس األجنبية باىتماـ 
الدكؿ بفمسطيف لما ليا مف مصالح، فقد كثرت المدارس األمريكية 
كاأللمانية كاإلنجميزية كالفرنسية كاإليطالية كالركسية، حيث لـ تكف 
خاضعة لكزارة المعارؼ، كأغمقت معظميا أبكابيا أياـ الحرب فمـ يبؽ 

 ل المدارس األلمانية كاألمريكية.سك 
كانتبو الكطنيكف إلى خطكرة األمر، إذ إف ىذه المدارس غير  

معنية إال بمصالحيا، فيي مف الممكف أف تقفؿ أبكابيا لحظة انتياء 
ىذه المصالح، كما أنيا تعتمد عمى المعكنات الميددة باالنقطاع في 

ت أىؿ البالد، كال تتفؽ أية لحظة، ىذا باإلضافة إلى أنيا ال تمبي رغبا
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مع حاجتيـ، بؿ إنيا تقدـ ثقافة الغرب كتسمخ أىؿ البالد عف ثقافتيـ، 
سنة إعالف الدستكر  6017فقاـ الشيخ محمد الصالح في عاـ 

العثماني، كمف منطمؽ كطني بتأسيس مدرسة "ركضة الفيحاء" التي 
يطاني اختفت أثناء الحرب العالمية األكلى، كلكف بعد االحتالؿ البر 

استأنؼ الشيخ الصالح مع أصدقائو تأسيس مدرسة كطنية باسـ 
"ركضة المعارؼ الكطنية"، التي استمرت تؤدم كاجبيا حتى النكبة 

، كما تأسست في نابمس "مدرسة النجاح الكطنية" 6018الثانية عاـ 
، كأسس خميؿ 6018، كرأسيا محمد عزة دركزة حتى عاـ 6011عاـ 

 ستكرية التابعة لمجمعية التيذيبية.السكاكينى المدرسة الد
كقد اتجيت ىذه المدارس الكطنية إلى تشكيؿ الشخصية  

الكطنية المعتزة بتاريخيا كثقافتيا، ككاف مف الضركرم أف تقدـ البديؿ 
ألنشطة المدارس التبشيرية، فاىتمت بالنشاط المسرحي، كاعتمدت 

ي المناسبات نظاـ الحفالت المسرحية في نياية العاـ الدراسي أك ف
الكطنية كاألعياد الدينية، ليذا ظيرت لمكجكد مسرحيات عربية تعتمد 
التراث  العربي كترتكز عميو بشكؿ قكم، منيا: جابر عثرات الكراـ، 
كجريح بيركت، كعنترة، كصالح الديف األيكبي، كطارؽ بف زياد، كفتح 
 األندلس، كغيرىا، كقد تكجو بعض مؤسسي ىذه المدارس كالقائميف
عمييا إلى الكتابة المسرحية، حيث قاـ محمد عزة دركزة بمسرحة 
ركايتو "كفكد النعماف إلى كسرل أنكشركاف"، ككتب مسرحية "عبد 
الرحمف الداخؿ" ك"ممؾ العرب في األندلس"، كقاـ الطالب بتمثيؿ ىذه 
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المسرحيات عمى مسرح البمدية، كما تـ التكجو نحك اعتماد مسرحية 
جميع المدارس الثانكية، كجزء مف المنياج "مصرع كميب" عمى 

 المقرر.
** لكف الحقيقة المرة تطرح نفسيا عند التساؤؿ عف مدل التكاصؿ 
في العمؿ المسرحي بيف األطفاؿ في فمسطيف كالمسرح سكاء عمى 
صعيد مسرح الكبار أك المسرح التعميمي أك المسرح المدرسي حتى لك 

ه األعماؿ ال يتجاكز حضكر أحصينا عشرات األعماؿ، فإف معظـ ىذ
عشرات األطفاؿ، كالغياب الماثؿ لممسرح مشكمة حقيقية تعني غياب 

 أداة ثقافية حضارية حميمة التكاصؿ متعددة الفكائد كاآلثار!   
 مفيوم مسرح األطفال و"المسرح المدرسي": (4)

ليس مف السيؿ الفصؿ بيف أنكاع مسرح األطفاؿ، إذ ينقسـ  
مثيؿ إلى نكعيف ىما المسرح البشرم كمسرح بداية مف حيث الت

العرائس، كما ينقسـ مف حيث اإلعداد كالتقديـ إلى ثالثة أنكاع، ىي 
المسرح الذم يعٌده الكبار كيقدمو الكبار، كالمسرح الذم يعٌده الكبار 
كيقدمو الصغار، كالمسرح التمقائي تحت اإلشراؼ؛ الذم يعٌده الصغار 

مف العالقة الكثيقة بيف "مسرح الكبار"  كيقدمو الصغار، كعمى الرغـ
 ، حيث يعٌد الثاني جزءان بشكؿ عاـ ك"مسرح األطفاؿ" بشكؿ عاـ أيضان 

مف األكؿ، كيتصؼ بصفاتو في الغالب، لكف يمكف تمييز مسرح 
 الصغار عف مسرح الكبار في أمكر كثيرة:
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 مميزات المسرح المدرسي: (3)
 ار في أمكر منيا: يمكف تمييز مسرح الصغار مف مسرح الكب 

يمتاز بأفكار تناسب مستكل الكبار  يختار مسرح الكبار نصان  -8
كتعالج قضاياىـ كتثير اىتماميـ في حيف أف مسرح األطفاؿ ييتـ 

 كأفكاران  تيـ الصغار كتقدـ أىدافان  بنصكص مسرحية تعالج أمكران 
تتناسب كمستكيات أعمارىـ، ففي المرحمة األكلي مف الطفكلة التي 

مى بالطفكلة المبكرة يحتاج مسرح األطفاؿ إلى نص يركز عمى تس
الخياؿ، كالمرحمة الكسطى مف الطفكلة تحتاج إلى نص ييتـ بالخياؿ 
الحر، كفي المرحمة المتأخرة مف الطفكلة يحتاج إلى نص ييتـ بالخياؿ 

 .شامالن  المرتبط بالكاقع ارتباطان 
تاجكف إلى كيرل البعض أف األطفاؿ قبؿ سف الخامسة ال يح 

يدم؛ بؿ إلى لعب إبداعي، ال يكاد يتجاكز ممسرح بالمفيـك التق
عشريف دقيقة تعتمد عمى الحركة، أما األطفاؿ مف  سف الخامسة حتى 
الثامنة فيـ سف الخياؿ كالقصص الخرافية؛ مثؿ: المرآة السحرية، 
كاألقزاـ السبعة، كمصباح عالء الديف، كأما األطفاؿ مف سف الثامنة 

الثانية عشرة؛ فييتمكف بالبحث عف البطكلة، كالسعادة بانتصار حتى 
الحؽ، بينما يككف فيو ميؿ البنات إلى المغامرة أقؿ، كأما سف الثانية 
عشرة حتى السادسة عشرة فيك سف الركمانسية الذم يميؿ إلى 

 المغامرات كالعكاطؼ.
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الممثمكف في مسرح الكبار ىـ مف الكبار أنفسيـ لكف مسرح  -8
طفاؿ يحتاج إلى ممثميف مف األطفاؿ، كقد يككف الممثمكف مف األ

األطفاؿ كالكبار، بؿ قد يككف الممثمكف مف المعب كالدمى كالعرائس 
 كالكرؽ المقكل، كىذا يتكقؼ عمى النص كأىدافو كأفكاره.

المشاىدكف في مسرح الكبار ىـ مف الكبار فقط، أما جميكر  -4
يقتصر عمى الصغار أك يضـ المشاىديف في مسرح األطفاؿ فقد 

 معيـ المشرفيف كالمربيف كالميتميف بشؤكف الطفؿ.
تتناسب المغة في مسرح الكبار مع قدرات الكبار الذيف يخاطبيـ،  -3

ما يتناسب مع كيشترط في مسرح األطفاؿ بساطة المغة ككضكحيا ب
ف لكؿ مرحمة محصكؿ لغكم ينبغي معرفتو إمستكل األطفاؿ، إذ 

إلضافة إلى التركيز عمى الكممات ذات المضمكف المادم كمراعاتو، با
أكثر مف المعنكم، كاالىتماـ أف تككف لغة المسرحية الفصحى ألنيا 
تربكية تعميمية، كحتى في حالة اعتماد المغة العامية ال بد مف مراعاة 

 تطعيميا بتعبيرات فصحى جميمة.
ع عدـ كينبغي أف يتسـ الحكار بالقصر كالبعد عف الثرثرة، م 

المبالغة في القصر كاالعتماد عمى اإليحاء ألف ذلؾ قد يسبب عدـ 
 تجاكب الطفؿ.

يجب أف تككف مسرحيات األطفاؿ مناسبة الطكؿ كأف تتجنب   -5
الحكايات المعقدة أك التي تضـ شخصيات كثيرة العدد أك التي بيا 
عقدة ثانكية إلى جانب العقدة الرئيسة أك التي تتنقؿ مشاىدىا في 
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لزماف أك المكاف مثؿ العكدة إلى الماضي، ألف مثؿ ىذه المسرحيات ا
 تصيب األطفاؿ بالحيرة كاالرتباؾ.

في المحظة الراىنة، كىك يدخؿ المسرح  -عادة -ينيمؾ الطفؿ -2
ككمو شكؽ لممتعة كاإلثارة، فيصبح عمى غير استعداد لالنتظار بعد 

ة، بؿ يريد مف رفع الستارة حتى تبدأ األحداث الحقيقية لممسرحي
المحظة األكلى أف يعيش مع أحداث مسرحية مشكقة ممتعة مف دكف 
أف نطمب منو أف يرل كيسمع أشياء خاصة عف الشخصيات كالزماف 
كالمكاف كما يقع مف أحداث قبؿ بدء المسرحية كما يحدث عادة في 

 مسرح الكبار.
يس يحتاج الطفؿ كذلؾ إلى أف يعرؼ في أكلى سنكات عمره المقاي -1

الصحيحة لمعدالة فإذا جربيا الطفؿ كىك يزاؿ في بداية طريؽ الحياة 
بمكقؼ فيو اليزيمة كالعار جزاء فعؿ الخير سيمتبس عميو األمر كلف 
يقبؿ مثؿ ىذا المكقؼ، كلكف ىذا ال يمنع مف أف ننٌمي في نفس 
الطفؿ اإلرادة كالشجاعة التي تمكنو مف خكض مكاقؼ صعبة حتى 

جحاؼ.نعٌده لمكاجية م  ا قد يقابمو في الحياة مف ظمـ كا 
تجنب كثرة الشخصيات، ككجكد عقدة ثانكية، كاالنتقاؿ مف زماف  -1

 إلى زماف كالعكدة إلى الماضي.
مف الخكؼ، مف ذلؾ حكاية سندريال  اعتماد ركح الفكاىة بدالن  -9

كمكقؼ زكجة األب كاألخكات، ال داعي إلثارة الكراىية التي تثمر في 
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ؿ الخكؼ، كلكف إثارة السخرية التي تثمر الشعكر بالثقة نفس الطف
 كالقدرة عمى االنتصار، كتحقؽ في الكقت ذاتو عنصر جذب ىاـ.

االعتماد عمى الحركة كاستخداـ عناصر المسرح الشامؿ، حيث  -81
ينبغي أف تركز المسرحية عمى األحداث أكثر مف الكممات، كيمكف 

فكؽ السابعة فيمكف تقديـ مسرح االعتماد عمى الغناء كالرقص، أما 
دكف غناء كرقص مع االعتماد عمى الدرجة العالية الكتماؿ العمؿ 

 فنيا.
 

كميما كاف مف فركؽ بيف مسرح األطفاؿ كمسرح الكبار إال  
أنيما يمتقياف في كثير مف الميزات الفنية مف حيث الحاجة إلى بناء 

لمخرج كالجميكر المناظر "الديككر" كاإلضاءة كالنص كالممثميف كا
المشاىد، كخضكع كؿ منيما لمقاعدة النقدية لمعمؿ الناجح: "العمؿ 
المسرحي الناجح ىك الذم يشد انتباه المتمقي طكاؿ تكاجده  لمتابعة 

بذىنو كعقمو كخيالو بعد مغادرة  قان لالعرض المسرحي، ثـ يظؿ عا
 مكاف العرض".

 
 أىداف المسرح المدرسي: -(5) 
، كتقبؿ التعميـ بسيكلة، مى االتزاف عاطفيان تعاكف الطفؿ ع -6

 كالتعامؿ مع المجتمع بنجاح.
تعاكف الطفؿ عمى التخمص مف االنشغاؿ بنفسو؛ مف خالؿ تمثمو  -1

 أحد أشخاص المسرحية.
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يثير عكاطؼ كثيرة لدييـ: إعجاب، كخكؼ، كشفقة، كيالحظ أف  -1
اؾ السميـ العرض الجيد بطريقة طيبة ينمي األحاسيس الطيبة كاإلدر 

 لدييـ، بينما يدمر العرض السيئ الرخيص نفكسيـ.
يقدـ ليـ كجيات نظر جديدة في األشياء كاألشخاص كالمكاقؼ،  -9

 مما ينمي لدييـ التفكير كالمركنة، كاإلحساس بالمسئكلية.
 يشبع رغبتيـ في المعرفة كالبحث، كيقدـ ليـ خبرات متنكعة. -6
إثارة الخياؿ عمى أىمية الخياؿ  يثير حيكيتيـ العقمية عف طريؽ -1

 لالختراع كاالبتكار كاالكتشاؼ.
تأكيد ما ىك مطمكب مف قيـ دينية كاجتماعية، كسمككية عف  -8

 طريؽ االستنتاج.
7- .  كسيمة إلثارة اىتماميـ بالعمـك
كفنكف الحركة  اقتو أغنى مادة في األدب كالمكسيقيقدـ بطري -0

 كالتشكيؿ.
 
 يار النصوص:( معايير عممية اخت2)

يعتبر اختيار النص المسرحي المالئـ عممية صعبة، ال بد  
 لمقياـ بيا مف اإللماـ بأمكر كثيرة، منيا:

، تتحقؽ كشكالن  مة النص لممرحمة التي يقدـ فييا مضمكنان ءمال -6
المتعة فييا لألطفاؿ ال لمكبار، كالقدرة عمى تفجير طاقات األطفاؿ، 

ائيـ، كما ينبغي أف يككف مضمكف كالمساعدة عمى كشؼ مستكل ذك
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يمانيـ بفائدتيا،  النص قادران  عمى كسب ثقة األطفاؿ كاحتراميـ كا 
 .كترفيييان  كاجتماعيان  عمى اإلفادة تربكيان  بحيث يككف عامالن 

مالءمة النص مع قدرات الفريؽ كعددىـ، كال بد مف مراعاة  -1
نص فكؽ  اإلمكانات المادية كالبشرية، كليس مف الضركرة اختيار

القدرات الذاتية لفريؽ العمؿ أك دكف ىذه القدرات، كال بد مف تالـؤ 
النص مع شركط اإلنتاج كالعرض: مكاف التمثيؿ، كالمناظر، 

 كالممحقات.
، بطريقة التكازم كسمككان  تالـؤ النص مع العممية التربكية؛ منيجان  -1

 أك التكميؿ أك التطكير.
مع قدرات األطفاؿ العقمية  ضركرة تناسب األسمكب كالمضمكف -9

 كالنفسية كاالجتماعية.
 استخداـ لغة بسيطة جميمة تتكازل مع المرحمة، كتثرييا. -6
مراعاة المضاميف حسب سني العمر، كالبعد عف اإلقحاـ كالمباشرة  -1

 كالخطب كالنصائح؛ إذ ال يستطيع الطفؿ إدراكيا بالشكؿ الفج.
ساعد عمى عدـ تشتيت المحافظة عمى كحدة المكضكع مما ي -8

 أذىانيـ كما يساعد عمى تجسيد أفكار كقيـ كمفاىيـ ضركرية.
النص المسرحي الناجح يقـك عمى الككميديا كاألجكاء الخيالية  -7

 .كالمكضكع الكاقعي
عدـ طكؿ المسرحية حتى ال تجيد التالميذ المنتجيف كتؤدم إلى  -0

 كتؤدم إلى ممميـ. عدـ تركيزىـ، كحتى ال تجيد التالميذ المشاىديف
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اعتماد المشاىد الصامتة التي ال تحتاج إلى حكار كبير، إذ  -61
 يصعب عمى األطفاؿ حفظو.

تحريؾ مشاعر الطفؿ: "الجد كالفرح، كالحزف كالشفقة، كالصراع،  -66
كالتكتر، كالصداـ، كالمفارقات"؛ في لغة فصيحة مبسطة خالية مف 

 التفكير كاالبتكار كالخياؿ. األخطاء، كلغة تنمي عندىـ القدرة عمى
أف يتضمف النص فكرة قكمية، ليست بالضركرة أفكار سياسية  -61

 مجردة، بؿ سياسة مرتبطة بفمسفة التعميـ.
أف يتضمف النص معايير أخالقية: "اإلخالص، كالنبؿ،  -61

كالشجاعة، كالتضامف، كاألمانة، كالبطكلة، كالعمؿ، كالعدالة، مف 
، كالصحابة، ككبار  -صمى اهلل عميو كسمـ -خالؿ سيرة الرسكؿ 

 القكاد، كاألبطاؿ القكمييف.
 أشكال النص: (1)
النص المؤلؼ، كىك إما نص مؤلؼ لممسرح المدرسي، مستمد مف  -6

 الحياة العامة، أك محادثة تعالج مفردات المنيج.
 النص المرتجؿ، كىك قصة يسردىا المعمـ كيرتجؿ الطالب تمثيميا -1
عٌد عف: القصص كالمغامرات، أك التاريخ، أك السير النص الم -1

 الذاتية، أك الحكايات.
 تطوير منابع النصوص: (1)
 أساتذة.ك  تشجيع الكتاب المسرحييف طالبان  -6
 تشجيع الكتاب عمى الترجمة أك اإلعداد. -1
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 إعداد مسابقات ألحسف نص كرصد مكافآت لذلؾ. -1
 دة.نشر كتعميـ المسرحيات الفائزة كالجي -9
دراسة كتحقيؽ المسرحيات القديمة كالحديثة، كالعمؿ عمى تكفيرىا  -6

 .ليختار المشرؼ منيا ما يناسبو
 موضوعات المسرحيات المدرسية: (9)
مكضكعات حكؿ الطبيعة: المطر، كالثمكج، كالجفاؼ، كالجباؿ،  -6

 كالكدياف، كالحيكانات... .
 مكضكعات عف التاريخ. -1
 ثية: حكايات، كخرافات، كأساطير.امكضكعات أدبية تر  -1
 ب، كالعالقات البيتية، كالصداقة.مكضكعات اجتماعية: الح -9
مكضكعات تنمي المعايير الجمالية، مف خالؿ المسرحيات  -6

 الشعرية.
مكضكعات مأخكذة مف قصص األطفاؿ أك شخصيات يعرفكنيا  -1

 في الحياة أك في القصص.
 العمل مع التالميذ: (81)

 في المدارس االبتدائية:* العمل 
 .اختيار األسمكب المناسب، كمعرفة خصائص المرحمة -
 .التشجيع عمى االرتجاؿ -
 .تفجير رغبة التالميذ بالتقميد لمكبار -
 الطفؿ لتقميد المشرؼ أك المعمـ. االبتعاد عف إجبار -
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 عف القكاعد. إبقاء الطفؿ عمى عفكيتو، بعيدان  -
      ثؿ: تخيؿ أف المدرسة قرية، أك تخيؿ ؛ مبسيطان  يطكركف مكضكعان  -

 حدكث حريؽ، أك عممية انطالؽ صاركخ... .
 لممسرح. اعتماد "الحمبة" شكالن  -
التدريب في الحصص، بخالؼ اإلعدادية كالثانكية حيث يككف  -

 التدريب بعد الدكاـ.
 .تييئة األطفاؿ لكؿ طارئ -

 *العمل في اإلعدادية والثانوية:
 .الدكاـالتدريب بعد  -
 .يقترب مسرحيـ مف مسرح الكبار -
 .ةاالعتماد عمى نصكص معدٌ  -
 شكؿ المسرح "الحمبة" أك غيرىا "كالخشبة" أك التنكيع. -
 مسرحة القصة والمنياج: (88)

 ** مسرحة القصة:
 .فيـ فكرة القصة -6
كالمبدع قد يقدـ كيؤخر، يحذؼ أك  -كمبتدئيف-تتبع األحداث  -1

 ر الفكرة.يزيد، يغير أك يطك 
 تقسيميا إلى فصكؿ كمشاىد. -1
9- .  التزاـ الحكار األصمي في الغالب مع إضافة ما يمـز
يجاد الحؿ المناسب لألطفاؿ كتفكيرىـ . -6  مراعاة الحبكة، كا 
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 لممبدع. االلتزاـ بالطابع العاـ لمقصة، كذلؾ ليس ممزمان  -1
 مراعاة زماف كمكاف التمثيؿ. -8
 رحية كيسيـ في إخراجيا.إضافة ما يناسب المس -7
 حذؼ الدكر أك الحكار الذم ال يسيـ في بناء المسرحية. -0

 ** أىم طرق تمثيل القصة )ومسرحتيا( لألطفال:
 .يقرأىا المشرؼ لألطفاؿ قراءة شيقة -6
 .يكزع األدكار حسب رغبات األطفاؿ، كفقا لما يراه مناسبان  -1
 .يمثؿ معظـ األدكار، كيشاركو األطفاؿ -1
يقـك المشرؼ بتأليؼ القصة مف خالؿ أخذ أفكار األطفاؿ، كما  -9

 .يراه، كيكتبيا بشكؿ مسرحي جديد
عمى حدة، ثـ  يبني معيـ المسرحية الجديدة، كيمثمكف األدكار كالن  -6

 يمثمكف األدكار مجتمعة.
 ** مسرحة المنياج:

 .مف المنياج يمكف تحكيمو لمسرحية يختار المشرؼ نصان  -
 األطفاؿ، كيتناقشكف فيو.يقرأه مع  -
يحدد مع األطفاؿ الشخصيات الممكنة، كاألدكار، كمراحؿ التمثيؿ،  -

 .كاألفكار التي يبنى عمييا الحكار
 .يكمؼ مجمكعة منيـ كتابة المسرحية حسب ما دار في النقاش -
 .يراجعيا مع الطالب -
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يشكؿ ىيئة إدارية تشرؼ عمى اختيار: "فئة تمثؿ، كفئة تييئ  -
سرح كتزكده بما يحتاج، كفئة تدريب بإشرافو، كفئة ترسـ الديككرات الم

 ".بمساعدة الزمالء جميعان 
 .تعييف يـك العرض -
 دعكة أكلياء األمكر،  كالعرض أماـ جميكر المدرسة. -

 ** اشتراك األطفال في عممية الكتابة:
جمع األطفاؿ، ككصؼ المكضكع، كتسجيؿ المالحظات، كالتعديؿ  -

 ..النص. ببما يناس
 ضركرة كجكد مندكبيف بيف األطفاؿ يسجمكف كمالحظاتيـ. -
 .المشرفكف كاألساتذة يسألكف الطالب بما يفيد النص -
 .التدريباتاعتماد عممية حضكر األطفاؿ  -
 تكميؼ بعض الطالب بصياغة النص النيائي مع متابعتيـ. -
 

 ( دور الجيات المسئولة:88)
نييف في المدارس يقدمكف خطط عمؿ العمؿ عمى تكفير مشرفيف ف -

، يص مشرؼ فني لكؿ مدرستيف أك ثالثسنكية، كمف الممكف تخص
 ينسقكف مع المدير كالمعمميف.

بداعية ضمف المنياج المقرر. -  تقديـ نماذج مسرحية تعميمية كا 
كجكائز محفزة كمتابعة ذلؾ  عقد المسابقات الجادة كالممكلة تجييزان  -

 .سنكيان 
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مف أساليب  المعمميف في اعتماد المسرح أسمكبان  تطكير أداء -
 .التدريس المعتمدة كالقائمة عمى التنكيع

في  تفعيؿ "مسرح األطفاؿ الفمسطيني" القائـ، كنشر فكرتو عمميان  -
 .كافة فظاتالمحا
 .االستفادة المرحمية مف جيكد الفرؽ المحمية القائمة فعالن  -
لمحمية كالخارجية كنشرىا مف االىتماـ بطباعة النماذج المسرحية ا -

  .أجؿ تعميـ االستفادة منيا
، حث التمفزيكف عمى تقديـ العركض الناجحة بعد إعدادىا تمفزيكنيان  -

 كعدـ االكتفاء بتقديـ برامج األطفاؿ القائمة عمى النمط التقميدم.
 (: في ظل المعطيات القائمة حالياً  ( تجربة عممية )84)
الزمنية الممنكحة لإلذاعة المدرسية صباح االستفادة مف المساحة  -

 .ف أجؿ تقديـ مشاىد مسرحية قصيرةكؿ يـك م
االستفادة مف األياـ الكطنية كالدينية التي يخصص ليا مجمكعة مف  -

 .الحصص مف أجؿ تقديـ المسرحيات الطكيمة نسبيان 
اعتماد األسمكب المسرحي في تقديـ بعض جكانب المنياج المالئمة  -

التالميذ في اإلعداد كالتنفيذ، مع مراعاة التنكيع في أساليب  مع إشراؾ
التدريس؛ مثؿ: التعميـ الزمرم، كالمعمـ البديؿ، كاالستقصاء كالتكجيو، 

 كغيرىا مف الطرؽ الحديثة.
االستفادة مف حصص التعبير الماثمة في جميع السنكات الدراسية؛  -

 عمؿ المسرحي.لتنمية مكىبة الكتابة كالتذكؽ الفني لعناصر ال
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إعادة االىتماـ بحفالت نياية العاـ كتكريـ التالميذ األكائؿ،  -
كالخركج عف النمط التقميدم في اعتماد الكممات الخطابية لمثؿ ىذه 

 المناسبات.
االستفادة مف جيكد بعض الفرؽ المحمية التي تيتـ بمسرح  -

تالميذ األطفاؿ، مف خالؿ استضافتيا في المدارس، أك تنظيـ كفكد ال
 لمشاىدة عركضيا عمى خشبة المسرح خارج أسكار المدرسة.

اعتمػػػػػاد المغػػػػػة العربيػػػػػة الفصػػػػػحى لغػػػػػة لمحػػػػػكار فػػػػػي كػػػػػؿ األعمػػػػػاؿ  -
 المسرحية المدرسية.

 تبني ميرجاف مسرحي سنكم لتفعيؿ مكاىب الطمبة كالمدارس. -
عقد دكرات في فف كتابة المسرحية كالفنكف المصاحبة ليا مف تمثيػؿ  -

خراج  كنشيد. كا 
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 أفكار إبداعية في تعزيز المغة العربية
 إعداد الباحثة:

 سائدة حسين العمري
 مديرة مدرسة زىرة المدائن الثانوية لمبنات

 
 المقدمة

الحمد هلل الذم لكاله ما جرل قمـ، كال تكمـ لساف، كالحمد هلل 
الذم شرؼ العربية بالقرآف، كأجراىا عمى كؿ لساف، كالصالة كالسالـ 

 سيدنا محمد ) صمى اهلل عميو كسمـ ( كاف أفصح الناس لسانان  عمى
 . كعنكانان  ، كلمتعميـ الفاعؿ نبراسان كأكضحيـ بيانان 

يف صحارل العرب كترعرعت عمى بنشأت المغة العربية 
ألسنتيـ، ارتكت كتألقت بنزكؿ القرآف الكريـ بيا، كما زالت المغة 

، يتحدث بيا أىميا، الن كطك  العربية تتربع عمى عرش  المغات صكالن 
كيترنـ بيا غيرىـ، فيي تاج المغات كأرقاىا، عمت بعظمتيا بيف المغات 

 فكانت أسماىا.
ك"المغة العربية ليست قالدة نتقمدىا في العنؽ، أك نتحمى بيا 
نما ىي بناء نبني بو  في المجتمعات، أك نتطاكؿ بيا عمى األقراف، كا 

اط نصؿ بو ما بيننا")سالـ؛ أنفسنا، كقكاـ نعدؿ بو مسيرتنا، كرب
 (.51رشاد:ص
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إٌف المغة العربية " ىي المغة التي اختارىا اهلل لدينو، لمقرآف        
كالسنة، ليككف البالغ بيا أمينان دقيقان كليككف التمقي بيا أيضان أمينا 
دقيقان، كاهلل ىك الذم خمؽ الفطرة، فجعميا قادرة عمى تمقي المغة العربية 

 (.53رسالة اهلل كدينو" )النحكم؛ عدناف: صتمقيان يحمؿ 
كمف ىنا عمينا المحافظة عمى المغة العربية كالتعامؿ معيا 
ككأنيا الكطف الذم ال يدخمو أم دخيؿ إال كفؽ شركط معينة كضكابط 

يا. ككذلؾ حمايتيا مف أبنائيا الذيف ئكاضحة تضمف سالمة بنائيا كأبنا
داؿ بعض حركفيا باألرقاـ يسيئكف ليا بقصد أك بدكف قصد ؛ كاستب

بؾ(، أك إضافة حركؼ عمى كممات أصيمة ال أصؿ ليا في  مثؿ )أ
الزيادات المغكية مثؿ )أختشي(، أك كتابة الكممات العربية بحركؼ 

لكتركنية ثـ ( كالتي شاعت في الكتابة اإلoyoonانجميزية مثؿ )
تعدتيا، إلى جانب استخداـ أبناء العرب لمفردات أجنبية ضمف 

ديثيـ اليكمي  مستبدليف بيا مفرداتيـ العربية ذات األصكؿ العريقة ح
 (.302)انظر: عمايرة؛ إسماعيؿ: ص

كالحفاظ عمى المغة العربية ال يعني أف نضعيا في متحؼ 
عريؽ، كنضع حكليا األسكار كالحراس فال يجب االقتراب منيا بؿ 

، اقتؿ لي الطكاؼ حكليا كالترنـ بجماليا، كالتغني بسمكىا، فإف ىذا
نما الحفاظ عمى المغة العربية يككف بإحيائيا كجعميا في مقدمة  كا 
المغات مكاكبة لمتطكر كالمعاصرة التي ىي أىؿ المتالكيا كاستيعابيا 

 بما تتميز بو مف اتساع كعظمة. 
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كمف ىذا المنطمؽ كانت كرقة العمؿ تبحث سبؿ إحياء المغة        
ة التي تظف الباحثة أنيا قد تضفي العربية بكضع بعض األفكار الجديد

لمغة العربية، كقد طرحتيا في ىذه الكرقة مف ا عمى حيكية كفاعمية
خالؿ ثالثة محاكر؛ ىي األسرة لما ليا مف أىمية كبرل في إجراء 
المغة العربية عمى لساف الطفؿ قبؿ تعمميا مف أم جية أخرل، ثـٌ 

مغة العربية كتفعيميا المدرسة التي تقـك بتعميـ الطفؿ ضكابط تعمـ ال
كفؽ قكاعدىا الصحيحة، ثـ التكسع لممجتمع بكافة أطره كمؤسساتو 

 متكافمة متعاضدة مف أجؿ إبقاء المغة العربية عظيمة شامخة.
كالباحثة برؤيتيا البحثية تتمنى أف تككف ىذه الكرقة بابان يفتح 
 المجاؿ أماـ الدارسيف كالباحثيف لمتفكر في أساليب تدريس المغة

 .العربية
 المحور األول: األسرة

تعتبر األسرة المنشأ كالمحضف األكؿ الذم يتمقى فيو اإلنساف        
صمى اهلل  - بذكر لغتو كسمككو ككينكنة شخصيتو، قاؿ رسكؿ اهلل

دىاًنًو أىٍك  -عميو  كسمـ مىى اٍلًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكِّ ٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى : )مىا ًمٍف مى
سىاًنًو( ركاه البخارم في صحيحويينى  رىاًنًو أىٍك ييمىجِّ  .صِّ

فإذا كانت الديانة بيد األبكيف فما القكؿ في المغة التي ىي         
أساس التكاصؿ كالفيـ بيف األفراد كأصؿ التفكير كالتأمؿ، ىؿ يمكف 

ما ال نجميزييف أف ينطؽ ابنيما المغة العربية كىإلمكلكد ألبكيف 
. كمف ىذا المنطمؽ تقع مسؤكلية المغة  ! بالتأكيد اليتحدثاف بيا؟
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الكبرل عمى الكالديف كباألخص األـ التي يقضي الطفؿ أكثر كقتو 
 معيا.
كال شؾ أف الطفؿ يبدأ بتمقي السمكؾ المغكم مف حجر أمو، فيك       

يسمع األصكات كيخزنيا كيكتسب معيا العادات كالطباع كالقيـ 
كالتراكيب المغكية التي تنمك معو كتتطكر المرتبطة بتمؾ األصكات 

جنبان إلى جنب مع المعايير األخالقية كالحضارية المتصمة بيا حتى 
 (.99يبمغ الطفؿ سف المدرسة )انظر: المال؛ محمد: ص

في المغة المستخدمة بيف  كاضحان  كلما كاف الكاقع يشيد انحطاطان       
ا الكاقع األليـ كالذم ترجع األـ كطفميا فإف األلـ يعتصر قمكبنا عمى ىذ

 أسبابو لما يمي:
حديث األـ بالمغة العامية المبتذلة مع طفميا ظنا منيا أف ىذه  -1

المغة ىي  األقرب لفيمو، غير أف الطفؿ نقي العقؿ كالتفكير يستطيع 
االستيعاب كفؽ أم لغة تحادثو بيا األـ، فإف حادثتو بالفصيحة فيـ، 

 غير أف ميميا لمعامية ال مبرر لو.كلك حادثتو بالعامية فيـ، 
حديث األـ بمغة الطفؿ بعيدنا عف المغة السميمة الصحيحة، كنحف  -2

نعمـ أف الطفؿ تتشكه لديو معظـ الكممات لضعؼ اكتماؿ الجياز 
 الصكتي لديو، كربما لصعكبة التقميد.

جيؿ األـ بالمغة العربية الفصيحة كقمة معرفتيا بقكاعد المغة  -3
 كمخارج حركفيا كصفات الحركؼ.العربية 
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، فمما أشار إليو عمماء النفس أف قمة الحديث  مع الطفؿ أحيانان  -4
الفترة األكلى مف حياة الطفؿ في البيت ليا األثر الكبير في النمك 
المستقبمي لمطفؿ كخاصة النمك المغكم )انظر: السيد؛ محمكد: 

 (.103ص
ة باألـ كباقي أفراد األسرة كمف ىذا المنطمؽ فإننا نتكجو لألسرة ممثم

بضركرة تكخي الحذر في الحديث مع الطفؿ كاستخداـ المغة العربية 
السميمة في مخاطبتو لينشأ سميـ المغة صحيح المساف، فكيؼ باألـ 
 ؟!التي ال تعمـ كيؼ تتحدث المغة العربية أف تعمـ طفميا لغة فصيحة

 .(272)انظر: أبك لبف؛ جميمة: ص
األفكار التي يمكف أف تساعد في حؿ مشكمة كىنا نستعرض بعض 

 المغة عند األطفاؿ كىي كالتالي:
 أفكار تطويرية لتعزيز تعميم المغة العربية في األسرة:

عقد دكرات منكعة لمنساء المتزكجات حديثنا تقـك في أساسيا عمى  -1
 كيفية تعميـ األطفاؿ المغة العربية.

صغار تشتمؿ العديد مف إنشاء مراكز رعاية لغكية لألطفاؿ ال -2
 األنشطة المغكية كرعاية النطؽ السميـ.

تبني فكرة الحككاتي الفصيح لقص القصص بالمغة العربية  -3
الفصيحة كالذم يمكف تنفيذه داخؿ البيت أك عمى مستكل الشارع أك 

 الحي.
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تكفير مكتبة أسرية تجعؿ البيت يشيع فيو جك مف القراءة  -4
ف  كاف قميالن؛ فعندما "ينشأ الطفؿ في جكو كاالطالع كحب الكتب كا 

خاؿ مف ضركب الثقافة فال مجمة كال صحيفة...، كال يجد مف حكلو 
أبان يقرأ كال أما تمسؾ بيدىا مجمة أك صحيفة أك كتابان، فإف ذلؾ كمو 
ذك تأثير سمبي في اكتساب المغة ... كمف ىنا كاف عمى األىؿ أف 

تعددة مف صحؼ كمجالت ككتب، يغنكا البيت بالمثيرات الثقافية الم
كأف يككنكا قدكة ألكالدىـ في القراءة كاالطالع كالبحث" )السيد؛ 

 (. 102محمكد: ص
استبداؿ اليدايا المادية عند التزاكر بيدايا ثقافية ، خاصة بيف  -5

ربات البيكت المكاتي لدييف أطفاؿ، فحبذا لك كانت اليدية مجمكعة 
األـ في نمك عقؿ طفيا اإلدراكي  قصصية، أك ألعاب تعميمية تساعد

 كالسمككي كالمغكم.
بزيادة مستكل الكعي  ىإنشاء المراكز النسكية الثقافية التي تعن -6

الثقافي لمنساء كالذم يعتبر باككرة لمكعي المغكم كتحسيف مستكل 
المحادثة لدييف، باإلضافة إلى اشتماؿ برامجو الثقافية عمى برامج 

 لغكية.
مساجد في تحسيف النطؽ السميـ لمنساء مف خالؿ تعزيز دكر ال -7

دكرات التالكة كالتجكيد التي تصحح مخارج الحركؼ كصفاتيا عند 
 النساء.
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 المحور الثاني: المدرسة
تتمقؼ المدرسة الطفؿ بعد كصكلو لسف محدد يستطيع فيو تقبؿ       

يبدأ المعمكمات بصكرتيا المجردة تككف فيو قدراتو المغكية قد اكتممت، ف
ثـ يتطكر ليتمقى صكر  ،بتمقي صكر حركؼ المغة العربية ككمماتيا

المغة العربية كفنكنيا كتعمـ عمكميا المختمفة، فيجد أحيانان صعكبة في 
الفيـ كالتطبيؽ نتيجة الفجكة بيف المغة التي يستخدميا في حياتو 
اليكمية كبيف ما يتمقاه في المدرسة مف المغة العربية بصكرتيا 

 حة.الصحي
كمف المالحظ " أف ىناؾ عالقة طردية بيف التفكؽ في المكاد       

الدراسية كبيف القدرة المغكية في أغمب األحياف، إذ بطريؽ التفكؽ في 
المغة يتمكف التمميذ مف فيـ األفكار كاستيعابيا، كمف التعبير عف 

 (.92مشاىداتو كخبراتو بكؿ سيكلة كعفكية" )السيد؛ محمكد: ص
ف الجميع يعمـ تدني مستكل التحصيؿ في األكقات الراىنة؛ كال شؾ أ

 البلضعؼ القراءة كالكتابة عند الطكالذم يرجع السبب الرئيس فييا 
لباقي سنكاتو الدراسية  وفي المراحؿ الدراسية األكلى، كالذم يمتد مع

كيعرقؿ تحصيمو العممي في باقي المكاد، كلذا فيذه بضعة أفكار 
أجؿ تعزيز تعمـ المغة العربية كمعالجة ضعفيا مقدمة كمقترحات مف 

 عند الطالب.
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 أفكار إبداعية ترعاىا المدرسة لتجديد المغة العربية:
تفعيؿ المسرح المدرسي في مناقشة قضايا المغة العربية كمسرحة  -1

 مكضكعات المغة العربية.
نشاء مجمة األدباء  -2 رعاية المكاىب الشابة في الكتابة األدبية كا 
 لصغار، كمجمة النقاد الصغار.ا
تخصيص معمؿ لغة عربية في كؿ مدرسة خاص بأنشطة مجمع  -3

 المغة العربية المدرسي.
تكظيؼ تكنكلكجيا التعميـ في عرض مكضكعات المغة العربية  -4

عداد حقائب المعمميف  ضفاء نكع مف التشكيؽ عمى مكضكعاتيا، كا  كا 
مسرحيات منيجية، لكتركنية، كالتي تشمؿ قراءات نصكص، ك اإل

كأكزاف عركضية كغير ذلؾ مما تنتجو لجاف المبحث كالمتألقيف مف 
المعمميف؛ لما ليذه الطرؽ المبتكرة الجديدة مف مساىمة كبيرة في 
معالجة الضعؼ العاـ في المغة، فإٌف "العقؿ السمبي الذم نشيد شيكعو 

غير في أيامنا ىذه يمكف حفزه أك تشجيعو بأشكاؿ االتصاؿ األخرل 
 (.  20الطباعية" )الشيمي؛ حسني: ص

إقامة معارض لمخط العربي تشجع عمى معرفة الخطكط العربية  -5
كتطكرىا كتشجع النشء عمى تعمميا، كيشترط إشراؼ لجنة المغة 

 العربية بدال مف لجنة الفنكف الجميمة.
تدريس الترجمة كالتعريب ضمف دركس المغة العربية.، فالترجمة  -6

كىي حرفة ال تتأتى إال بالدربة كالمراف كالممارسة استنادان  فف تطبيقي
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إلى مكىبة، كليا مف الجكانب الجمالية كاإلبداعية نصيب )انظر: 
 (.2عناني؛ محمد: ص

 إقامة األياـ الخاصة بالمغة العربية تحت شعار " نريد لغة ال لغكان  -7
لشكؿ " يشار فييا لضركرة صحة المساف بالنطؽ كالتي تتطمب صحة ا

 (.284لمكممات بالتشكيؿ )انظر: أبك لبف؛ جميمة: ص
إعداد األبحاث اإلجرائية التي تعالج القضايا المغكية كأخطاء  -8 

متحدثييا ككضع خطط عالجية لذلؾ ، كعدـ الخمط بيف األبحاث 
 العممية كاألبحاث االجرائية.

ؽ تفعيؿ الحصص الناقدة كالتي تعمؿ عمى تنمية المحاكاة كالتذك  -9
األدبي لمطالب، كتجمع فركع المغة العربية كالن متكامالن، إذ ال يجكز 
بتر أجزائيا "كأنيا عمـك منفصمة ال رابط بينيا )انظر: طعيمة؛ 

(، كحرمنا الطالب مف أف يدرؾ العالقة العضكية 132رشدم: ص
بينيا ليتذكؽ المغة العربية كيعيش جماليا كغناىا كتنكع أساليبيا 

ركناه أماـ رمكز محٌيرة، كألغاز معقدة، كنصكص جامدة كتصاريفيا، كت
 (. 165ال ركح فييا كال حياة" )المال؛محمد: ص

عقد المسابقات في التميز كاإلبداع في تدريس المغة العربية  -10
كتفعيميا بيف المعمميف، كالتي تشمؿ تنكع العطاء بالتمشي مع معايير 

 .(130التعمـ الفعاؿ )انظر: طعيمة؛ رشدم: ص
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إقامة معارض خاصة بأنشطة كفعاليات ككسائؿ المغة العربية،  -11
كالتي تقـك عمى تحفيز الطالب بالمشاركة، كتعمؿ عمى زيادة ثقتيـ 

 بأعماليـ كقدراتيـ؛ فتنمي فييـ حب المغة العربية.
دخالو ضمف بنكد التقييـ  -12 إقامة المسابقات في التعبير الشفكم، كا 

فركع المغة العربية، فالتعبير "يتبكأ األىمية بيف لمادة التعبير كفرع مف 
فركع العربية ألنو ثمرة الثقافة األدبية المغكية، كماداـ ثمرة الثقافة، 

افد التي تصب في مجرل كانت فركع العربية بمنزلة الرك 
(. كبذلؾ يجب االىتماـ بالمغة التي 127السيد؛ محمكد: ص")رالتعبي

جمكدىا يجمد الفكر، كتفتحيا ينمي الفكر، تعتبر مفتاح التعبير "إذ إٌف 
فال تفكير سميـ بغير  كالتفكير ىك قبؿ كؿ شيء عمميات تجرم بمغة ،

 (.  133)طعيمة؛ رشدم: صلغة سميمة"
التركيز عمى تعميـ ميارة االستماع في تعميـ المغة العربية  -13

لطالب المراحؿ األكلى، كذلؾ لتككيف مخزكف لغكم لدل الطفؿ 
مف خاللو محاكمة المفردات التي يستمع ليا الحقان، أك يستطيع 

صمى اهلل  -يتحدث بيا في تعبيراتو المختمفة، كجميعنا يعمـ أف النبي
قد أخذ المغة بالسماع مف قبيمة سعد فكاف خير مف نطؽ  -عميو كسمـ

ف لـ يكف يعرؼ القراءة كالكتابة )انظر: المال؛محمد:  بالضاد كا 
 (.130ص
اءة الجيرية التي تساعد عمى سالمة النطؽ، كتزيد تعزيز القر  -14

مف المحصكؿ المغكم لمطالب، كتعمؿ عمى زيادة ثقتو بنفسو، مع 
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الحرص عمى التنكع في المقركء، كأشكاؿ القراءة. مع ضركرة التزاـ 
المعمميف بالقراءة الفصيحة المضبكطة بالشكؿ كالمراعية لألسمكب 

(. مع "تنمية ميكؿ الطالب 274كالنبر )انظر: أبك لبف؛ جميمة: ص
كنثر، كتدريبيـ عمى  إلى المطالعة كقراءة النصكص األدبية مف شعر

كجكدة اإللقاء، كتمثيؿ المعنى" )طعيمة؛ رشدم:  حسف األداء،
 (.130ص

 المحور الثالث:  المجتمع
إٌف مسؤكلية تعميـ المغة كالحفاظ عمييا تقع عمى عاتؽ المجتمع       

ؿ فرد مف أفراده ككؿ مؤسسة مف مؤسساتو عبء كافة، إذ يتحمؿ ك
) انظر: سميح حصكنيا لتبقى شامخة عزيزة الذكد عف المغة العربية كت

 (.289أبك المبف؛ جميمة: ص
يشمؿ المجتمع جميع األفراد كاألطياؼ كالمؤسسات، كلكنو في        

ىذا اإلطار يبدأ التمركز كتعظـ المسؤكلية ابتداءن مف كزارة التربية 
كالتعميـ، ككزارة األكقاؼ كاإلعالـ، ك كزارة الثقافة كالمراكز الثقافية 
المختمفة التابعة، ليا كمف بعدىـ باقي الكزارات، كألجؿ تعزيز المغة 
العربية في المجتمع فإٌف الباحثة تعرض بعض األفكار لمؤسسات 

 المجتمع محددة فيما يمي:
 عيد المجتمع:أفكار مقترحة في تجديد المغة العربية عمى ص

إنشاء كحدة تدقيؽ لغكم في دائرة الترخيص تقـك بتدقيؽ أسماء  -1
المحاؿ التجارية كاألسكاؽ كالعقارات ، كتقديـ التسييالت  لمف يحافظ 
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عمى المغة العربية، كتضع الغرامات كالتعقيدات في كجو مف يتخمى 
ات عنيا كيمجأ لغيرىا مف المغات أك يشكىيا. فيتحتـ " عمى الحككم

كاألجيزة العربية بكافة أنكاعيا كأشكاليا حماية المغة العربية كالتكسع 
في استخداميا عف طريؽ سف القكانيف ككضع التشريعات الكفيمة 

 .(58باحتراـ لغة الدكلة الرسمية" ) المال؛ محمد: ص
إنشاء فضائية لغكية تعنى بقضايا المغة العربية، كتعميـ المغة  -2

نشء؛ حيث تقدـ المغة بصكرتيا الصحيحة العربية الفصيحة لم
.فالجميع يعمـ أننا نعيش عصر اإلعالـ الذم دخؿ كؿ بيت كاستحكذ 
عمى العقكؿ، كربما كاف لإلعالـ السبب األقكل كاألبرز في استيجاف 
ضعافيا بما تبثو القنكات الفضائية مف تعدو سافر عمى  المغة العربية كا 

سمسالت المترجمة بميجات مبتذلة، المغة؛ إذ تقـك بنشر األفالـ كالم
كيعتبر ىذا النشاط الترجمي " نشاط تخريبي يسعى إلى اليدـ أكثر مف 

( إلى 18سعيو لمبناء" ) مجمكعة خبراء اليندسة االجتماعية: ص
جانب تسمية الكثير مف البرامج بأسماء أجنبية أك حصيمة دمج بيف 

المفردات األجنبية اسـ عربي كأجنبي ، إلى جانب استخداـ الكثير مف 
ضمف التقارير التمفزيكنية المنكعة ككأف المغة العربية افتقرت لمكممات 

 التي تعبر بيا عف معانييا.
"إف أم تشكيو يمحؽ بالعربية عمى القنكات الفضائية ىك أشد       

خطران كأفدح أثران مف أم تشكيو مماثؿ يقع في صحيفة أك جريدة أك 
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ميا مكجية إلى جميكر مف الناس مؤلؼ مجمة أك كتاب، ألف ىذه ك
 (. 83مف مثقفيف كمتعمميف" كغيرىـ )سالـ؛رشاد:ص

كغياب المغة العربية، أك ىكانيا في حياة الفرد المسمـ أك األمة "      
المسممة، يفتح المجاؿ لتسٌرب الديف الجديد شيئان فشيئان إلى كاقع األمة، 

حياة كالمكت، كالدنيا كتتسرب معو عادات كتقاليد، كتصكرات عف ال
كاآلخرة، مغايرة لحقائؽ اإلسالـ، كتتسرب فمسفات مضممة كآداب كنثر 
كشعر . كيفتح ىذا كمو ثغرات بعد ثغرات في حصكف األمة كقالعيا، 

 (.57حتى تنيار" )النحكم؛ عدناف: ص
التعامؿ مع المغة العربية كقضية تحتاج إلى مجالس كجيكش مف  -3

ف بحاجة ماسة لحؽ العكدة إلى ىكيتنا العربية، أجؿ الدفاع عنيا؛ فنح
سالمية أيضان " ترتبط بأخطر قضية في حياة  فيي قضية قكمية كا 
اإلنساف كأكبر حقيقة في الككف. إٌنيا قضية اإليماف كالتكحيد كتمقي 

تمقيان أمينان دقيقان ال يتـ إال بالمغة العربية"  -قرآنان كسنة–رسالة اإلسالـ 
( كال شؾ أف ىناؾ مف الدكؿ مف تنبو لمثؿ 56ص )النحكم؛ عدناف:

ىذه النقطة فيا ىي فرنسا حينما أحست بالخطر عمى لغتيا أقامت 
شرطة خاصة لحمايتيا، تقـك عمى إصدار القكانيف كالقرارات الرسمية 
عف مجمس الكزراء خاصة باستعماؿ المغة الفرنسية كالتصدم لمدخيؿ 

 (.50الـ؛ رشاد: صفييا مف المغة االنجميزية )انظر: س
تشجيع الباحثيف عمى دراسة األدب الشعبي الذم يحفظ الميجة  -4

كتراث البمد الفكرم؛ كاإللماـ بأف دراسة الميجات تعتبر دراسة في 
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تطكر المغات، بكصفيا مستكل مف مستكيات المغة التي تضمنت 
 صفات محمية لمقبائؿ )انظر: المناعمة؛ عبد اهلل: ص ب(.

سرح الفمسطيني بمغة عربية فصيحة، مسرح يعرض تفعيؿ الم  -5
 حياة العمماء كقضايا المغة العربية جنبان إلى جنب مع قضايا المجتمع.

تفعيؿ الصالكنات األدبية التي تعزز ظيكر األدباء كالنقاد كتقدـ  -6
ليـ مساحة مف االىتماـ تشعرىـ بثقتيـ بأنفسيـ كتساعد النشء عمى 

مع إفساح المجاؿ لالختالفات الفكرية ضمف مجاراتيـ كالتعمـ منيـ، 
 إطار ديني كاحد.

تنمية االنتماء لمغة العربية الفصيحة كمحاربة دخائؿ المغة  -7
كطغياف المغات األخرل في الحديث كالكتابة فالكاجب عمى أبناء المغة 
العربية أف يعممكا أنيـ في تجردىـ مف المغة العربية إنما يتجردكف مف 

بد مف إشاعة يـ التي سبقت األمـ جميعان. فال ميـ كعراقتتاريخيـ كعمك 
الكعي بأىمية الحفاظ عمى ىكية األمة العربية اإلسالمية في مكاجية 
التحديات العممية كالتقنية كالسياسية كالحضارية كاإلعالمية، كمكاجية 
تحديات الثقافات كالقيـ األجنبية، كمحاكلة إقصاء العربية عف سيادتيا 

 (.49يا" )سالـ؛رشاد:صفي أكطان
ىانتيا بيف أىميا ليس إال ىزيمة        إف تصغير المغة العربية كا 

نفسية ناتجة عف عدـ ثقة األفراد بمغتيـ، كانسياقيـ كراء المغات 
األخرل ظنان منيـ أنيـ يمحقكف بركب التطكر كالرقي، كىـ في الحقيقة 

ي لغتنا القكمية كمف يسمـ رقابو لذباحو، كالمغة العربية الفصيحة "ى
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التي ال يمكف استبداؿ أية لغة أك ليجة أخرل بيا؛ ىذه حقيقة ال 
يجادؿ حكليا إال كؿ مكابر عمى أمتو، كمتحيز ضد أصالتيا كتراثيا" 

 (.93)السيد؛ محمكد: ص
تعزيز دكرات النكرانية في تعميـ القرآف كالمغة لألطفاؿ الصغار  -8

بأصكاتيا كأشكاليا كمخارجيا  فيي بداية طيبة لحفظ األطفاؿ الحركؼ
 كصفاتيا.

إنتاج أفالـ كارتكف كبرامج أطفاؿ تحيي المغة العربية الفصيحة  -9
كتساعد األطفاؿ عمى اكتسابيا بصكرتيا السميمة، بعيدان عف العامية 
التي انتشرت في فضائيات األطفاؿ )انظر: السيد؛ محمكد: 

 (.115ص
الميجات التي ىي امتداد إقامة كرش العمؿ حكؿ دراسة تطكر  -10

لمغة العربية مف أجؿ كضع حدكد صارمة ليذه الميجات ال تتعداىا 
فتطغى عمى المغة العربية الفصيحة كتطمسيا )انظر: المناعمة؛ عبد 

(. مع العمـ بأٌف "عمـ المساف الحديث يرل أٌف الميجة تنشأ 50اهلل: ص
يد في عف تحكير في المغة األصمية يؤدم إلى قياـ أسمكب جد

الخطاب المغكم يصمح لالستعماؿ في ظركؼ الحياة اليكمية، لكنو ال 
 (.131يرقى إلى مرتبة المغة القكمية" )طعيمة؛ رشدم: ص

لكتركنية المسمكعة كالمقركءة إلى تعزيز المكتبات بالكتب اإل -11
جانب المطبكعة كرقيان؛ لمكاكبة الصبغة العصرية التي يحياىا أبناء 

نكلكجي، فالتقنيات الحديثة " ال تحكـ باإلعداـ عمى ىذا العصر التك
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نما تتعاكف فيما بينيا كتدعـ بعضيا بعضا" )الشيمي؛  سابقتيا كا 
 (.29حسني: ص

تعزيز دكر مجامع المغة العربية في كضع حدكد لحركتي  -12
الترجمة كالتعريب لمغة العربية لمحفاظ عمى كينكنتيا كبقاء أصالتيا 

(، إذ يجب مراعاة قكاعد المغة العربية 7ص )انظر: عناني؛ محمد:
في الترجمة كاالنتباه إلحياء اإلبداع األدبي كعدـ قتمو بالتركيز عمى 
المضمكف دكف الشكؿ األدبي ) انظر: مجمكعة خبراء اليندسة 

 (. 21االجتماعية: ص
تحفيز مشركع معاجـ المصطمحات المعاصرة كتخصيص لجاف  -13

ف مكاكبة ما يطرأ عمى المغة مف تغٌير في مختصة بذلؾ؛ إذ ال بٌد "م
معاني مفرداتيا، كما يدخؿ إلييا مف مفردات غريبة. ككمما تسارعت 
عكامؿ التطكر، كاف لزامان أف تكاكبو الجيكد المعجمية، حتى يظؿ 
المعجـ صكرة لغكية كحضارية تسٌجؿ كؿ ما يطرأ عمى جكانب الحياة 

 (. 298مف تغيير" )عمايرة؛ إسماعيؿ: ص
االىتماـ بأدب األطفاؿ الذم ينمي الممكة المغكية لديو مف  -14  

 شعر كقصص، كتحفيز أدباء األطفاؿ عمى الكتابة كالنشر.
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 الخاتمة
 

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى 
الديف القكيـ ليخرج الناس مف الظممات، كنشكر بخير البشر مف جاء 

 ان أف كفقنا في ىذه السطكر كالكممات.اهلل شكران كثير 
جاءت فكرة البحث منبثقة عف أىمية المغة العربية كما آلت 
إليو في اآلكنة األخيرة مف ىجمات شرسة قاـ بيا أعداؤىا يساندىـ 
فييا أبناؤىا بال عمـ منيـ كال انتباه لخطكرة ما يقكمكف بو مف تشكيو 

عرش المغات عصكرا  ليا كزعزعة لمكانتيا التي تربعت فييا عمى
مديدة، فكانت ىذه الكرقة مقدمة إليقاظ العقكؿ العربية مف غفمتيا 
كتكعيتيا بالقيمة الحقيقة لعراقة المغة، ككيفية حمايتيا كالذكد عنيا مف 
خالؿ بعض األفكار التي تظف الباحثة أنيا تساعد في تنمية الكعي 

لمغة العربية عمى المغكم كاالنتماء لو، فتناكلت الكرقة سبؿ تفعيؿ ا
ثالثة أصعدة ىي األسرة كالمدرسة كالمجتمع لتخرج بعدة تكصيات 

 يمكف سردىا في التالي: 
 التوصيات

تعزيز المغة العربية عند األميات؛ فاألـ مدرسة إذا أعددتيا  .1
 أعددت شعبان طيب األعراؽ.

تنظيـ كرش العمؿ كاألنشطة المغكية لألميات حكؿ أىمية  .2
 المغة العربية.
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تعزيز القراءة العربية مطالعة كاستماعان مف خالؿ مكتبة  .3
 األسرة كالمكتبات العامة.

 تفعيؿ المعارض كاألياـ الخاصة بالمغة العربية في المدارس. .4
عقد المسابقات اإلبداعية في المغة العربية عمى مستكل  .5

 المعمميف كالطمبة.
 تعزيز الكتابة األدبية كتفعيؿ المسرح المغكم. .6
ئية لغكية تعنى بتصحيح النطؽ، كتيتـ بالتراث إنشاء فضا .7

 المغكم كاألدبي.
االىتماـ بدراسة الميجات كاألدب الشعبي كحركات الترجمة  .8

نشاء معاجـ المغة كمصطمحاتيا.  كالتعريب كا 
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 قائمة المراجع والمصادر
 

أبك لبف؛ جميمة: األبعاد المسانية لمعربية المكتكبة غير المشككلة،  .1
 ، األردف.2013ىراف لمنشر كالتكزيع، ، دار ز 1ط

، 1سالـ؛ رشاد: المغة العربية كاإلعالـ، دار الكتب المصرية، ط .2
 ، القاىرة.2003

، 1989، 1السيد؛ محمكد: شؤكف لغكية، دار الفكر المعاصر،ط .3
 سكرية.

، العربي لمنشر 1الشيمي؛ حسني: القراءة في عصر التقنيات، ط .4
 ، القاىرة.2001كالتكزيع، 

؛ رشدم: األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية، د.ط، طعيمة .5
 ، القاىرة.2004دار الفكر العربي، 

، دار كائؿ، 1عمايرة؛ إسماعيؿ: تطبيقات في المناىج المغكية، ط .6
 ، الجبيية )األردف(.2000

، الشركة المصرية العالمية 5عناني؛ محمد: فف الترجمة، ط .7
 ، مصر.2000لكنجماف، -لمنشر

خبراء اليندسة االجتماعية: الترجمة قضايا كمشكالت مجمكعة  .8
 ، الرياض.1985كحمكؿ، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، 
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المال؛ محمد: المغة العربية رؤية عممية كبعد جديد، مكتبة نيضة  .9
 ، القاىرة.1995الشرؽ، د.ط، 

دراسة لغكية –المناعمة؛ عبد اهلل: التداخؿ الميجي في قطاع غزة  .10
 ، غزة.2005، 1، مكتبة اليازجي، ط-ميدانية

، دار النحكم لمنشر 1النحكم؛ عدناف: لماذا المغة العربية، ط .11
 ، الرياض.1998كالتكزيع، 
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 نحو توجيو األنشطة المدرسية 
 لتعزيز المغة العربية في مدارس التعميم العام

 

 إعداد الباحثْيِن :
 ّمد حسنينأ. جميل مح             د. خميل عبد الفتّاح حّماد

 مدير عام الّتعميم الجامعّي                عضو مجمع المغة العربّية 
 

، ، الذم خمؽ اإلنساف عممو البيافالحمد هلل رب العالميف
، محمد بف أشرؼ الخمؽ، كأفصح العرب لسانا كالصالة كالسالـ عمى

بإحساف إلى يـك عبد اهلل كعمى آلو كصحبو الغر المياميف كمف تبعيـ 
 :.. أما بعد.ديفال

تمثؿ ىذه الدراسة إضافة كمساىمة متكاضعة تيضاؼ إلى       
الجيكد التربكية التي تيبذؿ في ميداف تعميـ المغة العربية كسبؿ 
النيكض بأساليب تعميميا. كما أنيا تمقي األضكاء عمى تجربة المجمع 

تي المدرسي لمغة العربية في مجاؿ التكجو نحك المعرفة المدرسية، كال
يمكف أف يفيد منيا الراغبكف في تطكير مثؿ ىذه المناىج في بالدنا 

 .العزيزة 
كلعؿ مف أبرز الجيكد الخيرة المشتركة التي بذلتيا كزارة التربية 
كالتعميـ، كبذليا مجمع المغة العربية المدرسي الفمسطيني، تطكير تعميـ 

لندكات المغة العربية كتعمميا، كذلؾ مف خالؿ عقد المؤتمرات كا
 .كتأليؼ مناىج المغة العربية، ككتبيا المدرسية
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 :ي نبذة عن المجمع المدرسي ونشأتووبداية يحسن بنا أن نعط

 2013تـ اعتماد مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي سنة        
بناء عمى قرار مف كزير التربية كالتعميـ العالي، كما تـ تشكيؿ مجمع 

رسي مركزم عمى مستكل المديريات يتككف مف لغة عربية فمسطيني مد
رئيس لجنة تعزيز المغة العربية في مجمع المغة العربية الفمسطيني 

 المختاريف في المديريات.بغزة كمشرفي المغة العربية 
كقد انبثؽ عف مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي المركزم       

تتككف مف أحد  ىيئة مجمع فرعية في كؿ محافظة مف المحافظات
مشرفي المغة العربية في المحافظة كمدرس لغة عربية مف كؿ مدرسة 
عدادية في المحافظة، حيث يينتدب المدرس لرئاسة لجنة  ثانكية كا 

 المجمع المدرسي المككنة مف تالميذ نابييف.
 كمف أىداؼ المجمع:

 الحفاظ عمى سالمة المغة العربية.  -1

 اب كالفنكف.نشر مصطمحات العمـك كاآلد  -2

تشجيع االىتماـ بالتراث العربي كاإلسالمي في المغة كالعمـك   -3
 كاآلداب كالفنكف.
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تشجيع استخداـ العربية الفصحى كالحد مف استخداـ   -4
 العامية.

 تشجيع البحث العممي في عمـك المغة العربية.  -5

تعزيز مكانة المغة العربية في النفكس كتشجيع التخصص   -6
 فييا.

 ما ميام المجمع المدرسي فتتمثل في :أ

رصد األخطاء في أسماء المحاؿ التجارية كالمنشآت المختمفة   -
 كالالفتات كتصكيبيا.

اقتراح أسماء المحاؿ التجارية بالعربية بدال مف األسماء   -
 األجنبية.

كتابة رسائؿ الشكر لممحالت كالمؤسسات التي اعتمدت االسـ   -
 العربي ال األجنبي.

رصد األخطاء المغكية الكاردة في كسائؿ اإلعالـ كالعمؿ عمى   -
تصحيحيا كمكاتبة أصحابيا إلكتركنيا ككرقيا كنشرىا عمى 

 مكاقع التكاصؿ االجتماعي.
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عقد دكرات في آليات االصطالح كمنح األسماء لممسميات   -
 الجديدة كالمسميات األجنبية.

جنبية كنشرىا في إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطمحات األ  -
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي مع المعالجة.

عقد مسابقات تمكيف المغة العربية )المتحدثكف بالفصحى دكف   -
 أخطاء(.

رصد المصطمحات األجنبية الدارجة بيف الناس كنشر   -
 المصطمحات العربية البديمة ككضع مقترحات لتسميتيا.

حات العممية الجديدة نشر األسماء العربية لألجيزة كالمصطم  -
 ككضع مقترحات لتسميتيا.

 .(1)كتابة مقاالت لغكية مختصة كأبحاث كمراجعات    -

في  المدرسية لتعزيز المغة العربية ورغبة منا في توجيو األنشطة
 مدارس التعميم العام فإننا نقترح األنشطة التالية:

                                                 
غنيـ، كماؿ : عف فكرة المجمع المدرسي الكاردة في ىذه الكرقة انظر بالتفصيؿ ((1
 (: مجمع المغة العربية المدرسي، رؤية مستقبمية لتعزيز المغة العربية.2014)

http://www.alukah.net/literature_language/0/65254-. 

http://www.alukah.net/literature_language/0/65254-
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 تفعيل حصص المغة العربية : -أوال

ستاذ أف ييتـ بتعبيره حيف يكتب أك إذ مف الكاجب عمى األ* 
يتكمـ فيك نمكذج لمتعبير الكاضح البسيط، كيجب عميو العمؿ 

 عمى إزالة الخكؼ كالتردد في نفكس المتعمميف.

* كذلؾ ينبغي عمى األستاذ أف يعطي التالميذ الحرية في  
 تعبيرىـ حتى يعبركا عف أنفسيـ ال عما يريده األستاذ .

  تصحيح أخطائيـ بقدر اإلمكاف. إشراؾ المتعمميف في* 

 * االىتماـ بالفكرة قبؿ المغة.

 * إصالح األخطاء في الكتابة كالعبارات كاألفكار.

 :* االعتناء بسجؿ كصؼ سير التعٌمـ 

عبارات حكؿ أشياء قرأىا،  كىك سجؿ منٌظـ يكتب فيو الطالب    
أك شاىدىا، أك خبرات مٌر بيا في حياتو الخاصة، حيث 

بالتعبير بحرية عف آرائو الخاصة، كاستجاباتو حكؿ يسمح لو 
 .ما تعممو
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كيعد سجؿ سير التعمـ تعبيران مكتكبان يصؼ بو الطالب       
عممية تعٌممو، كبذلؾ يتيح لمطمبة فرصة التكسع في التعبير 
عف انطباعاتيـ األكلية بحرية، كيربطكف تمؾ الخبرة مع 

يكمية أك األسبكعية األنكاع األخرل مف التعمـ، فالكتابة ال
 .تحسف مف طالقة الطمبة في الكتابة، كتطٌكر إبداعاتيـ

كيتطمب تطبيؽ ىذه األداة بيئة تعمـ آمنة، كتنظيمان          
خاصان مف اإلدارة، بحيث يككف ىذا النكع مف التقكيـ جزءان 

 .مف عممية التعمـ

 توظيف اإلذاعة المدرسية: -ثانيا

لمدرسية مف أبرز كسائؿ االتصاؿ تعتبر اإلذاعة ا          
كأىميا لككنيا ذات مؤثر فاعؿ في تكجيو الرأم العاـ 
الطالبي، إذ إنيا تتيح لمتالميذ فرصة تككيف الشخصية 
كالعمؿ التعاكني النشط في انسجاـ كتعاكف، كما تعكد عمى 

 الطالب بفكائد تربكية كتعميمية كتثقيفية.

 : كأىداؼ ىذه الجماعة تتمثؿ في التالي

 خدمة المناىج الدراسية بربط بعضيا بالبعض اآلخر. *
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تزكيد الطالب بالجديد مف المعمكمات عف طريؽ الفنكف  *
 اإلذاعية.

 تشجيع المكاىب اإلذاعية كالعممية كاألدبية كالثقافية. *

 تشجيع الطالب عمى الجرأة كالشجاعة في مخاطبة المستمعيف. *

 ث اإلذاعي.تعكيد الطالب عمى إجادة فف الحدي *

جادة فف الخطابة. *  تعميـ أبنائنا الطالب فف اإللقاء كا 

 تعكيد الطالب عمى النطؽ السميـ لمغة العربية الفصحى. *

تعكيد الطمب عمى االنطالؽ كالتحاكر كسرعة البديية  *
 كالتصرؼ.

 دعـ العالقة بيف المدرسة كالبيئة المحيطة.                                    *

اكتشاؼ المكاىب العممية كاألدبية كالفنية عند الطالب عامة ،  *
الفائقيف خاصة عف طريؽ المسابقات، كالمعارض كالطالب 
، مع االىتماـ كاإلذاعة المدرسية ، كالمناظرات ،الصحفية

 تحقؽ ليا االنطالؽ كاالزدىار.يبيذه المكاىب لكي 
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 المجالت والصحف المدرسية : -ثالثا 

ف جماعة الصحافة المدرسية مف الطالب ذكم تتكك           
الرغبة األكيدة في العمؿ الصحفي، كمف عندىـ الميؿ 
كالرغبة في عمؿ جماعة الصحافة المدرسية، كالقدرة عمى 
الممارسة الفعمية ليذا المكف مف النشاط كمف يجيد فف التعامؿ 
مع اآلخريف، كلذا مف الضركرم أف يتكفر في الطالب 

 اعة الصحافة ما يمي :ـ إلى جمضالمن

طالع في مجاالت أف يككف لديو القدرة عمى القراءة كالبحث كاال -
 المختمفة.

 أف يككف متفكقان بشكؿ كاضح في الناحية التعميمية. -

 أف يجيد فف استخداـ األلكاف أك الرسـ أك التصكير. -

 أف يككف حسف األسمكب كالتعبير المغكم. -

 ائـ عمى األسس العممية.أف يمتاز بالخط الجيد الق -

 كتصنؼ الصحافة المدرسية إلى:

 * صحؼ الحائط العامة كالمتخصصة .
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 * الصحؼ كالمجالت المطبكعة.

 كأىداؼ ىذه الجماعة تتمثؿ في التالي:

 خدمة المنيج المدرسي. -

 تككيف الرأم العاـ الطالبي. -

 االىتماـ بالبيئة المحمية. -

 تنمية المكاىب كالقدرات. -

 تكعية في مختمؼ المجاالت.ال -

 : أنواع الصحف المدرسية 

 :صحيفة الفصؿ  - أ

 المعمميف أحد ىي صحيفة يقـك بإعدادىا فصؿ كاحد تحت إشراؼ    
نكف كليا اسـ كشعار ثابت كتصدر بصفة دكرية منتظمة كتقدـ كافة الف

كغيرىا حكارات كمقاالت كتقارير الصحفية مف أخبار كتحقيقات ك 
 . راج المختمفة مف صكر كرسـك كبيانات كغيرىاككافة فنكف اإلخ

 :كاد المتخصصة كالنشاطات المختمفةصحيفة الم  - ب
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ىي صحيفة متخصصة في مادة معينة يقـك بإعدادىا الطمبة       
كىي متخصصة تحمؿ طابع المادة التي  أحد المعمميف تحت إشراؼ

لتي تصدرىا تتناكليا المكاد الدراسية كالمغة العربية مثال أك المجالت ا
ك جماعة التمثيؿ أك جماعات النشاط المختمفة بالمدرسة مثؿ المكتبة أ

 .لخإالخطابة ... 

ىي صحيفة تشتمؿ عمي كافة  :صحيفة المدرسة العامة -ج
المعمكمات العامة التي تخص المدرسة كتعمؽ في فناء المدرسة كتمثؿ 

كقد  مجمكعة العمؿ فييا تالميذ مف كؿ المدرسة كىي صحؼ مكتكبة
تككف مطبكعة كتعتبر المرآه الصادقة التي تعكس صكرة المدرسة 
الحقيقية كىي حمقة الكصؿ بيف المدرسة كالبيئة المحيطة كتصدر مرة 

لعاـ الدراسي عف ست كؿ شير عمي األكثر بحيث ال تقؿ حصيمة ا
 . مجالت حائطية

صفحات  4تتككف مف ربع لكحة كرقية يتـ ثنييا لتككف : المطكيات -د
في الكجو كيتـ الكتابة عمي الكجييف حكؿ القضية أك المكضكع التي 

صفحة كمساحتيا في حجـ المجمة  12:  8تتناكلو ، كحجميا مف 
سـ كال يشترط فييا أف يككف الغالؼ  28×  21المطبكعة المدرسية 

مف الكرؽ المقكم كتككف مطبكعة أك مصكرة أك مكتكبة كتحمؿ قضايا 
ددة كتحمؿ عنكاف المكضكع كليا شعار أك مكضكعات عامة أك مح

معبر عف المكضكع كتتناكؿ قضية تشغؿ الرأم العاـ داخؿ المدرسة 
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أك خارجيا مثؿ تمكث البيئة أك المشكمة السكانية كذلؾ بأسمكب سيؿ 
 .كبسيط

يككف فييا الصكر ىي : األلبكمات المصكرة ككراسات الرسـ -ىػػ
إحدل المكضكعات كيتـ المادة األساسية فييا لتعطي معني خاص ب

 اتالتعميؽ أسفؿ الصكر بإيجاز ككراسات الرسـ بمثابة مخطكط
تدريبية لمطالب يرسمكف كيعمقكف فييا بأقالميـ عف المكضكعات 

 . المختمفة كينتشر عامة ىذا الشكؿ في المرحمة االبتدائية

 :تصويب بعض األخطاء الشائعة -رابعاً 

ات يتـ تكزيعيا لمعرفة كيككف ذلؾ بعمؿ مطكيات كنشر         
كتصكيب ما شاع مف األخطاء أك إلعطاء فكرة عف الكتب 

 المغكية القديمة كالحديثة.

 مف األمثمة عمى ذلؾ :

 كقؿ: إسيامان مني . ،مساىمةن مني  ال تقؿ: -

ال تقؿ: انتيى اجتماع المدراء العاٌميف ، كقؿ : انتيى اجتماع  -
     . المديريف العاميف

 ممفت لمٌنظر. كقؿ : الفت لمٌنظر. ال تقؿ :  -
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 .ال تقؿ: جاء الٌطالب لكحده، كقؿ: جاءى الٌطالبي كىٍحدىهي  -

 أٍكفاء.                                   ميندسكف : ميندسكف أًكٌفاء، بؿ قؿ :ال تقؿ -

                                              ينبغي لؾ. :ال تقؿ: ينبغي عميؾ، كقؿ –

                                                      .رؾال تقؿ: مبركؾ، كقؿ: مبا -

 كقؿ: تخرَّج في الجامعة. ال تقؿ: تخرج مف الجامعة،  -

استخدام التكنولوجيا بوصفيا أداة تعمم في كتب المغة  -خامساً 
 :العربية

لقد أصبحت الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة طاغية عمى     
لكسائؿ التعميمية األخرل في الكقت الراىف؛ إذ تعد تكنكلكجيا ا

المعمكمات كاالتصاالت أداة تعميمية تجذب الطمبة كتشجعيـ 
عمى التعمـ الذاتي، كىي تحقؽ العناصر اآلتية مف التعمـ 

 :المتمركز حكؿ الطالب

 .التعمـ الفٌعاؿ -  أ

طمبة التعمـ القائـ عمى المصادر. )تزكيد المعمميف كال -ب
 ).بمصادر دائمة مثؿ المكسكعات عمى أقراص مدمجة
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كيجب أف تتكافر لدل الطمبة كالمعمميف الميارات اآلتية حتى     
 :يتمكنكا مف تكظيؼ التكنكلكجيا في التعميـ

 .عمؿ كثيقة كتخزينيا كاسترجاعيا   -

دارتيا   -  .عمؿ الممفات كتنظيميا كا 

غالق   -  .يافتح البرمجيات كاستخداميا كا 

 .طباعة الكثائؽ   -

استخداـ ممحقات الحكاسيب المألكفة مثؿ الطابعات، كالماسح  - 
 .الضكئي، كالكاميرات الرقمية، كآالت العرض الرقمية

كمف األمثمة عمى استخداـ التكنكلكجيا بكصفيا أداة تعمـ في كتب 
 :المغة العربية

الكصكؿ إلى معمكمات في الشبكة العالمية لممعمكمات  –
 :اإلنترنت(، كمف األمثمة عمى ذلؾ)

استخرج مف الشبكة العالمية لممعمكمات نٌصان، كًقٍؼ عمى    
األخطاء المغكية أك الكتابية الكاردة فيو، كصٌكبيا في دفترؾ، ثـ 

 .ناقشيا مع زمالئؾ
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مف خالؿ الشبكة العالمية لممعمكمات، ابحث عف ترجمة     
صدر اإلسالـ، ثـ  لحياة أبي ذؤيب اليذلي، أك أحد شعراء

 .لخِّصيا في مقالة

التفكير الجدي في إحياء اليوم العالمي لمغة العربية  -دساً سا
 من خالل أنشطة مدرسية:

 18يذكر أنو يتـ االحتفاؿ باليـك العالمي لمغة العربية في         
كانكف األكؿ )ديسمبر( مف كؿ سنة بعد أف تىقرر االحتفاؿ بالمغة 

تاريخ لككنو اليـك الذم أصدرت فيو الجمعية العامة العربية في ىذا ال
، كالذم يقر بمكجبو 1973عاـ  3190لألمـ المتحدة قرارىا رقـ 

إدخاؿ المغة العربية ضمف المغات الرسمية كلغات العمؿ في األمـ 
المتحدة، بعد اقتراح قدمتو المممكة المغربية كالمممكة العربية السعكدية 

 لممجمس التنفيذم لمنظمة اليكنسكك.  190خالؿ انعقاد الدكرة 

مسابقات متخصصة في الجوانب المغوية وجوائز في  -اً سابع
 والمدارس والمديريات :ىذا المجال عمى مستوى الطالب 

  يمي : ويكون ىدف المسابقة ما

 زيادة الكعي بأىمية القراءة لدل الطمبة في العالـ العربي     •
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اتي كالتفكير التحميمي الناقد كتكسيع تنمية ميارات التعمـ الذ    • 
 .المدارؾ

 .تنمية الجكانب العاطفية كالفكرية لدل الطالب    • 

تحسيف ميارات المغة العربية لدل الطالب لزيادة قدرتيـ      •
 عمى التعبير بطالقة  كفصاحة.

تعزيز الكعي الثقافي لدل الطالب منذ صغرىـ، كتكسيع     • 
 .آفاؽ تفكيرىـ

بناء شبكة مف القٌراء العرب الناشئيف كتفعيؿ التكاصؿ بينيـ     • 
 لبناء تجمع ثقافي عربي.

تعزيز الحس الكطني كالعركبة كالشعكر باالنتماء إلى أمة     • 
 .كاحدة

 نشاط الندوات والمحاضرات: -ثامناً 

تعد الندكات كالمحاضرات لكنان مف ألكاف األنشطة الثقافية        
قى الطمبة مف خالليا المزيد مف الثقافة كالمعرفة مف اليامة ،حيث يتم

ذكل الخبرة كالمختصيف في مجاؿ معيف، كما أنيا تفتح مجاالت أخرل 
لتكثيؽ الصمة بيف الطالب كلغتيـ العربية عندما تدعك بعضان مف 
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أساتذة المغة العربية لالشتراؾ فييا ، كيشترط عند اختيار أعضاء 
 طالع.كأف يمتاز بالثقافة كاال الجماعة الرغبة كاالستعداد

 كىي تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 دعـ الصمة بيف الطالب كلغتيـ العربية. -

 تثقيؼ كتزكيد الطالب بالمعمكمات المختمفة. -

 تقكية االتجاه الديني كالكطني لدل الطمبة. -

 التعاكف مع جماعات األنشطة التربكية األخرل في أداء دكرىا. -

 ز المكاىب الطالبية العممية كاألدبية كالقيادية.إبرا -

 
وتعزيز االىتمام بتاريخ المغة العربية وأىمية التمسك بيا,  -تاسعاً 

 تكّفل اهلل بحفظيا :مبدأ االفتخار بمغتنا باعتبارىا لغة عالمية خالدة 

تعدُّ المغةي العربٌيةي أقدـى المغاًت الحٌيًة عمى كجو األرًض، إذ        
اهلل  مى استخداًميا ما يزيدي عمى ألؼو كستمائة سنة، كقد تكٌفؿمضى ع

بحفظ ىذه المغًة حتى يرثى اهلل األرضى كمف  -سبحانو كتعالى -
اًفظيكفى " قاؿ تعالى: عمييا، نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً   (.9الحجر:")إنَّا نىٍحفي نىزَّ

http://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlaaVhgPfdro&ei=3NVhVOV7wstosLGCgAc&usg=AFQjCNEBF76hAut9mEo9L7fYUFd2ngOeAw&bvm=bv.79189006,d.ZWU
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كأعظـي لغةو في  لغتينا العربٌية ىي أجمؿي المغات، بؿ أرقىإف         
العالـ عمى اإلطالؽ، فال تجارييا كتعادليا أمُّ لغةو أخرل في الدقًة 
كالركعًة كالجماؿ. كالمغةي العربٌية ىي ىكٌيةي كلسافي األٌمًة العربٌية، كىي 
، كىي لغةي الحياًة بكؿ معانييا، كىي لغةي الٌضاد،  لغةي األدب كالعمـً

ةو في العالـ إال المغة العربٌية. إنيا فمخرجي ىذا الحرؼ لـ تعرفو أمُّ لغ
     أف تككف لغةى كتاًبو الكريـ، فاهلل -عز كجؿ -المغةي التي شاء اهلل 

اصطفاىا لتككفى لغةى كتاًبو العزيز الذم خاطب بو  -سبحانو كتعالى -
البشرٌيةى جمعاءى عمى لساف نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ ، كبناءن 

حدىـ ىـ المطالبكف بالحفاظ عمى العربٌيًة عمى ىذا، ليس العربي ك 
نما المسممكف جميعان مطالبكف بتعمميا كالحفاظ عمييا، فالمغةي  كتعمميا، كا 

العربٌية لغةي القرآًف كالديف، كال يتُـّ فيـي القرآف، كتعمـ ىذا الديف إال بتعمـ 
. كما ذكر ابف تيمٌيةالعربٌية، كما ال يتُـّ الكاجبي إال بو   فيك كاجبه

 رحمو اهلل .
، كأٍف سمـ أف ييحسفى المغاًت األجنبٌيةكلذلؾ فإنو مف العار عمى الم

 .بٌية، لغةى الكحي كالقرآف الكريـيفاخرى بإتقانيا كىك ال يتقفي لغتىو العر 
 

 :نفيذ أساليب تعميم المغة العربيةسبل النيوض بواقع ت  -عاشراً 
عممية التعميمية فإف بما أف المعمـ ىك حجر الزاكية في صرح ال       

 -باعتباره الركيزة األساسية في الميداف التعميمي - معمـ المغة العربية
ال بد أف يحظي بمزيد مف االىتماـ ألنو ييعىمِّـي المغة التي بيا يتـ تعميـ 

 المكاد الدراسية األخرل، كمف أمثمة ذلؾ :
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 أف يرفع معمـ المغة العربية مف أدائو؛ فاإلصالح يبدأ بو . -1
ستراتيجيات التدريس كالتقكيـ قبؿ إأف ييدرَّب المعمـ عمى  -2

 .الخدمة كأثنائيا، كيبصر بفحكاىا في التعميـ
 .أف يثرم المعمـ خبراتو بتبادليا مع زمالئو -3
نشر الكعي بيف المعمميف بأىمية التكنكلكجيا في التعميـ،  -4

 . كأنيا مساندة لعممو
م في متابعة تفعيؿ دكر اإلدارة المدرسية كالمشرؼ التربك  -5

 المعمـ، كتكجييو، كتقديـ المساعدة لو في ىذا المجاؿ
 . تعزيز المعمـ الفٌعاؿ كالمبدع تعزيزان ماديان كمعنكيان  -6
 . حث المعمـ عمى االىتماـ باألنشطة اإلثرائية كالعالجية -7
إشراؾ المعمميف في التعريب مف خالؿ تكميؼ كؿ معمـ  -8

اطات المعاجـ طالع عمى نشدراسة كممة ثـ تعريبيا كاال
 العربية في ىذا المضمار .
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 الخاتمة
 

 يمي : ختاـ نكصي بماالفي 
التأكيد عمى ضركرة الحفاظ عمى مكانة المغة العربية، كضركرة  -

 النيكض بيا باعتبارىا ىكٌية األٌمة كلغة القرآف الكريـ .
    بذؿ المزيد مف االىتماـ بالمطالعة اإلضافية كاعتمادىا في جميع - 

 .مراحؿ التعميـ
 .العكدة لالىتماـ بفف التمخيص - 
االىتماـ باألناشيد الكطنية كالقكمية كالمسابقات الشعرية   -

 .كالخطابية
 .التكسع في تعميـ الخط العربي لكؿ الصفكؼ- 
استثمار جيكد المجامع العممية كالمغكية في تحديد مفيكمات - 

 .لكتب المقررةالمفردات كالمصطمحات األدبية كالمغكية في ا
إعداد أدلة مرافقة لمكتب المدرسية في المغة العربية في   -

 .المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية
تطكير القدرة عمى استخداـ التقنيات التربكية لرفد العممية  -

 التربكية، بيدؼ تحقيؽ ما يمي:
 .تحسيف عممية التعمـ كالتعميـ  –أ 

 .طمبةتنمية ميارات التعميـ الذاتي لدل ال - ت
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تنمية كفايات المعمـ في استخداـ المصادر التعميمية بكفاءة   - ث
 كفعالية، كذلؾ مف خالؿ:

 .تكفير مراكز مصادر التعميـ  - 
  .تكفير المختبرات كالمكتبات كقاعات عرض البرامج التعميمية   -
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 آليات تفعيل المجمع المدرسي
 الحمبي محمكد ىالةأ.       المدىكف  ياسيف زياد . أ
 

العربية تمكيف المغة  ىة المدرسي إليدؼ مجمع المغة العربيي
تماـ بيا في نفكس األطفاؿ غرس االىلدل األجياؿ الناشئة، ك 

يعتز بمغتو، كيحتـر تراثيا،  ، مما يؤدم إلى خمؽ جيؿو كاعو الصغار
كاىتماـ  ، فالمغة العربية تستحؽ منا كؿ رعايةو لى تكظيفيايسعى إك 
 .س المجامع المدرسيةاءت فكرة تأسيمف ىنا جك 

 آليات تفعيل المجمع المدرسي :
اختيار العربية المدرسي في المدارس، ك  تشكيؿ مجمع المغة   -1

المجمع عمي أف  ىشراؼ عمالمعمـ الكؼء لتكلي ميمة اإل
النابييف  ةبفي ىذه الميمة، كاختيار الطم يككف راغبان 

 مؿالحكافز المادية لعك تكفير المكازنات ، ك لعضكية المجمع
 .المجمع

مسابقة المجمع المدرسي المتميز كتقديـ اإلعالف عف   -2
العمؿ عمي تكريـ الحكافز المادية كالمعنكية لممجمع الفائز، ك 

 .لمجامع المتميزة في المحافؿ كافةأعضاء ا
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، ت التي تكفؿ حماية المغة العربيةالتشريعاسف القكانيف ك   -3
سو اعتماد االتفاؽ عمي ميثاؽ لغكم أساك ، انتشارىا كتضمف

 .ة في المحادثات المدرسية الرسميةالمغة السميم

جمع المغكم في أىداؼ المدعـ كتشجيع رؤية كرسالة ك   -4
يـ ، ك تعزيز مبدأ أف المغة العربية ثابت مالعممية التعميمية

 .مف الثكابت الدينية ك الكطنية

لقاء : إبالمغة العربية مثؿاكتشاؼ المكاىب األدبية المتعمقة   -5
 ، كالمحاكمة األدبية،  ك المسرحك ، الخطابةك كنظمو، الشعر 

كتابة القصة كالركاية كالرسائؿ كالمقاالت كالبحكث األدبية 
كالمغكية كالخط العربي، كالعمؿ عمي رعايتيا كتنمية مكاىبيا 

 .كتكريـ المميز منيا

األنشطة إلذاعة المدرسية ك الدقة المغكية في اتحرم السالمة ك   -6
 الالمنيجية .

كتفعيؿ المغكية رعاية ك تكريـ المكاىب األدبية ك مؿ عمي الع  -7
، النادم االدبيك ، مثؿ: الرقيب المغكم ،بداعيةاألفكار اإل

 .لخ... إجماعة الخط العربيك 
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 ىالمعمميف عم حث جميع، ك ىتماـ بمعممي المغة العربيةاال -8
 .الفصيحة في قاعات الدرس التحدث بالمغة

العربية خالؿ األسبكع العمؿ عمي زيادة عدد حصص المغة  -9
 الدراسي .

في المغة العربية لكؿ المعمميف عقد الدكرات التخصصية  -10
 .كالعامميف في سمؾ التربية كالتعميـ

الميجة العامية داخؿ قاعات التشديد عمي منع التحدث ب -11
بيف أعضاء الييئة نشر ثقافة التحدث بمغة سميمة الدرس، ك 
 .التدريسية

تعييف في اختيار ك  المغة العربية معياران ميمان تقاف إاعتبار  -  
التأكد مف ذلؾ مف مميف الجدد في جميع التخصصات، ك المع

 .، كاختبارات التكظيؼ كالمقابالتخالؿ اختبارات مزاكلة المينة

 .مة في المغة العربيةبراز الجكانب الجمالية كالكجدانية كالقيٌ إ -13

الندكات ككرش العمؿ المؤتمرات كاألياـ الدراسية ك  عقد -14
 .المعارض المغكيةك كالميرجانات 
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صدار الكتب المتخصصة كالمجالت الدكرية العمؿ عمي إ -15
 .ي تساىـ في التركيج لمغة العربيةالمطكيات التكالنشرات ك 

تاج برامج تعميـ المغة العربية كالعمؿ عمي بث ىذه دعـ إن -16
 .عالـ المختمفةسائؿ اإلالبرامج في ك 

التي تميزىا عف ىتماـ بتدريس جماليات المغة العربية اال -17
 .باقي لغات العالـ

اختيار ك ، مالئيةاإلسير القكاعد النحكية ك السعي لتي -18
عف الغكص في االبتعاد المكاضيع كالمباحث النحكية الكظيفية، ك 

ر استخداميا في الحاالت الشاذة التي يندالقكاعد التفصيمية ك 
 .الحياة العممية

العمؿ لة مف االعتزاز بالمغة العربية ك إيجاد حا ىلإالسعي  -19
عمي تغيير النظرة السمبية النمطية التي يحمميا الطالب تجاه 

قادر عمي  خمؽ جيؿ معتز بمغتو العربية ىالعمؿ عملغتيـ ك 
 .الكفاء بمتطمبات العصر

 ىلمتميزييف في الثانكية العامة عمتشجيع الطمبة ا -20
 .لعربية ك آدابياالمغة افي التخصص 
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التربكم الذم مؿ عمي معالجة الضعؼ األكاديمي ك الع -21
ذلؾ بعقد دكرات مكثفة ي منو بعض معممي المغة العربية ك يعان

 .عادة تأىيميـ أكاديميا كتربكياالعمؿ عمي إخدمة ك ليـ أثناء ال

األدبية المغكية ك إرشاد الطمبة إلي بعض المكاقع اإللكتركنية  -22
 .عداد البحكث كجمع المعمكماتستفادة منيا في إاألصيمة لال

ألخطاء المغكية التي تنتشر تنبيو الناشئة إلي الكثير مف ا -  
معالجتيا بعيدا العمؿ عمي جتماعي، ك سائؿ التكاصؿ االعبر ك 

 .عف تعقيد المغة كالتقعر في الكالـ
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 مجمع المغة العربية المدرسي
 -جاً مدرسة زىرة المدائن الثانوية نموذ -

 أ.سامية إسماعيل سكيك             

 مقدمة
دأبت مجامع المغة العربية عمى إبداء االىتماـ بالمغة العربية      

قاطبة، فيي لغة القرآف  المغة األـ لجميع الشعكب العربيةككنيا 
الكريـ، لغة البياف كاإلعجاز. كىي كعاء العقيدة اإلسالمية، يتجسد 

الجميؿ، كالمعنى الرائع البديع، كتبرز فييا  فييا البياف العذب المشرؽ
البالغة كالفصاحة، كقد سماىا القرآف الكريـ )المساف العربي المبيف(، 
فيي أداة الفكر العممي في مرحمة ازدىاره، فكانت لغة العمماء في 
العالـ عمى مدل قركف، كلغة الثقافة الخصبة المتنكعة كالفف اإلنساني 

 (.     53: 2013المبدع ) العرجا، 
كتعتبر المغة ىي مف أىـ أدكات التشكيؿ الثقافي، بؿ مف أىـ          

عكامؿ تشكيؿ األمـ، إف لـ نقؿ أىميا، ذلؾ أنيا كعاء الفكر كأداة 
التعبير كالتكاصؿ كالتفاىـ بيف الناس، تكثؽ صالتيـ، كتقكم ركابطيـ، 

ائر األمة كتبني ثقافتيـ، كتشد كحدة المحمة بينيـ، كىي مستكدع ذخ
كمخزكنيا الثقافي كتراثيا، الذم يجسر بيف حاضرىا كماضييا، كيصؿ 
حاضرىا بمستقبميا، كيحدد قسمات شخصيتيا كمالمح ىكيتيا.. إنيا 
الكطف الثقافي الذم يصنع الكجداف، كيحرؾ التفكير، كيترجـ 
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 .. األحاسيس، كيغير السمكؾ، كيسيؿ تبادؿ المعارؼ كتمقي العمـك
الحقيقي إلدراؾ أغػػكار الشخػػصية كميػكليا كاتػجاىاتيا، كىي المسبار 

 ، كقيؿ أيضان "" تكمم حتى أراككتػحديد أىدافػيا،  فكثيرنا ما يقاؿ: 
 ".عرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانوتكمموا ت"

كما أف كيفية اختيار األلفاظ كأدكات التكصيؿ كالتكاصؿ يؤثر في بناء 
سانو من ل"كيرية، حتى يقاؿ عف الحكيـ: الممكة العقمية كالقدرة التف

، كما يقاؿ عف الشخص ""األسموب ىو الشخص، كيقاؿ: "وراء عقمو
 ".فالن يمقي الكالم عمى عواىنو"الخفيؼ الباىت الميزكز: 

فإذا كانت المغة بيذه القدرة الخارقة في التأثير كالتشكيؿ الثقافي، أك 
لرؤية اإلنساف كالمنطمؽ  بناء الشاكمة الثقافية، التي تعتبر المكجو

لحركتو كتعاممو مع الناس كمكاصمتو مع تاريخو، أم بناء كجيتو في 
االتجاىات جميعنا، الماضي كالحاضر كالمستقبؿ، كانت العامؿ األىـ 
في تشكيؿ األمة كتفاىميا كتكاصميا، ككانت مف القالع األكلى 

ؾ أف استيدافيا كالحصكف الثقافية كاالجتماعية كالتراثية المستيدفة، ذل
يعطؿ نمط  تفكير األمة ، كيمغي عقميا كيطمس شخصيتيا، كيعبث 
بثقافتيا، كيقطع أكصاليا، كيجفؼ ينابيعيا، كيجتث جذكرىا، كيتركيا 
في ميب الريح، كعمى األخص عندما تككف المغة لغة العقيدة كالقيـ، 

ة )حسنة، كالثقافة كالحضارة، كالعمـ كالتعميـ، كالعبادة، كالمغة العربي
 (. 2د.ت: 
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ذا كاف عبد الممؾ بف مركاف  قد أجاب حينما سئؿ  –كىك مف ىك  –كا 
ي مكاقؼ الخطابة كتكقع شيبتن عف إسراع الشيب إلى رأسو، فقاؿ: "

(، فإف تكقع المحف مف محبي المغة  20: 1993) عمر، " المحف
 العربية ليس باألمر الغريب أك العجيب.

في المغات التي أعرفيا مثؿ ىذه الدقة في كيقكؿ ) النعماف ( " ليس  
التعبير، كقد سألت بعض المستشرقيف، بريطانييف كفرنسييف، عف 

" فكجدت بعضيـ يترجميا بػ " Nuanceكيؼ يترجمكف كممة: "
لطائؼ" المغة، كالبعض اآلخر بػ " دقائؽ " المغة، أما أنا فإني أتمنى 

المغكية الساحرة، بؿ  أف تصبح "رقائؽ" المغة، ليس فقط بمعنى الرقة
 ، الرقائؽ بمعنى رقائؽ السيمكفاف التي يتككف منيا الحاسب اآللي اليـك
فقد قاؿ لي أحد خبراء الخط حيف سعى إلى تطعيـ الحرؼ العربي في 

نو اكتشؼ أف مككنات المغة العربية )بالمقارنة مع إاآللة الحديثة 
د استكعبيا المغات األخرل( كأنما ىي كضعت لعصر اإللكتركف، فق

 الحاسكب بثالث محاكالت بدالن مف ست كعشريف.
فكيؼ يستقيـ الظؿ كالعكد أعكج ؟! كيؼ ننتظر أف تزدىر المغة 
العربية كتكثر مفرداتيا في المجاؿ العممي مثمما ىي مزدىرة في 
المجاؿ األدبي، كنحف نستيمؾ كال ننتج، نقمد كال نبدع، نتأثر كال نؤثر، 

ايض باألعماؿ. الحضارات في الدكؿ المتقدمة تمد نشترم بالماؿ كال نق
كنحف نتسابؽ مع الزمف لنجد األسماء لممكاليد، كيا ليتنا تمكنا مف 
القياـ بيذه الميمة عمى الكجو األكمؿ، كىك كفيؿ بإثراء المغة العربية 
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كتمكينيا مف الدفاع عف نفسيا ضد التيـ الباطمة المكجية إلييا، غير 
ؾ لتقصير حتى في إعطاء األسماء لممسميات ناىيأف ما نالحظو ىك ا

 !عف اختراع األشياء كصنع اآلالت
ثـ إف تمكنت المجامع العربية مف إيجاد األسماء، فيي في كاد ككاقع 
الممارسة العربية في التعميـ كالصحافة كالسياسة كالدبمكماسية... لتمؾ 

 (. 2014) النعماف،  األسماء المعربة في كاد آخر!
 

 ل مجمع المغة العربية الفمسطيني:تشكي
كنظران ألصالة المغة العربية التي كرميا المكلى عز كجؿ،  
 دأب الغيكركف عمييا عمى العمؿ عمى االرتقاء بيا  فيي لغة القرآف 

العمـ كالتاريخ كالتراث كالحضارة، كذلؾ مف خالؿ إنشاء مجامع المغة ك 
 مف الدكؿ العربية.في القاىرة كاألردف كدمشؽ كفمسطيف كالكثير 

كقد دأبت ىذه المجامع عمى االىتماـ المخممي بالمغة 
تكاكب المسار الشعبي كالجماىيرم لالعربية، كفكرة تعزيز المغة العربية 

في تمكيف المغة العربية، كغرس االىتماـ بيا، كاالعتزاز بمقىدَّرىاتيا، 
لبسطاء اعتمادنا عمى البساطة في الكصكؿ لعقكؿ الصغار كالكبار كا

كعامة الناس، بعيدنا عف التعقيد كالرسميات، كأيٍتًبعىٍت ىذه الخطكطي 
العريضة بتصكُّرو لعمؿ المجمع المدرسي الذم يتسمؿ إلى األطفاؿ في 
ميقتىبىؿ حياتيـ؛ ليسيـ في احتراـ العربية، ككضعيا في مكانيا الطبيعي 

 (. 2014مف االحتراـ كالتكظيؼ ) غنيـ، 
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 العربية الفمسطيني:نظام مجمع المغة 
( لسنة 19بناء عمى قرار كزير التربية كالتعميـ العالي رقـ )      
بشأف نظاـ مجمع المغة العربية الفمسطيني، كبناء عمى قرار  2013

مجمع المغة العربية الفمسطيني، تـ اعتماد مجمع المغة العربية 
ٍفؽ النظاـ اآلتي:  الفمسطيني المدرسي كى

ة عربية فمسطيني مدرسي مركزم عمى يتـ تشكيؿ مجمع لغ -1
مستكل المديريات، يتككف مف رئيس لجنة تعزيز المغة العربية 
في مجمع المغة العربية الفمسطيني بغزة كمشرفي المغة العربية 

 المختاريف في المديريات.
ينبثؽ عف مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي المركزم  -2

مف المحافظات تتككف مف ىيئةي مجمعو فرعيةه في كؿ محافظة 
أحد مشرفي المغة العربية في المحافظة، كمدرس لغة عربية مف 
عدادية في المحافظة؛ حيث يينتدب المدرس  كؿ مدرسة ثانكية كا 

 لرئاسة لجنة المجمع المدرسي المككنة مف تالميذ نابييف.

 أىداف مجمع المغة العربية الفمسطيني:
 لمدرسي في النقاط التالية:كتتمخص أىداؼ مجمع المغة العربية ا

 الحفاظ عمى سالمة المغة العربية. -1

 نشر مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف. -2
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تشجيع االىتماـ بالتراث العربي كاإلسالمي في المغة كالعمـك  -3
 كاآلداب كالفنكف.

 تشجيع استخداـ العربية الفصحى، كالحد مف استخداـ العامية. -4
 ي عمـك المغة العربية.تشجيع البحث العممي ف -5
 تعزيز مكانة المغة العربية في النفكس، كتشجيع التخصص فييا. -6

 ميام مجمع المغة العربية الفمسطيني:
كما أف ىناؾ العديد مف المياـ التي أقرىا القرار المتعمؽ بيذا النظاـ 

 كىي:
رصد األخطاء في أسماء المحاؿِّ التجارية، كالمنشآت المختمفة  -1

 تات، كتصكيبيا.كالالف
 اقتراح أسماء المحاؿِّ التجارية بالعربية بدالن مف األسماء األجنبية. -2
كتابة رسائؿ الشكر لممحالت كالمؤسسات التي اعتمدت االسـ  -3

 العربي ال األجنبي.
رصد األخطاء المغكية الكاردة في كسائؿ اإلعالـ كالعمؿ عمى  -4

ككرقيِّا كنشرىا عمى مكاقع  تصحيحيا، كمكاتبة أصحابيا إلكتركنيِّا
 التكاصؿ االجتماعي.

عقد دكرات في آليات االصطالح، كمنح األسماء لممسميات  -5
 الجديدة كالمسميات األجنبية.

إنشاء قاعدة بيانات لحصر المصطمحات األجنبية كنشرىا في  -6
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي مع المعالجة.
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)المتحدثكف بالفصحى دكف عقد مسابقات تمكيف المغة العربية  -7
 أخطاء(.

رصد المصطمحات األجنبية الدارجة بيف الناس، كنشر  -8
 المصطمحات العربية البديمة، ككضع مقترحات لتسميتيا.

نشر األسماء العربية لألجيزة كالمصطمحات العممية الجديدة،  -9
 ككضع مقترحات لتسميتيا.

عات ) غنيـ، كتابة مقاالت ليغكية مختصة، كأبحاث كمراج -10
2014  .) 

 مجمع المغة العربية بمدرسة زىرة  المدائن الثانوية لمبنات:
بناء عمى النشرة الكاردة مف كزارة التربية كالتعميـ بخصكص  

تشكيؿ مجمع المغة العربية المدرسي في المدارس، كحرصان مف إدارة 
ز المدرسة عمى المساىمة الفاعمة في الحفاظ عمى المغة العربية كرم

ليكيتنا كعزنا كمصدر فخرنا، كاستكماالن لجيكد مجمع المغة العربية 
جراء األنشطة  الفمسطيني ، فقد بادرنا إلى تفعيؿ نادم المغة العربية  كا 
المتنكعة التي تعزز المغة العربية كتقكم انتماء الطالبات ليا، كما تـ 

دراسي اإلعالف عف تشكيؿ مجمع المغة العربية المدرسي منذ العاـ ال
 ، حيث تـ تنفيذ اإلجراءات التالية:2015-2014الماضي 
تشكيؿ فريؽ مجمع المغة العربية المدرسي برئاسة مديرة  .1

المدرسة كعضكية معممات المغة العربية كالمعممات 
إلعداد كتفعيؿ البرامج المقترحة  ؛الميتمات بالمغة العربية
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شطة داخؿ المدرسة كاإلشراؼ عمى مشاركة الطالبات في أن
 المجمع كمراجعة المشاركات لغكيان كتكثيقيا.

استثمار اإلذاعة المدرسية في تقديـ بعص الفقرات المتعمقة  .2
بالمغة العربية مثؿ ) أبيات شعرية، كالتعريؼ بشاعر، 
بداع قمـ، كالمناظرات  كالمقاالت، كالمسابقات المغكية، كا 

 الشعرية(.
قاء تفعيؿ حصص النشاط في تقديـ المكاىب في اإلل .3

 كالخطابة كالمسابقات الثقافية في الفصكؿ الدراسية.
تنفيذ عدد مف المسابقات التي تيدؼ لتعزيز مكانو المغة  .4

العربية داخؿ المدرسة، كحث المعممات عمى االشتراؾ في 
 مسابقة نظـ الشعر كالبحكث المغكية.

إعداد المطكيات كالمكحات اإلعالمية كعرضيا داخؿ  .5
 المدرسة.

لمدرسة كالطالبات عمى التحدث بالمغة العربية حث معممات ا .6
الفصحى أثناء شرح الدركس في كافة المباحث، كعند 

 ممارسة أنشطة المجمع المدرسي.
 تنفيذ زيارات دكرية لمكتبة المدرسة كالمكتبات العامة. .7
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إقامة معارض داخمية تعرض مشاركات تتحدث عف عراقة  .8
 لغتنا الخالدة كأصالتيا.

يح األخطاء النحكية كاإلمالئية في المكحات تنفيذ حممة لتصح .9
 داخؿ المدرسة كخارجيا.

.  اإلشارة ألبرز األخطاء الشائعة في زاكية ) قؿ كال تقؿ ( 10
 في اإلذاعة المدرسية.

 . حث الطالبات عمى زيارة المكاقع الميتمة بالمغة العربية.11
ة . حث الطالبات عمى إعداد أفالـ كثائقية عف المغة العربي12

 بمساعدة معممات التكنكلكجيا.
 . إعداد فيمـ كثائقي بالفعاليات المختمفة.13
 . كضع خطة لالحتفاء بالمغة العربية في يكميا العالمي.14

 

 أىداف االحتفاء باليوم العالمي لمغة العربية:
 . إظيار أىمية المغة العربية مف خالؿ ذكر تأريخيا كحضارتيا. 1
ة العربية الكاسعة في التعبير عف كؿ . التذكير بإمكانات المغ2

 شؤكف الحياة .
 . بث ركح الفخر كاالعتزاز بالمغة العربية بيف أبنائيا.3
عالء شأنيا.4  . االرتقاء بالمغة العربية كا 
 . نشر الكعي بالتحديات الكبرل التي تحيط بالمغة العربية.5



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

80 
 

. تطكير المغة العربية كالتكجو بيا نحك مجتمع المعرفة مف 6
 خالؿ تحسيف مستكل تدريسيا.

. العمؿ عمى استخداـ المغة العربية في مجاالت االتصاؿ 7
 الحديثة.

 . ممارسة التحدث بالمغة العربية الفصحى .8
 (. 2013. إبراز مكانتيا بيف لغات البشر ) المسمـ، 9
 

خطة االحتفاء بيوم المغة العربية في مدرسة زىرة المدائن 
 الثانوية:

 لمخطة :اليدف العام 
عداد برامج  تعزيز االنتماء لمغة العربية       مف خالؿ اقتراح كا 

كفعاليات كأنشطة لتفعيؿ يـك االحتفاء باليـك العالمي ليا، كتشجيع 
 الييئة التدريسية كالطالبات عمى ممارستيا.

  
 اإلجراءات التي تم اتخاذىا لتنفيذ الخطة:

المغة العربية تشكيؿ فريؽ المجمع المدرسي بعضكية معممات  .1
 كالمعممات الميتمات كفريؽ مف الطالبات.

اإلعالف عف ىذه المناسبة مف خالؿ اإلذاعة المدرسية كالنشرات  .2
 كمكقع التكاصؿ االجتماعي الخاص بالمدرسة.

 نشر عبارات كالفتات تعزز االىتماـ بالمغة العربية. .3
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 كضع خطة مقترحة لالحتفاء باليـك العالمي لمغة العربية. .4
 ع األدكار كالمياـ عمى المعممات كالطالبات.تكزي .5
 التكعية باألخطاء اإلمالئية كالنحكية الشائعة. .6
تدريب الطالبات عمى إعداد أفالـ كثائقية عف المغة العربية مف  .7

 قبؿ معممات التكنكلكجيا.
تفعيؿ اإلذاعة المدرسية إللقاء نماذج مف الشعر كالمناظرات  .8

كاألخطاء الشائعة كنشر ذلؾ  كالحديث عف أىمية المغة العربية
 عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي الخاص بالمدرسة.

استضافة أدباء كمختصيف في شؤكف المغة العربية في ندكات  .9
 لمحديث عف االىتماـ بالمغة العربية.

 إجراء مسابقات الخط العربي كتكريـ الفائزات. .10

 . االستعداد إلقامة معرض خاص بالمغة العربية.11
فيمـ كثائقي عف كقائع التحضير كاالستعداد لالحتفاء بالمغة  . إعداد12

 العربية.  
إشعار الميداف بتأريخ االحتفاء بيـك المغة العربية كالمحدد بيـك . 13
16/12/2015 . 
إرساؿ دعكات لممسؤكليف كالمشرفيف  كالمدارس في منطقة غرب . 14
 غزة.
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ياء األمكر دعكة  أفراد مف مؤسسات المجتمع المحمي كأكل. 15
 لحضكر الفعاليات .

 إجراء االحتفاؿ في الكقت المحدد.. 16
 

 خطة االحتفاء بيوم المغة العربية في مدرسة زىرة المدائن الثانوية:
 اليدف العام لمخطة :

تعزيز االنتماء لمغة العربية  مف خالؿ إعداد كاقتراح برامج         
ـ العالمي، كتعزيز تكظيفيا كفعاليات كأنشطة لتفعيؿ يـك االحتفاء باليك 

 داخؿ المدرسة.
 

 الخاتمة
ارتأيت أف تككف الخاتمة في صيغة مقترحات عممية، كقد ىدفت مف كراء ذلؾ 
كضع تصكر متعدد األكجو لالرتقاء بالمغة العربية، كقد صغتيا كفؽ المحاكر 

 اآلتية:
 المغة واليوية: -1
بية ثابت مف الثكابت الكطنية، كالتحمي : ضركرة تجسيد مبدأ أف المغة العر 1-1

 بركح التفاني كاإلخالص في خدمتيا.
: إدراج الدفاع عف المغة العربية ضمف الكاجب المقدس لتأكيد الذات 1-2

 (. 137، 2013كالتصدم لمعكلمة الثقافية ) سكيؾ: 
: دعكة القائميف عمى اإلعالـ  التربكم لمعمؿ المخمص كالكاعي لتنفيذ تكصية 1-3

المجمع المغكم العربي في اجتماعو األخير التي نصت عمى أف تككف العربية 
الفصحى لغة جميع كسائؿ اإلعالـ العربية، خاصة في اإلذاعتيف المسمكعة 

 كالمرئية.
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: تدبر األسمكب القرآني، كالعمؿ عمى تركيج استخداـ األلفاظ الػكاردة بالقرآف 1-4
 كالػتراث عمكمنا.الكريػـ كالػحديث النبػكم الشػريػؼ، 

 
 التنسيق بين الييئات: -2
: عقد حمقات بحث بيف المجالس المدرسية لمغة العربية كالمؤسسات 2-1

اإلعالمية كمعاىد  ككميات التككيف في ميداف اإلعالـ كالميداف التربكم،  لبحث 
 سبؿ ترقية المغة  في المدارس ككسائؿ اإلعالـ.

رسية أف تزكد مجمع المغة العربية الفمسطيني : عمى مجامع المغة العربية المد2-2
 بالتكصيات الصادرة عف المجامع المغكية العربية المدرسية.

: تنظيـ جمسات عمؿ حكؿ المغة عمى مستكل معاىد التككيف اإلعالمي 2-3
 كالمؤسسات التعميمية، مف أجؿ االطالع عمى كيفية تدريس المغة العربية كتكظيفيا.

لصحؼ كاإلذاعات كمكاقع التكاصؿ االجتماعي بأخبار : ضركرة اىتماـ ا2-4
 المجامع العربية المدرسية، كنشر أك إذاعة تكصياتيا.

: إنشاء أركاف ثابتة بكسائؿ اإلعالـ مف مثؿ: أخطاء شائػعة، قؿ كال تقؿ، 2-5
لغتنا الػجميمة..إلخ، كذلؾ مف أجػؿ تعمػيـ األساليب السميمة، كاالرتقاء بالذكؽ 

 العاـ.
 لعربية في التكوين اإلعالمي:ا -3
: إدراج مادة قكاعد المغة العربية كعمـ الدالالت في المقرر الدراسي لكميات 3-1

 اإلعالـ. 
 : حث طمبة اإلعالـ عمى إعداد بحكث كمذكرات حكؿ لغة اإلعالـ كآثارىا.3-2
: إنشاء مكاقع لمتكاصؿ االجتماعي خاصة بالمغة العربية في المدارس 3-3

 .يامكتفعي
: العناية باإلعالـ التربكم داخؿ المدارس كتعييف إعالمييف تربكييف داخؿ 4 -

 المدارس.
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 العامية والميجات: -4
: العمؿ الدائـ مف أجؿ ترشيد جرياف نير األلفاظ الجديدة المستعممة في 4-1

 الحياة اليكمية.
يا : إجراء بحكث تربكية ك دراسات عف الميجات المحمية كأصكليا، كتكظيف4-2

 في حياة الناس.
: شرح الدركس بالمغة العربية الفصحى، كمحاكلة تداكليا داخؿ المدارس بقدر 4-3

 اإلمكاف.
 متفرقات: -5
: ضركرة تفعيؿ دكر معممي المغة العربية  كالمدققيف المغكييف عمى مستكل 5-1

 المدارس.
 : إحداث جائزة سنكية ألفضؿ مجمع لغة عربية مدرسي.5-2
 ئزة سنكية ألحسف مدرسة تحتـر سالمة المغة العربية.: إصدار جا5-3
 : التحقؽ مف أثر لغة اإلعالـ في الزاد المغكم لمطمبة.5-4
جراء المسابقات 5-5 : االىتماـ بتدريس أصكؿ كتابة الخط العربي كتجكيده كا 

 كتكريـ الفائزيف.
تقيميا إشراؾ مؤسسات المجتمع المحمي كاألخذ بآرائيـ في الفعاليات التي  :5-6

 المجامع.
: اكتشاؼ المكاىب في المغة العربية كدمجيـ في المؤسسات التعميمية 5-7

 كالثقافية لتنمية قدراتيـ اإلبداعية.
 

 والمصادر المراجعقائمة 
بية في كسائؿ اإلعالـ، (: االرتقاء بالمغة العر  2001حسنة، عمر عبيد )  -

كقاؼ كالشئكف في كزارة األ كالدراسات، مركز البحكث 84الكتاب 
 اإلسالمية ، قطر.
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(: لغتنا الجميمة بيف مطرقة اإلعالـ  2013سكيؾ، سامية إسماعيؿ )  -
كسنداف العكلمة، كرقة عمؿ مقدمة إلى اليـك الدراسي المنعقد في الجامعة 
اإلسالمية بتنظيـ االتحاد العالمي لعمماء فمسطيف بالتعاكف مع قسمي 

افة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية بغزة، كالمكتب المغة العربية كالصح
 .18/12/2013اإلعالمي الحككمي بتاريخ 

(: تأىيؿ طالب اإلعالـ لغكيان، كرقة  2013العرجا، جياد يكسؼ )  -
عمؿ مقدمة إلى اليـك الدراسي المنعقد في الجامعة اإلسالمية بتنظيـ 

غة العربية االتحاد العالمي لعمماء فمسطيف بالتعاكف مع قسمي الم
كالصحافة كاإلعالـ بالجامعة اإلسالمية بغزة، كالمكتب اإلعالمي 

 .18/12/2013الحككمي بتاريخ 
(: أخطاء المغة العربية المعاصرة عند  1993عمر، أحمد مختار )  -

 ، عالـ الكتب، القاىرة.2الكتاب كاإلذاعييف، ط 
ات مجمع ، إصدار (: مجمع المغة العربية المدرسي 2014غنيـ، كماؿ )  -

 ـ. 2014-ق1435(، غزة 2المغة العربية الفمسطيني المدرسي)

عرض  -(: كاقع المغة العربية في أجيزة اإلعالـ 2014نعماف، أحمد ) -
: تقديمي

.htmhttp://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p11- 
 (: لغتي ىكيتي 2013المسمـ، أنكار بنت خميفة سمماف )    -
-page_2636.html-http://almusallamanwar.blogspot.com/p/blog - 

 مكاقع تيتـ بالمغة العربية:
 ة.مجمع المغة العربية عمى الشبك .1

http://www.m-a-arabia.com/index.php 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p11.htm-
http://almusallamanwar.blogspot.com/p/blog-page_2636.html-
http://almusallamanwar.blogspot.com/p/blog-page_2636.html-
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 منتدل اإليكاف. .2
http://www.iwan7.com/t3357.html3 

 شبكة الفصيح. .3
http://www.alfaseeh.com/vb/index.php 

 مجمة المساف العربي. .4
http://www.arabization.org.ma/5 

 مجمع المغة العربية األردني. .5
www.majma.org.jo 

 ت العربية.شبكة صك  .6
http://www.voiceofarabic.com 

 مكقع لساف العرب. .7
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/khamash.htm 

 عناقيد األدب. .8
http://www.anageed.com/vb/index.php 

 .منتديات القصة العربية.9
http://www.arabicstory.net/forum/index.php?act=idx 

 . منتدل األلككة.10
www.alukah.net/literature_language/0/65254://http 
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أثر الميجات العامية عمى المغة العربية الفصحى عند طالب 
 المرحمة األساسية بمحافظات غزة

 وسبل المجمع المدرسي في مواجيتيا
 )تصور مقترح( 

 
 أ.حسين عمر دراوشةإعداد/ 

  
 ممخص

ــر الميجــات العا ــى دراســة أث ــة عمــى المغــة العربيــة تيــدف ىــذه الورقــة إل مي
الفصحى عند طالب المرحمة األساسية بمحافظـات غـزة, وذلـك مـن خـالل التركيـز 
عمــى مفيــوم الفصــحى والعاميــة والميجــة, ومــن ثــم الحــديث عــن الكــالم العــامي 
والفصــيع عنــد القــدماء والمحــدثين, والكشــف عــن مظــاىر الضــعف فــي المــدارس 

ستعمال العامية في التـدريس, ومـن ثـم وخارجيا وأسباب الضعف المغوي, وآثار ا
استحضار نماذج تطبيقية لبيان أثر الميجات العامية عمى المغة العربية الفصحى 
عند طالب مدارس المرحمة األساسية بقطاع غـزة ودراسـتيا فـي ضـوء عمـم المغـة 
الحــديث, وذلــك بتســميط الضــوء عمــى القضــايا المغويــة التــي أثــرت فييــا الميجــات 

ن وجو الصواب المغوي بـذكر قاعدتـو ورده إلـى تراثنـا الفصـيع, ومـن العامية وبيا
ــد طــالب  امقترحــ اثــم رســمت تصــور  ــة الفصــحى عن ــز المغــة العربي مــن أجــل تعزي

المرحمة األساسية بمحافظـات قطـاع غـزة, وذلـك عمـى مسـتوى المجمـع المدرسـي 
خـل الفمسطيني الذي ييتم بالسموك المغـوي لمطـالب وضـبطو وتوجييـو وتنميتـو دا

المدرســة بـــالتركيز عمـــى الجيــود الفرديـــة وخـــارج المدرســة بتشـــكيل لجنـــة المغـــة 
العربية المدرسية لضبط المغة في مؤسسات التنشئة االجتماعية والتربوية, والتـي 
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تقوم عمى العمل المؤسساتي المشترك, والمتمثمة في وزارة التربية والتعميم العالي  
عالم لضبط وسـائمو وأدواتـو باعتبـاره سـمطة لضبط المدارس والجامعات ووزارة اإل

ـــة لضـــبط  ـــاف والشـــئون الديني ـــة لضـــبط الشـــارع ووزارة األوق رابعـــة ووزارة الثقاف
المساجد والمؤسسات الدينية, وتوضيع كل ما سبق بالوصف والتحميل والدراسـة, 

 ومن ثم نتائج الورقة وتوصياتيا, وفيرس المصادر والمراجع. 
 

 المقدمة
ائيػػػة المغكيػػػة ظػػػاىرة طبيعيػػػة فػػػي حياتنػػػا المغكيػػػة إف ظػػػاىرة الثن

منػػذ كانػػت، كلكنيػػا ارتبطػػت فػػي العصػػر الحػػديث بػػالكجكد االسػػتعمارم 
فػػي المنطقػػة، ارتبطػػت بػػو عمػػى كجػػو يجعػػؿ مػػف العاميػػات سػػالحان ضػػد 
الفصػػحى كيقػػؼ بيػػا مكقػػؼ الخصػػكمة كالعػػداء، فمقػػد اسػػتغؿ االسػػتعمار 

يجاتيػػا المتعػػددة، ككجػػد فػػي ىػػذه الظػػاىرة الطبيعيػػة ليحػػارب الفصػػحى بم
اخػػتالؼ الميجػػات اإلقميميػػة ذريعػػة لمقضػػاء عمػػى المغػػة المشػػتركة التػػي 
تػػربط المشػػرؽ كالمغػػرب بأكاصػػر التفػػاىـ كالتجػػاكب، كتجعػػؿ مػػف أقطػػار 

 . (1)كطننا الكبير كحدة فكرية
إف الميجػػػات العاميػػػة أخػػػذت تسػػػطك عمػػػى المغػػػة البميغػػػة فتمسػػػخ   

أف بعػػػػض المتشػػػػدقيف أخػػػػذكا ينشػػػػركف صػػػػكرتيا البييػػػػة، كمػػػػف العجػػػػب 
مقاالت لتركيج المغات العامية لزعميـ أف تمؾ الميجػات أقػرب إلػى فيػـ 
الجميػكر كأدعػى إلػى نشػر العمػػـك العصػرية كىػك فكػر غريػب ال يخطػػر 

                                                 
 .100-99لغتنا كالحياة، (  (1
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، فالميجػػات العاميػػة ال ترجػػع إلػػى قاعػػدة (1)عمػػى بػػاؿ ألحػػد مػػف العقػػالء
نػػػػد حػػػػد محػػػػدكد؛ مضػػػػبكطة، كال ىػػػػي مػػػػف المغػػػػات المكتكبػػػػة، فتقػػػػؼ ع

كلكنيـ يمككف بيا ألسنتيـ عمى ما يصرفيا مف األسباب الخمقية، ثػـ مػا 
 تقـك عميو مف أحكاؿ المجتمع بيف مكركث كمكتسب.

إف مسألة العامية كالفصحى القت أصداء كثيرة  عمى مسػتكل 
المثقفػػػيف ، فتكػػػاثرت االسػػػتغاثات كتكالػػػت التحػػػذيرات كتػػػداعت الييئػػػات 

، كمع ىذا كمو لـ ييػرى خطػكات تطبيقيػة، كال نيػكض كالجماعات كاألقالـ
حقيقػػي لطاقػػات األمػػة كال جديػػة صػػارمة فػػي تحقيػػؽ ىػػذا المطمػػب، أال 
كىك العكدة إلى المغة الفصحى لغة القرآف في أحاديثنا اليكمية كفي كػؿ 

 شؤكف حياتنا. 
كقػػػد كتبػػػت مؤلفػػػات كثيػػػرة كبحػػػكث عديػػػدة، كعقػػػدت المػػػؤتمرات 

كالفصػػػيح نقاشػػػات مستفيضػػػة، فتباينػػػت اآلراء كنكقشػػػت مسػػػألة العػػػامي 
بػػػيف مػػػف يػػػدعك لمعاميػػػة كبػػػيف مػػػف يػػػدعك لمفصػػػحى، كمػػػف ىنػػػا بػػػرزت 

 مشكمة الكرقة كالمتمثمة في السؤاؿ الرئيس اآلتي: 
ما أثر الميجات العامية عمى المغة العربية الفصحى عند طالب 
المرحمة األساسية بمحافظات غزة وسبل مواجياتيا من خالل 

 ع المدرسي؟ المجم
 كينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية: 

                                                 
تػػاريخ اآلداب العربيػػة فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر كالربػػع األكؿ مػػف القػػرف العشػػريف  ((1

399. 
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مػػػػػػػا مفيػػػػػػػـك الفصػػػػػػػحى كالعاميػػػػػػػة كالميجػػػػػػػة عنػػػػػػػد القػػػػػػػدماء  -1
 كالمحدثيف كمكاقفيـ منيا؟ 

 ما مظاىر الضعؼ المغكم في المدارس كخارجيا؟  -2
مػػا أثػػر الميجػػات العاميػػة عمػػى المغػػة العربيػػة الفصػػحى عنػػد  -3

 ية بقطاع غزة؟ طالب مدارس المرحمة األساس
مػػػا دكر المجمػػػع المدرسػػػي  فػػػي مكاجيػػػة الميجػػػات العاميػػػة  -4

كالتقميػػػؿ مػػػف آثارىػػػا كتعزيػػػز المغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى عنػػػد 
 طالب المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة؟ 

 أىمية الورقة:  -
 بع أىمية الكرقة، مف النقاط اآلتية: نت

ف مكاقػػؼ الكشػػؼ عػػف مفيػػـك الفصػػحى كالعاميػػة كالميجػػة، كبيػػا -1
 القدماء كالمحدثيف منيا.  

محاكلة إثراء مكتبة المجمع المدرسي بدراسة تيسمط الضػكء عمػى  -2
أثػػر الميجػػات العاميػػة عمػػى المغػػة العربيػػة الفصػػحى عنػػد طػػالب 

 المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة. 
تحميػػؿ نمػػاذج مػػف الميجػػات العاميػػة كبيػػاف أثرىػػا عمػػى الفصػػحى  -3

 مغة الحديث. في ضكء دراسات عمـ ال
المسػػػػػاىمة فػػػػػي تطػػػػػكير المعجػػػػػـ المدرسػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ تػػػػػكفير  -4

ضاءات جكىرية حػكؿ الميجػات العاميػة فػي  معمكمات أساسية كا 
 قطاع غزة كأثرىا عمى المغة العربية الفصحى عند الطالب. 
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 أىداف الورقة: -
 تتمثؿ أىداؼ الكرقة في النقاط اآلتية: 

المغػػة العربيػػة الفصػػحى التعػػرؼ عمػػى أثػػر الميجػػات العاميػػة عمػػى  -1
 عند طالب المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة. 

تكضػػػيح دكر المجمػػػع فػػػي مكاجيػػػة الميجػػػات العاميػػػة عنػػػد طػػػالب  -2
 المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة. 

بيػػػاف ميػػػاـ مؤسسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة الرسػػػمية كاألىميػػػة، فػػػي  -3
كصػػػػان عنػػػػد مكافحػػػػة الميجػػػػات العاميػػػػة كالحػػػػد مػػػػف انتشػػػػارىا خص

 الناشئة. 
طػػػػػػرح  جممػػػػػػة مػػػػػػف الخطػػػػػػكات كالنقػػػػػػاط كالتكصػػػػػػيات، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ  -4

ستراتيجية لغكيػة تربكيػة فاعمػة لػدعـ ثقافػة المغػة العربيػة الفصػحى إ
فػػػػي المرحمػػػػة األساسػػػػية  بمحافظػػػػات غػػػػزة، كتعزيػػػػز دكر المجمػػػػع 

 المدرسي الفمسطيني في الحفاظ عمى المغة العربية كسالمتيا. 
 :  الدراسات السابقة -

لػػـ أجػػد دراسػػات ليجيػػة متخصصػػة تتصػػؿ بمكضػػكع البحػػث إال دراسػػة 
 كاحدة، كىي: 

(: بعنػػكاف:" التػػداخؿ الميجػػي فػػي قطػػاع غػػزة 2005دراسػػة المناعمػػة) -
دراسة لُّغكيػة ميدانيػة"، تنػاكؿ فييػا الباحػث الظػكاىر الصػكتية كالصػرفية 
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يج كالنحكيػػػػة كالدالليػػػػة فػػػػي الميجػػػػات المحكيػػػػة، كاسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػن
   .(1)الكصفي التحميمي

فاسػػتفدت منػػو ىػػذه الدراسػػة فػػي رصػػد بعػػض الظػػكاىر المغكيػػة المنتشػػرة 
 عند طالب المرحمة األساسية.

يتمثػؿ مجتمػع البحػث فػي الميجػات العاميػة  مجتمع وعينـة الورقـة:  -
بمحافظػات قطػػاع غػزة، كذلػػؾ باتخػاذ عينػػة منتقػاة مػػف الظػكاىر المغكيػػة 

حافظػػات قطػػاع مة األساسػػية عمػػى مسػػتكل الشػػائعة عنػػد طػػالب المرحمػػ
 غزة. 

المقابمػػػػػة الشخصػػػػػية كسػػػػػماع الميجػػػػػات المنتشػػػػػرة فػػػػػي  أداة الورقـــــة: -
مػػدارس قطػػاع غػػزة ، كالمالحظػػة كالمتابعػػة يتجمػػى اسػػتخداـ المالحظػػة 
كالمتابعػػػػة فػػػػي تػػػػدقيؽ الميجػػػػات العاميػػػػة كتكثيػػػػؽ أبػػػػرز الظػػػػكاىر التػػػػي 

 قطاع غزة.  فييا الميجات العامية في محافظات تاشترك
اسػػػتخدمت الكرقػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي الػػػذم مـــنيج الورقـــة:  -

يقػػـك عمػػى االسػػتقراء المكضػػكعي لمكاقػػع دكف التػػدخؿ فػػي متغيراتػػو أم 
الكصػػػػؼ الػػػػدقيؽ لمكاقػػػػع كمحاكلػػػػة تفسػػػػيره كاسػػػػتنباط مػػػػا قػػػػد يكجػػػػد مػػػػف 
عالقػػات حػػكؿ الكاقػػع كمتغيراتػػو كالتكصػػؿ إلػػى تعميمػػات كمبػػادئ يمكػػف 

رشػػػػادية تعميميػػػػا ، لطػػػػرح تصػػػػكر مقتػػػػرح إلسػػػػتراتيجية لغكيػػػػة تكعكيػػػػة كا 
تثقيفيػػػة لممجمػػػع المدرسػػػي، كذلػػػؾ بطػػػرح جممػػػة مػػػف الخطػػػكات كالنقػػػاط 
كالتكصػػػيات عمػػػى مسػػػتكل مؤسسػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة، ثػػػـ محاكلػػػة 

                                                 
 . ث-التداخؿ الميجي في قطاع غزة دراسة لُّغكية ميدانية، ت(  (1
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اإلجابػػػة عػػػف أسػػػئمة البحػػػث، فػػػي ضػػػكء معرفػػػة ىػػػذا الكاقػػػع كمالحظتػػػو 
ف البحػػث أثػػر الميجػػات العاميػػة يبكمتابعتػػو، فمػػف خػػالؿ ىػػذا المػػنيج سػػي

عمى المغة العربيػة الفصػحى عنػد طػالب المرحمػة األساسػية بمحافظػات 
 غزة.قطاع 

 حدود البحث:  -
يقتصر البحث عمى بياف أثر الميجػات العاميػة عمػى  الحد الموضوعي:

المغة العربية الفصحى عند طالب المرحمة األساسػية بمحافظػات قطػاع 
درسي في مكاجية الميجات العامية كالتقميػؿ مػف غزة، كسبؿ المجمع الم

 تأثيرىا. 
 مدارس المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة.   الحد المكاني:
 غزة.  قطاع طالب المرحمة األساسية بمدارس محافظات  الحد البشري:

كأماـ ىذا الطرح كالتفكير، جاءت ىذه الكرقة العممية الجػادة تيػدؼ 
العاميػػػة عمػػػى المغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى عنػػػد  إلػػػى دراسػػػة أثػػػر الميجػػػات

طالب المرحمة األساسية بمحافظات غزة  في ضكء دراسات عمػـ المغػة 
الحػػػػديث، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التركيػػػػز عمػػػػى مفيػػػػـك الفصػػػػحى كالعاميػػػػة 
كالميجػػة، كمػػػف ثػػـ الحػػػديث عػػف الكػػػالـ العػػامي كالفصػػػيح عنػػد القػػػدماء 

كخارجيػػػػا  كالمحػػػػدثيف، كالكشػػػػؼ عػػػػف مظػػػػاىر الضػػػػعؼ فػػػػي المػػػػدارس
كأسباب الضعؼ المغكم، كآثار استعماؿ العامية فػي التػدريس، كمػف ثػـ 
استحضػػار نمػػاذج تطبيقيػػة فػػي بيػػاف أثػػر الميجػػات العاميػػة عمػػى المغػػة 
العربيػػػة الفصػػػحى عنػػػد طػػػالب مػػػدارس المرحمػػػة األساسػػػية بقطػػػاع غػػػزة 
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كدراسػػػتيا فػػػي ضػػػكء عمػػػـ المغػػػة الحػػػديث، كذلػػػؾ بتسػػػميط الضػػػكء عمػػػى 
كيػػة التػي أثػػرت فييػا الميجػػات العاميػة كبيػػاف كجػو الصػػكاب القضػايا المغ

المغػػػكم بػػػذكر قاعدتػػػو كرده إلػػػى تراثنػػػا الفصػػػيح، ألف ميمػػػة المغػػػكم أك 
النحػػػكم أف يصػػػؼ ىػػػذه المغػػػة أك الميجػػػة أك ىػػػذه الصػػػكرة مػػػف صػػػكر 
الكالـ العامي، كميمتػو أيضػان أف يكشػؼ عػف حقائقيػا ك"قكاعػدىا"، كأف 

   .(1)يدرؾ كيقرر طرؽ إصالحيا
مػػػػف أجػػػػؿ تعزيػػػػز المغػػػػة العربيػػػػة  امقترحػػػػ اكمػػػػف ثػػػػـ رسػػػػمت تصػػػػكر 

غػػزة، كذلػػؾ قطػػاع الفصػػحى عنػػد طػػالب المرحمػػة األساسػػية بمحافظػػات 
مف خالؿ رسـ رؤية مقترحة لممجمع المدرسػي الفمسػطيني ببيػاف ميامػو 

جػػػب القيػػػاـ بػػػو عمػػػى مسػػػتكل ذاتػػػو، كمػػػف ثػػػـ طػػػرح يالمككمػػػة إليػػػو كمػػػا 
المدرسػػػي التابعػػػة لمجمػػػع المغػػػة المدرسػػػي  تشػػػكيؿ لجنػػػة المغػػػة العربيػػػة

الفمسػػػػطيني، كذلػػػػؾ بػػػػالتركيز عمػػػػى العمػػػػؿ المشػػػػترؾ بػػػػيف المؤسسػػػػات 
كالػػػكزارات التػػػي تػػػؤثر فػػػي السػػػمكؾ المغػػػكم لمطفػػػؿ الفمسطيني)المدرسػػػة، 
كسػػائؿ اإلعػػالـ ، المسػػجد، األسػػرة كالمجتمػػع كالشػػارع(، كبيػػاف دكر كػػؿ 

ربيػة، كتكضػيح كػؿ مػا سػبؽ كزارة حككمية في المحافظة عمػى المغػة الع
بالكصؼ كالتحميؿ كالدراسة، كمػف ثػـ نتػائج الكرقػة كتكصػياتيا، كفيػرس 

 المصادر كالمراجع. 
 كأخيػػران: أمػػا آف الكقػػت لكػػي نػػدرؾ أىميػػة المرحمػػة االبتدائيػػة، فػػي  

بنػػاء الكيػػاف التربػػكم السػػميـ لمطفكلػػة البريئػػة، فنكػػؼ عػػف امتيػػاف معمػػـ 
                                                 

 .43عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي، ص ((1
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خيػػرة  نػػت بػػو الػػدكؿ المتقدمػػة، مػػف كضػػعىػػذه المرحمػػة، كنػػؤمف بمػػا آم
 المعمميف في ىذه المرحمة؟

إف الحػػديث عػػف معمػػـ المرحمػػة االبتدائيػػة حػػديث ذك شػػجكف، فإننػػا  
مػػا زلنػػا نظػػف أف تعمػػيـ الطفػػؿ أىػػكف أنػػكاع التعمػػيـ، كأدل ىػػذا إلػػى أننػػا 
أصبحنا نقيس مقدار المعمػـ، بعمػر الطفػؿ الػذم يتػكلى تربيتػو كتعميمػو، 

كطان فمعمـ اإلعدادم أكثر احترامان مف معمـ االبتدائي، كأقػؿ صعكدان كىب
ة، مػدمرة لػنفس جمدارس الثانكية ... كىػى فكػرة سػاذمركزان مف مدرس ال

،  –ىػػذا المعمػػـ، الػػذم كضػػعنا بػػيف يديػػو ىػػذه العجينػػة المينػػة  طفػػؿ اليػػـك
 .  (1)كرجؿ المستقبؿ؛ ليجعؿ منو مكاطنػػان صالحان، أك شيطانان ماردان 

كيعـ بو الفائدة لكؿ مف قرأه  البحث اران أسأؿ اهلل أف ينفع بيذكأخي 
كاقتناه ، كيكفينا مف القالدة ما أحاط بالعينؽ، كاإلشارة تيغني عف 

 العبارة. 
 المبحث األول: مفيوم الفصحى والعامية والميجة.

 المطمب األول: مفيوم الفصحى.
ثػي )فصػح( تشتؽ الفصحى مادتيػا المغكيػة مػف الفعػؿ الثال لغًة: -

ًلسىػػافه فىًصػػيحه أىٍم طىٍمػػؽه.  ـه فىًصػػيحه أىٍم بىًميػػغه. كى كىػػالى ( كى )فىًصػػيحه ؿه فييقػػاؿ: رىجي
ًمػػيُّ  ( اٍلعىجى ػحى )فىصي ـي. كى ػػ ػا الى يىٍنًطػػؽي فىييػكى أىٍعجى مى : كيػػؿُّ نىػاًطؽو فىًصػػيحه كى ييقىػاؿي كى

                                                 
 .419فصكؿ في فقو المغة، رمضاف عبد التكاب ، (  (1
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)تى  . كى بىػػابي اٍلكيػػؿِّ ظىػػريؼى ػػفى كى تَّػػى الى يىٍمحى ػػادىٍت ليغىتيػػوي حى ًمػػًو. جى ( ًفػػي كىالى ػػحى فىصَّ
ًبيَّةً  ـى ًباٍلعىرى ًميُّ ًإذىا تىكىمَّ ( اٍلعىجى حى )أىٍفصى ةى. كى احى ( تىكىمَّؼى اٍلفىصى حى )تىفىاصى كى
(1). 

ىي صيغة لُّغكية تستخدـ في الكتابة كالحديث يمتػـز فييػا  اصطالحًا: -
كنػػػػػكز الثقافػػػػػة  الميرسػػػػػؿ قكاعػػػػػد المغػػػػػة العربيػػػػػة الممتزمػػػػػة بمػػػػػا كرد فػػػػػي

ضػػػػارة العربيػػػػة األصػػػػيمة، كترجمػػػػاف الفكػػػػر العربػػػػي فػػػػي العصػػػػكر كالح
الزاىػػػرة. كىػػػي المغػػػة التػػػي دكنػػػت قكاعػػػدىا كنظميػػػا كاسػػػتقرت فػػػي كتػػػب 

 المغة كالنحك كالبياف. 
مػػػف الكممػػػات  ىائمػػػةن  لقػػػد ضػػػمت إلػػػى ثركتيػػػا المفظيػػػة أعػػػدادان 

مظػػاىر الحضػػارة المتجػػددة عمػػى مػػر  -كتقتضػػييا-كالصػػيغ، اقتضػػتيا 
مػف نظػـ الكػالـ كتأليفػو، جػاءت  استحدثت ىذه المغة أنماطان  األياـ. كما

عمػػػى ضػػػرب غيػػػر معيػػػكد فػػػي العربيػػػة، بحسػػػب المنصػػػكص عميػػػو فػػػي 
كتب المغة، كلسنا نعدـ أف نعثػر عمػى صػكر جديػدة مػف النطػؽ، لحقػت 
ببعض األصػكات أك مكاقػع النبػر أك أنمػاط التنغػيـ فػي الجممػة كالعبػارة، 

 .(2)كالـ الفعميحيف تستخدـ ىذه المغة في ال
 المطمب الثاني: مفيوم العامية.

تشػػػػتؽ العاميػػػػة مادتيػػػػا المغكيػػػػة مػػػػف الفعػػػػؿ الثالثػػػػي  لغــــًة: -
ػاءى اٍلقىػٍكـ  ييقىػاؿ جى ػة )ج( عػكاـ كى اصَّ )عمـ( فاٍلعىامَّة: مف النَّاس خالؼ اٍلخى

                                                 
كتيػػذيب المغػػة )فصػػح(  1/541كجميػػرة المغػػة )فحػػص(  3/121العػيف )فصػػح(  ((1
 . 1/722كمقاييس المغة)فصح(  1/391كالصحاح )فصح(  2/222

 . 228دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر  ((2
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ػػا ن ـ مى مػػف اٍلكىػػالى ػػة كى ًميعنا.)اٍلعىػػامٌي( اٍلمىٍنسيػػكب ًإلىػػى اٍلعىامَّ ػػة جى طػػؽ ًبػػًو عىامَّ
ًبٌي.)العامية( ليغىة اٍلعىامَّة كىًىػي خػالؼ  ـ اٍلعىرى اٍلعىامَّة عمى غير سنىف اٍلكىالى

   .(1)الفصحى
ىػػػي عبػػػارة عػػػف األلفػػػاظ التػػػي تناكليػػػا العامػػػة كشػػػكىكىا  اصـــطالحًا: -

، كعيرفػػت أيضػػػان (2)تحريفػػان كتصػػحيفان، حتػػػى ضػػاعت أصػػكليا الفصػػػيحة
ج كلغػة الحيػاة العامػة بكػؿ مػا فييػا بأنيا: ىي لغة الحديث اليػكمي الػدار 

مػػػف أكجػػػو النشػػػاط اإلنسػػػاني عمػػػى مسػػػتكل الجمػػػاىير العريضػػػة. كىػػػذه 
 .(3)صيغة لغكية معركفة مستقرة في كؿ بمد عربي

 المطمب الثالث: مفيوم الميجة.
بادئ ذم بدء البد لنا مف اإلشػارة إلػى معنػى الميجػة لغػةن، لغًة:  -

ـي كىاٍليىاءي كى  ( الالَّ مىػى الشَّػٍيًء )لىيىجى مىى اٍلميثىػابىرىًة عى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى اٍلًجي
: ىيػكى فىًصػيحي  قىػٍكليييـٍ ، كى طو ًفػي أىٍمػرو مىى اٍخًتالى ري يىديؿُّ عى ًتًو، كىأىٍصؿه آخى مى زى ميالى كى

سيػمِّيىٍت لىيٍ  . كى ـً ػا يىٍنًطػػؽي ًبػًو ًمػفى اٍلكىػالى ، ًبمى ػًة: المِّسىػافي ػًة كىالمَّيىجى ػػةن أًلىفَّ المٍَّيجى جى
ػػػػٍرس  : جى ٍؼ الٌمسػػػػاف، كييقػػػػاؿي ًمػػػػًو ، كالميجػػػػة: طىػػػػرى كىالى كيػػػػالِّ يىٍميىػػػػجي ًبميغىًتػػػػًو كى

                                                 
 .  2/629كسيط ال ((1
 . 12انظر: معجـ عطية في العامي كالفصيح  ((2
 . 227دراسات في عمـ المغة،  ((3
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ًبػػػؿى عمييػػػا  ػػػة كالمَّيىجػػػة. كىػػػي لغتػػػو التػػػي جي الكػػػالـ، كييقػػػاؿ: فصػػػيح المٍَّيجى
 .(1)عمييافاعتادىا، كنشأ 

 

 الميجة اصطالحًا :  -
فقػػػػاؿ  يقابػػػػؿ مصػػػػطمح الميجػػػػة عنػػػػد القػػػػدماء مصػػػػطمح المغػػػػة،

الػػدكتكر إبػػراىيـ أنػػيس: " كقػػد كػػاف القػػدماء مػػف عممػػاء العربيػػة يعبػػركف 
عمػػا نسػػميو اآلف بالميجػػة بكممػػة " المغػػة" حينػػان ك" بػػالمحف" حينػػان آخػػر " 

، فالميجػػػػة ىػػػػي مجمكعػػػػة مػػػػف الصػػػػفات المغكيػػػػة تنتمػػػػي إلػػػػى بيئػػػػة (2)
 .  (3)خاصة، كيشترؾ في ىذه الصفات جميع أفراد ىذه البيئة

يجػػة ىػػي جػػزء مػػف بيئػػة أكسػػع كأشػػمؿ تضػػػػػػػػػػػػـ عػػدة كبيئػػة الم
ليجػػات ، لكػػػػػؿ منيػػا خصائصػػيا، كلكنيػػا تشػػترؾ جميعػػان فػػي مجمكعػػة 
مػػػف الظػػػكاىر المغكيػػػة التػػػي تيسػػػر اتصػػػاؿ أفػػػراد ىػػػذه البيئػػػات بعضػػػيـ 

                                                 
 36/ص6كتيػػػػذيب المغػػػػة ج 494/ص1كجميػػػػرة المغػػػػة ج 391/ص3العػػػػيف ج(  (1

كالصحاح تاج المغة  215-214/ص5كمقاييس المغة ج 769/ص1كمجمؿ المغةج
 .   339/ص1كصحاح العربية ج

. كانظػر: الميجػات العربيػة فػي القػراءات القرآنيػة،  15بيػة، صفي الميجات العر (  (2
 .     261كالدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني، ص 59ص

. كانظػػر: الميجػػات العربيػػة فػػي القػػراءات القرآنيػػة، 16فػػي الميجػػات العربيػػة، ص(  (3
 كليجػة تمػيـ كأثرىػا فػي العربيػة المكحػدة، 34كالتطكر المغكم التاريخي ص  59ص
كالميجػػػػػات العربيػػػػػة فػػػػػي الضػػػػػركرة  32-31كليجػػػػػة قبيمػػػػػة أسػػػػػد، ص 30-29ص

 . 10الشعرية، ص
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بػػبعض، كفيػػـ مػػا قػػد يػػدكر بيػػنيـ مػػف حػػديث، فيمػػان يتكقػػؼ عمػػى قػػدر 
 .  (1)الرابطة التي تربط بيف ىذه الميجات

فػػالمعنى المغػػكم يفيػػد أف الميجػػة ىػػي المسػػاف أك طرفػػو، كعمػػى 
ىػػػذا فالعالقػػػة بػػػيف المعنػػػى المغػػػكم كالمعنػػػى االصػػػطالحي ىػػػي عالقػػػة 

 مجازية  حيث أطمؽ المسبب)المساف( كأراد السبب كىك النطؽ. 
 

 المبحث الثاني: العامية والفصحى بين القدماء والمحدثين. 
، (2)كالفصيح، مػف قػديميا البعيػد عرفت العربية  مسألة العامي

لقػػد بػػرع عمماؤنػػا القػػدماء فػػي مالحقػػة الكػػالـ العػػامي كالمحػػف المستشػػرم 
عمػػػى األلسػػػنة ، فمػػػا أعظػػػـ جيػػػكدىـ التػػػي بػػػذلكىا فػػػي ىػػػذا الشػػػأف كمػػػا 

، منيػػػا لحػػػف العامػػػة البػػػف قتيبػػػة كجػػػكاىر األلفػػػاظ لقدامػػػة بػػػف (3)أغناىػػػا
 .  (4) جعفر ....

ر: " كيصػػػادفنا فػػػي القػػػرف العاشػػػر كيقػػػكؿ الػػػدكتكر محمػػػد قػػػدك 
لميجػػرة اتجػػاه جديػػد ىػػك فػػي الحقيقػػة ثمػػرة لمتكسػػع فػػي قبػػكؿ الميجػػات ، 

                                                 
 .  16-15انظر: الميجات في الكتاب لسيبكيو أصكاتا كبنية، ص ((1
 . 95انظر: لغتنا كالحياة  ((2
انظر: معجـ األلفاظ كالتراكيب المكلدة في شفاء العميؿ فيما في كالـ العرب مف  ((3

 .43الخفاجي الدخيؿ لمشياب 
كمصػػػنفات المحػػػف كالتثقيػػػؼ  432-107انظػػػر: لحػػػف العامػػػة كالتطػػػكر المغػػػكم  ((4

كتصػػحيح  173كعمػػـ المغػػة العػػاـ  56-53المغػػكم حتػػى القػػرف العاشػػر اليجػػرم 
 . 7-3التصحيؼ كتحرير التحريؼ 
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كعدـ التدقيؽ في المسمكع مف كالـ العرب ، كاالتجاه الجديد ىػذا يمثٌػؿ 
 .(1)رٌد العامي إلى الفصيح"

بالعػػامي الشػػيخ أحمػػد رضػػا  يأمػا فػػي العصػػر الحػػديث لقػػد عنػ
ان أف يػػرد العػػامي إلػػى الفصػػيح ، كقػػد أفػػرد ذلػػؾ العػػاممي ، فحػػاكؿ جاىػػد

، فكاف كىك يعمػؿ (2) في كتاب خاص سماه " رد العامي إلى الفصيح "
في تأليؼ معجمو "متف المغة" يعػرض لذىنػو كممػات عاميػة فييػا معنػى 

؛ (3)الفصػػيح الػػذم يدكنػػو ، فيكتػػب الكممػػة العاميػػة فػػي ىػػامش الصػػفحة
يػػران مػػف العػػامي الػػذم يمكػػف رده حيػػثي يقػػكؿ : " كنػػت كمػػا زلػػت أجػػد كث

إلى الفصيح ، كأحس تحريؼ الفصيح في الكالـ العػامي، فتتػكؽ نفسػي 
إلى كلكج باب البحث فيو، فأقدمت بعد إحجػاـ لصػعكبة البحػث ككعػكرة 
الطريػػؽ، كعنيػػت بػػو، كفتحػػت البػػاب لممحققػػيف بمػػا أقػػدمت عميػػو بقػػدر 

إلػػػػى  ممػػػػي كبحثػػػػي مػػػػف جذبػػػػوالمسػػػػتطاع ، كبقػػػػدر مػػػػا كصػػػػؿ إليػػػػو ع
قو عميو، كقد يككف المأخذ قريبان سػيالن، كقػد يكػكف بعيػدان ي، كتطبالفصيح

يحتاج إلػى شػئ مػف التكمػؼ ، كقػد تكػكف الكممػة دخيمػة مػف اآلراميػة أك 
الفارسػػػية أك غيرىمػػػا . كميمػػػا تيسػػػر لػػػي ردىػػػا إلػػػى أصػػػؿ عربػػػي كػػػاف 
عنػػدم أكلػػى مػػف حمميػػا عمػػى أصػػؿ غيػػر عربػػي، كاعتبارىػػا دخيمػػة، مػػا 

مجػػػػاؿ إللحاقيػػػػا بالمػػػػادة العربيػػػػة. كلكننػػػػي خشػػػػيت أف يخػػػػتمط داـ لػػػػي 

                                                 
 . 66انظر: مصنفات المحف كالتثقيؼ المغكم حتى القرف العاشر اليجرم (  (1
 . 49خ أحمد رضا كجيكده المعجمية انظر: الشي ((2
 . 1انظر: رد العامي إلى الفصيح  ((3
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الصحيح الفصيح بالعامي في متف المغة، فجعمت مكاف العػامي ىػامش 
 اب خػاص أسػميتوتفي ىذا البحث في ك الكتاب ... عمى أنني تكسعت

 .(1)""رد العامي إلى الفصيح
 المبحث الثالث: مظاىر الضعف المغوي في المدارس وخارجيا.

المغػػػػة بػػػػالفكر ارتباطػػػػان كثيقػػػػان، كالعالقػػػػة بينيمػػػػا عالقػػػػة تػػػػرتبط 
متبادلػػة مػػف حيػػث التػػأثير كالتػػأثر، فكػػؿ منيمػػا يػػؤثر فػػي اآلخػػر كيتػػأثر 
بػػػو، كال نسػػػتطيع أف نػػػتكمـ بمػػػا ال نقػػػدر أف نفكػػػر فيػػػو، كال نسػػػتطيع أف 

 نفكر بعيدان عف قدرتنا المغكية. 
ديـ كالحػػػديث، كىػػػذا ىػػػك المشػػػيكر عنػػػد كثيػػػر مػػػف عممػػػاء المغػػػة فػػػي القػػػ

كىناؾ اتجاىػات أخػرل تػذىب إلػى أكثػر مػف ذلػؾ فػي الػربط بػيف الفكػر 
   .(2)كالمغة

كعمى أية حاؿ فإف اإلنساف المتصػؼ بػالقكة المغكيػة ىػك الػذم 
يسػػػػتطيع التعبيػػػػر عػػػػف فكػػػػره بطالقػػػػة تكافػػػػؽ النظػػػػاـ المغػػػػكم الفصػػػػيح، 
كاإلنساف المتصػؼ بالضػعؼ المغػكم ىػك الػذم ال يسػتطيع التعبيػر عػف 

إال عبػػػارات ركيكػػػة يمجيػػػا  –إف تمفػػػظ  –فكػػػره بطالقػػػة، كال تسػػػمع منػػػو 
 صاحب الذكؽ.

                                                 
 . 75انظر: متف المغة  ((1
 .21البحث المغكم عند إخكاف الصفاء، (  (2
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ذا نظرنا إلػى حػاؿ النػاطقيف بمغػة الضػاد فػي كثيػر مػف ديػار  كا 
العػػػػرب فإننػػػػا نػػػػرل " قصػػػػكرىـ عػػػػف الحػػػػديث بمغػػػػة فصػػػػيحة مبػػػػرأة مػػػػف 

   .(1)المحف، كعجزىـ عف أف يتعممكا قكاعدىا كيحكمكا أساليبيا"
بنػػػػػاء العربيػػػػػة يحسػػػػػكف بػػػػػأنيـ ال يممكػػػػػكف أداة إف كثيػػػػػران مػػػػػف أ

التعبير السميـ الطمؽ عف أفكارىـ كآرائيػـ كال يجيػدكف النطػؽ الصػحيح، 
يستكم في ذلؾ العامة ككثير مف المتخرجيف فػي المدرسػة أك الجامعػة، 

 .  (2)كقد يصؿ ىذا األمر  إلى بعض الخاصة
يقػرأ، فالمشاىد أف الطالػب الضػعيؼ ال يقػرأ كمػا ينبغػي لػو أف 

كال يكتػػػب كمػػػا ينبغػػػي لػػػو أف يكتػػػب، بػػػؿ ال يسػػػمع كمػػػا ينبغػػػي لػػػو أف 
 يسمع. 

كىػػذا يػػدؿ عمػػى فقػػرة فػػي الحصػػيمة المغكيػػة، عػػالكة عمػػى عػػدـ 
تمكنػػو مػػف التعبيػػر عػػف الفكػػرة البسػػيطة بأسػػمكب سػػميـ. إف المتتبػػع لغػػة 

إلػػى قػػراءاتيـ، النػػاظر إلػػى  يبعػػض الطػػالب فػػي ديػػار العػػرب، المصػػغ
اراتيـ فػػػي دفػػػاتر إجابػػػاتيـ كمعركضػػػاتيـ كغيرىػػػا، ليقػػػؼ كتابػػػاتيـ كعبػػػ

عمى شيكع كثيػر مػف األخطػاء المغكيػة لػدييـ عمػى المسػتكيات الصػكتية 
كالصػػرفية كالنحكيػػة كالدالليػػة كاإلمالئيػػة، كىػػك مػػا يؤكػػد ضػػعؼ الممكػػة 

 المغكية لدييـ: 

                                                 
أسػػػػباب انصػػػػراؼ الطػػػػالب عػػػػف أقسػػػػاـ المغػػػػة العربيػػػػة ككمياتيػػػػا فػػػػي الجامعػػػػات (  (1

 .221العربية، 
 .203انظر: لغتنا كالحياة، (  (2
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: نػػػراىـ ال يخرجػػػكف بعػػػض األصػػػكات مػػػف فعمـــى المســـتوى الصـــوتي
لقػػاؼ كافػػان، كالصػػاد سػػينان، كالطػػاء تػػاءن، كالػػذاؿ زايػػان، مخارجيػػا فتسػػمع ا

... إلػػػخ، فضػػػالن عػػػف أنيػػػـ ال يحسػػػكف أداءىػػػا عمػػػى مسػػػتكل التركيػػػب 
كاألداء، فيقصػػركف فػػي النبػػر كنظامػػو، كالتنغػػيـ كقكالبػػو، كسػػرعة الكػػالـ 

 كبطئو... إلخ. 
نػػراىـ يخطئػػكف فػػي األبنيػػة الصػػرفية عمػػى  وعمــى المســتوى الصــرفي:

 بط أك الصياغة، حيثي يعدلكف بيا عف كجييا الصحيح. مستكل الض
 ال نكاد نجد أثران لإلعراب في كممات المغة.  وعمى المستوى النحوي:
نجد ألفاظان ال تسػتخدـ فػي غيػر المشػيكر مػف  وعمى المستوى الداللي:

 معانييا. 
نجػػػد الخطػػػب أكثػػػر، إذ المعػػػركؼ أف  وعمـــى مســـتوى الرســـم الكتـــابي:

ى معظميػػػا عمػػػى معرفػػػة بػػػالنظـ الصػػػكتية كالصػػػرفية أحكػػػاـ الرسػػػـ مبنػػػ
 كالنحكية. 

ىذا قميؿ مف كثير، كال يتسع المقاـ لسرد المزيد، كيكفػي مػف القػالدة مػا 
   .(1)أحاط بالعنؽ

                                                 
كالمغػة  339-326مزيدان مف األخطاء عند: فقو المغة كخصائص العربيػة انظر (  (1

العربيػػة كأبناؤىػػا: أبحػػاث فػػي قضػػية الخطػػأ كضػػعؼ الطمبػػة فػػي المغػػة العربيػػة ، 
 كما بعدىا. 122
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ذا امتػػد بصػػرنا إلػػى ىػػؤالء الضػػعاؼ بعػػد تػػكلييـ أمػػكر األمػػة  كا 
يػػػػد بػػػػان ال يجتإال مػػػػذيعان ال يجيػػػػد النطػػػػؽ القػػػػكيـ، أك كا -مػػػػثالن  -ال تجػػػػد

 التعبير المستقيـ، أك مدرسان تخرج مف فمو ألفاظ العربية شاكية باكية. 
إف ديػػار العػػرب تختمػػؼ فػػي انتشػػار ىػػذه المظػػاىر، فقػػد نراىػػا 
كثيرة في مكاف كقميمة في آخػر، كممػا يػدؿ عمػى عمػـك البمػكل أف أكثػر 

 -كأعيػػنيـ أيضػػان  -المسػػتمعيف قػػد ألفػػكا ىػػذه األخطػػاء، كتعػػكدت آذانيػػـ
 ال تكاد ترل منيـ إحساسان بيا، كال إنكاران ليا كال لكمان عمييا.عمييا، ف

 

 المطمب األول: أسباب الضعف المغوي.
لمضعؼ المغكم في المحػيط المدرسػي أسػباب مختمفػة، مباشػرة 
كغيػػر مباشػػرة: فقػػد يعػػكد بعضػػيا إلػػى نظػػاـ تعمػػيـ المغػػة العربيػػة كغيرىػػا 

المنيػاج، طػرؽ التػدريس، في المدرسة أك فيما قبميا مثؿ ) األىػداؼ ، ك 
كالكتػب كالمقػررات، كالمعمػـ، كاألنشػطة... إلػخ(، كقػد يعػكد بعضػيا إلػػى 

)األسػػرة كالمجتمػع، ككسػػائؿ اإلعػػالـ بأنكاعيػػا،  :مػا يػػؤثر فػػي الفػرد مثػػؿ
 كالخطباء كالمحاضريف... إلخ(. 

كسػػكؼ أتنػػاكؿ )العاميػػة( بصػػفة ككنيػػا سػػببان قكيػػان فػػي ضػػعؼ 
عمػػى  -عمػػى ترسػػيخيا فػػي أذىػػاف المتعممػػيف الممكػػة المغكيػػة حػػيف يعمػػؿ

نفػػػر غيػػػر قميػػػؿ فػػػي محػػػيط التعمػػػيـ مػػػف المعممػػػيف  -حسػػػاب الفصػػػحى
كغيػػرىـ، كفػػي خارجػػو مػػف األسػػرة كالمجتمػػع ككسػػائؿ اإلعػػالـ إلػػى غيػػر 

 ذلؾ. 
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كلػػػػيس بغريػػػػب أف يرجػػػػع أحػػػػد العممػػػػاء الضػػػػعؼ المغػػػػكم إلػػػػى 
عصػر الحػديث قضيتنا ىذه إذ يقكؿ:" يرجع أكثر الخطأ فػي المغػة فػي ال

إلػػى ضػػعؼ الممكػػة المغكيػػة المػػكركث عػػف عصػػر االنحطػػاط الماضػػي 
الػػذم سػػادت فيػػو العجمػػة كغمبػػت العاميػػة ، فقػػد فشػػت األميػػة فػػي ذلػػؾ 
العصػػر حتػػى كػػاف الػػذيف يحسػػنكف مطمػػؽ القػػراءة كالكتابػػة قميمػػيف، كمػػف 
كاف يعػرؼ الكتابػة مػنيـ كػاف يكتػب العاميػة بػاألحرؼ العربيػة، كالنػادر 

الفصػػحى إجػػادة معرفػػة كممكػػة حتػػى مػػف العممػػاء أنفسػػيـ إال  مػػف يجيػػد
ان قمػػػيالن ممػػػف عينػػػي بالمغػػػة عنايػػػة خاصػػػة، كغمػػػب عمػػػى ىػػػؤالء نقػػػؿ قػػػفري

النصػػػكص المغكيػػػة مػػػف المعػػػاجـ، دكف تحكػػػيـ السػػػميقة العربيػػػة كالممكػػػة 
المغكيػػػػػػة كمحاكلػػػػػػة التجديػػػػػػد كالتكليػػػػػػد كفقػػػػػػان لقكاعػػػػػػد، كطرائػػػػػػؽ نمكىػػػػػػا، 

كالتعريػػػب كالتخصػػػيص كالتعمػػػيـ كالمجػػػاز، كخصائصػػػيا فػػػي االشػػػتقاؽ 
فكانػػػت الحيػػػاة تسػػػير فػػػي جانػػػب كالمغػػػة عنػػػد ىػػػؤالء منعزلػػػة فػػػي جانػػػب 

 .(1) آخر، فمميء ىذا الفراغ المغكم بالعامية ..."
 المطمب الثاني: آثار استعمال العامية في التدريس.

تؤكد جؿ الدراسات أف استعماؿ العاميػة فػي التػدريس مػف أىػـ 
؛ كيرجػػػع ىػػػذا إلػػػى أف العاميػػػة ضػػػعيفة فػػػي (2)المغػػػكمأسػػػباب الضػػػعؼ 

                                                 
 .327فقو المغة كخصائص العربية، (  (1
 41انظر: أىداؼ كطرؽ تدريس قكاعد النحػك العربػي فػي مراحػؿ التعمػيـ العػاـ، (  (2

كطػػرؽ تعمػػيـ  14كفػػي قضػػايا المغػػة التربكيػػة،  75كفػػف التػػدريس لمتربيػػة المغكيػػة، 
 .229العربية، 
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مادتيػػا، فقيػػرة فػػي ألفاظيػػا، مقفػػرة فػػي اشػػتقاقيا، كأف مػػف دأبيػػا التيػػاكف 
في التعبير كىذا يؤدم إلى تياكف فػي التفكيػر، كىػذا التيػاكف تنشػأ عنػو 

 عادات لغكية رديئة كينبني عميو الكسؿ العقمي. 
سػػػػتعماؿ العاميػػػػة كال يػػػػرل كثيػػػػر مػػػػف المعممػػػػيف خطػػػػكرة فػػػػي ا

كالتػػػػدريس بيػػػػا؛ كلػػػػذا يعتمػػػػدكف عمييػػػػا سػػػػكاء أكػػػػاف ذلػػػػؾ فػػػػي المرحمػػػػة 
ال  -فػػي كثيػػر مػػف البيئػػات العربيػػة –الجامعيػػة أـ فيمػػا قبميػػا،  فنػػراىـ 

كال  -جيػػػػػػالن أك ازدراءن  –يسػػػػػػتخدمكف الفصػػػػػػحى فػػػػػػي قاعػػػػػػات الػػػػػػدرس 
يحاسبكف تالميذىـ عمييا، بؿ إف بعض مػف يقكمػكف بتػدريس الفصػحى 

 عمييـ ىذا القكؿ.  ينطبؽ
ثػػػػػـ إف مػػػػػا يتعممػػػػػو الطالػػػػػب مػػػػػف مدرسػػػػػي المغػػػػػة الجػػػػػاديف الممتػػػػػزميف 
بالفصػػػػحى ييدمػػػػو مدرسػػػػك المػػػػكاد األخػػػػرل الػػػػذيف يسػػػػتخدمكف العاميػػػػة 

 كيحمكنيا محؿ الفصحى دكف أدنى غيرة عمييا. 
إف ىػػذا االسػػتخداـ العػػامي فػػي التػػدريس جريمػػة تربكيػػة يػػؤدم إلػػى آثػػار 

لمطالػػب كمسػتكاه الفكػػرم، كمػف أىػػـ تمػؾ اآلثػػار  مضػرة بػػالتككيف المغػكم
 ما يمي: 

القصكر في فيـ إدراكو كتعبيره كما يترتػب عميػو مػف ضػعؼ فػي المػكاد 
الدراسػػػػية: فالطالػػػػب ال يػػػػتمكف مػػػػف معمكماتػػػػو فػػػػي أم فػػػػرع مػػػػف فػػػػركع 
الدراسػػػة إال بإتقػػػاف التعبيػػػر السػػػميـ؛ إذ كضػػػكح األسػػػمكب يتكقػػػؼ عميػػػو 

 صرة عف بمكغ ىذه الغاية. كضكح الفكرة، كالعامية قا
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متػاز بػو مػف تنػكع طػرؽ تكمف ناحية أخرل فػإف الفصػحى بمػا 
التعبيػػر ككثػػرة المترادفػػات، كمركنػػة باالشػػتقاؽ كاإلعػػراب، تمكػػف المػػتعمـ 
مػػف فيػػـ المعمكمػػات كالتعبيػػر عنيػػا بكضػػكح، إذ المغػػة كالفكػػر مظيػػراف 

نفس، كمػػف لعمميػػة ذىنيػػة كاحػػدة كمػػا يقػػكؿ كثيػػر مػػف عممػػاء التربيػػة كالػػ
 ىنا تأتي فائدة استخداـ الفصحى في التدريس. 

 

 :ازدراء الطالب لمفصحى -أوالً 
إف الطالػب إذا لػـ يجػد لمفصػػحى كاقعػان عمػى ألسػنة معمميػػو، كال         

أثران مممكسان لما يدرسو مف قكاعدىا فإنو يزدرييا كتيكف فػي نفسػو، كفػي 
شػػػأف عظػػػيـ فػػػي ىػػػذا ذلػػػؾ يقػػػكؿ أحػػػد شػػػيكخ العربيػػػة:" لمغػػػة المدرسػػػيف 

الميػػداف؛ ألف الطػػالب الػػػذيف يتمقػػكف العمػػػـك فػػي فركعيػػػا المختمفػػة عػػػف 
أساتذتيـ بمغة عاميػة يػزدركف العربيػة كتيػكف فػي نفكسػيـ كترسػخ لػدييـ 
العامية، كال تتأثر ألسػنتيـ بمػا يعممػكف مػف قكاعػد العربيػة كمػا يحفظػكف 

   .(1)أك يقرأكف مف نصكصيا"
نػػػػػو مػػػػػف الطبيعػػػػػي أف      ي نفػػػػػكس يترتػػػػػب عمػػػػػى ىػػػػػكاف العربيػػػػػة فػػػػػ كا 

بعػػدىـ  –ف مػػنيـ عمػػى الدراسػػة الجامعيػػة ك كبخاصػػة المقبمػػ -المتعممػػيف
 عنيا، كانصرافيـ عف أقساميا ككمياتيا. 

 
 

                                                 
أسػػػػباب انصػػػػراؼ الطػػػػالب عػػػػف أقسػػػػاـ المغػػػػة العربيػػػػة ككمياتيػػػػا فػػػػي الجامعػػػػات (  (1

 .222العربية،
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   :جيل الطالب بمنزلة العربية -ثانياً 
إف اسػػتخداـ المعممػػيف لمعاميػػة فػػي التػػدريس يبعػػد المػػتعمـ عػػف 

ف عمػػـك اإلسػػػالـ، كعػػف أثرىػػػا الفصػػحى كيجعمػػو غػػػافالن عػػف منزلتيػػػا بػػي
العظيـ في تقكية أكاصر القربى بيف المسمميف سكاء كانكا عربان أك غيػر 

 عرب. 
يؤكػد مػا يظنػو  -عػالكة عمػى مػا ذكػرت –إف استخداـ العامية 

كثيػػػر مػػػػف المتعممػػػيف أف الفصػػػػحى مقصػػػكرة عمػػػػى مجػػػرد ككنيػػػػا مػػػػادة 
أداة نطقيػػـ  دراسػػية يػػؤدكف االمتحػػاف فييػػا بمسػػتكل أك بػػآخر، مػػع أنيػػا

كتفكيػػػرىـ، كلسػػػاف قػػػكميتيـ الػػػذم يصػػػميـ بتػػػاريخ أيمػػػتيـ كتػػػراث آبػػػائيـ 
 كأجدادىـ، كيتجاكبكف بو فكرٌيان مع أبناء كطنيـ عمى امتداد أقطاره. 

كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ الشػػػيخ السػػػابؽ محػػػذران مػػػف ىػػػذا األثػػػر السػػػيئ 
النػػػػاجـ عػػػػف ركػػػػكف المعممػػػػيف إلػػػػى ممارسػػػػة العاميػػػػة أثنػػػػاء العمػػػػؿ فػػػػي 

   .كقاعات الدرس، كمحادثتيـ الطالب الفصكؿ
ليػػػػذا الصػػػػػنيع غيػػػػػر الحميػػػػد نتػػػػػائج بعيػػػػػدة المػػػػدل عمػػػػػى سػػػػػائر        

المتعممػػيف نحػػك العربيػػة كاألقسػػاـ المختصػػة بيػػا، كمػػف بػػيف ىػػذه النتػػائج 
اقتنػػاع الطػػالب بػػأنيـ يتعممػػكف المغػػة العربيػػة ليكممػػكا بيػػا طػػريقيـ إلػػػى 

كا يعممكنيػػا فػػي حيػػاتيـ العمػػؿ الػػذم يضػػمف ليػػـ العػػيش فحسػػب، كليسػػ
الخاصػػة كالعامػػة لمػػا ليػػا مػػف منزلػػة بػػيف عمػػـك اإلسػػالـ، كلمػػا ليػػا مػػف 
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منزلػػة ناشػػئة عػػف أنيػػا رابطػػة كثقػػى بػػيف العػػرب مػػف ناحيػػة كبػػيف العػػرب 
 .(1)كالمسمميف مف ناحية أخرل فاستخفكا بيا..."

إف األمػػـ ال تعتمػػد عمػػى العاميػػة فػػي التعمػػيـ، كىػػذا يػػدفعنا إلػػى 
ال لقصػكرىا كثػراء الفصػحى فحسػب، بػؿ لمػا تمتػاز بػو عربيتنػا   ازدرائيا

عمػػػػى سػػػػائر المغػػػػات، كىػػػػك ارتباطيػػػػا بػػػػالقرآف الكػػػػريـ دسػػػػتكر اإلسػػػػالـ 
 كالمسمميف.
 

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية عمى أثر الميجات العاميـة عمـى المغـة 
العربيــة الفصــحى عنــد طــالب مــدارس المرحمــة األساســية بقطــاع غــزة 

 اسات عمم المغة الحديث.  في ضوء در 
أبعػد أثػران فىًيػيى تسػمع ًفػي  . تطكرت اٍلقىاؼ ًفي الميجات العامية تطػكران 1

بىػيف  ًفػي اٍلػيمف كصػعيد مصػر كى ًفػي بعػض اٍلقػرىاءىات كى ـ ىمػزىة كى ليغىة اٍلكىػالى
، كتنطػػؽ القػػاؼ ألفػػان (2)كثيػػر مػػف قبائػػؿ البػػدك تنطػػؽ كالجػػاؼ الفارسػػية

 ة في مدينة غزة كحي)الرماؿ مثالن(، بقكليـ:عند سكاف األحياء الراقي
 أالوا قالوا ألمي قممي ألبي قمبي
 إط قط دأن ذقن تئيل ثقيل
 نطأ نطق عأد عقد أبل قبل

                                                 
أسػػػػباب انصػػػػراؼ الطػػػػالب عػػػػف أقسػػػػاـ المغػػػػة العربيػػػػة ككمياتيػػػػا فػػػػي الجامعػػػػات (  (1

 .222العربية،
 .2/709لكسيط )قاؼ( ا ((2
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. استعماؿ اسـ المفعػكؿ مػف الفعػؿ األجػكؼ اليػائي عمػى التمػاـ، أم 2 
عمػى كزف مفعػكؿ، دكف إعػػالؿ يطػرأ عميػو، فيقػػكؿ الطػالب فػي مػػدارس 

ـــديونمػػػثال: "فػػػالف  محافظػػػات غػػػزة ـــور، أم عميػػػو ديػػػف، كم ، أم مطي
 : أم منشغؿ بما في خيالو مف أكىاـ. مخيولمتسرع في عممو، ك

ــوطكمػػا يقػػاؿ فػػي بعػػض الػػبالد العربيػػة عػػف الثػػكب إنػػو  ، مخي
، معيــوب ومبيــوع، كعػػف الشػػيء إنػػو مييــوبكعػػف فػػالف مػػف النػػاس إنػػو 

تيًعػػؿ ىػػذه  ... كغيػػر ذلػػؾ، كالعربيػػة الفصػػحى مكيــولكعػػف الحػػب إنػػو 
ػػًديف،  األسػػماء كمػػا يشػػابييا بمػػا يسػػمى اإلعػػالؿ بالنقػػؿ، فتقػػكؿ مػػثال: مى
ًكيػػؿ، كغيػػر ذلػػؾ، غيػػر أف ىػػذا الػػذم قػػد  ًبيػػع، كمى ًعيػػب، كمى ًخػػيط، كمى كمى

، مػف (1)شاع في الميجات العامية المعاصرة، ليس إال ليجة لقبيمػة تمػيـ
ف لػـ ينسػبيا القبائؿ العربية القديمة، كقد أشار سيبكيو إلى ىذه ا لمغة، كا 

إلى تميـ، فقػاؿ: "كبعػض العػرب يخرجػو عمػى األصػؿ، فيقػكؿ: مخيػكط 
 . (2) كمبيكع"

. حػػػػركؼ العمػػػػة فػػػػي الميجػػػػات العاميػػػػة أكثػػػػر منيػػػػا فػػػػي الفصػػػػحى، 3
فالفصػػحى تعتػػرؼ بثالثػػة حػػركؼ عمػػػة، يختمػػؼ كػػؿ منيػػا بػػيف الطػػػكؿ 

لػػػذم كالضػػػمة، فػػػي الكقػػػت ا ةكالقصػػػر، كيمكػػػف تسػػػميتيا الكسػػػرة كالفتحػػػ

                                                 
 .149/ 3شرح الشافية  ((1
 .  2/363الكتاب  ((2
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تعترؼ فيو الميجات العاميػة بخمسػة، يمكػف تسػميتيا الكسػرة، كالخفضػة 
   .(1)"أم الفتحة المائمة"، كالرفعة "أم الضمة المائمة"، كالضمة

. مف الممحقات الصرفية التي تسمع في الميجات العامية، تكريػر فػاء 4
تا الكممة بيف العيف كالالـ، إذا تماثمت العيف كالالـ في الثالثػي، فأصػبح

ثالثيػػة مثػػؿ جػػر، ىػػد، عػػس،  ، فػػإذا أخػػذت أفعػػاالن (2) مشػػددا كاحػػدان  حرفػػان 
كػػػػؼ، ثػػػػر، زؿ، كجػػػػدت أف الربػػػػاعي تتكػػػػرر فيػػػػو الفػػػػاء بػػػػيف عنصػػػػرم 
الحػػػػرؼ المشػػػػدد بعػػػػد فكػػػػو، فرباعيػػػػات ىػػػػذه األفعػػػػاؿ جرجػػػػر، كىدىػػػػد، 
كعسػػعس، ككفكػػؼ، كثرثػػر، كزلػػزؿ، كالفػػاء المكػػررة فػػي كػػؿ ىػػذا زيػػادة 

رؼ أصػػػػػمي؛ تشػػػػػيد بػػػػػذلؾ الصػػػػػيغة الثالثيػػػػػة صػػػػػرفية إلحاقيػػػػػة، ال حػػػػػ
 (.3)ةالمجرد

كلقػػػد حرصػػػت الميجػػػات العاميػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ ىػػػذه الطريقػػػة 
، إمػػػا مػػف الثالثػػي المشػػػدد جػػدان  كاسػػعان  الصػػرفية فػػي اإللحػػاؽ اسػػػتخدامان 
 اآلخر، كما في األفعاؿ اآلتية:

 رجرج     رج         لفمف        لّف           بمبل        بل            تختخ      تخ 
 لممم         لم            دقدق       دق           كشكش    كش       قبقب      قب

. استخداـ الفعؿ الربػاعي ذك مػادة ثالثيػة، إمػا أف يسػتعمؿ منيػا فعػؿ 5
مػػػا أف تسػػػتعمؿ منيػػػا صػػػيغ  ثالثػػػي لػػػو نفػػػس معنػػػى الفعػػػؿ الربػػػاعي، كا 

                                                 
 .108مناىج البحث في المغة  ((1
كذىب أبك إسحاؽ في نحك قمقؿ، كصمصؿ، كجرجر، كقرقر إلى أنو فعفؿ، كأف  ((2

 .450الكممة لذلؾ ثالثية. انظر:الخصائص 
 المصدر نفسو.  ((3



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

112 
 

كػػػذلؾ أف الحػػػرؼ الزائػػػد قػػػد  ، كتػػػرل(1)أخػػػرل تػػػدكر حػػػكؿ نفػػػس المعنػػػى
يكػػكف جػػاء، أك سػػينا أك شػػينا أك عينػػا، أك بػػاء، أك زينػػا، كقػػد يكػػكف أم 
حػػػرؼ مػػػف الحػػػركؼ األبجديػػػة، كقػػػد اسػػػتخدمت الميجػػػات العامػػػة نفػػػس 

 الطريقة في الزيادة أيضا، كذلؾ مثؿ: 
 دحرج        درج                               بعثر     بثر

 زغرد     غرد                             عربد       عرد   

. صػػػػػكت الثػػػػػاء قػػػػػد تحػػػػػكؿ إلػػػػػى صػػػػػكت التػػػػػاء فػػػػػي معظػػػػػـ ليجػػػػػات 6
فظػػػت عمػػػى صػػػكت اغػػػزة، مػػػا عػػػدا الميجػػػة البدكيػػػة حقطػػػاع محافظػػػات 

 الثاء، كمف األمثمة عمى تغير صكت الثاء إلى تاء ما يمي:
 تخين ثخين تمج ثمج توب ثوب
 تفل ثفل تعبان ثعبان تعمب ثعمب
 تمن ثمن تالتة ثالثة تمت ثمث
 نتر نثر اتنين اثنين تور ثور

ثـواب  . تحكؿ صكت الثاء إلػى سػيف أك صػاد فػي كممػات قميمػة، مثػؿ:7
 .تنطق  سواب أو  صواب

قطػاع ، فػي غالبيػة محافظػات صـوت الـدال. صكت الذاؿ تحكؿ إلػى 8
 غزة، كذلؾ مثؿ: 

 دىب ذىب راعد ذراع داب ذاب
 ديل لذي دبع ذبع دبل ذبل

 أو إلى صوت الزاي: 
 زىن ذىن زنب ذنب

                                                 
 . 184مناىج البحث في المغة  ((1
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 رز ب بذر زكي ذكي
. صكت الظاء تحكؿ إلػى صػكت الضػاد فػي غالبيػة محافظػات غػزة، 9

 كذلؾ مثؿ:  
 ضفر  ظفر  ضالم  ظالم 
 ضير  ظير  ضل  ظل 

 أو إلى زاي مفخمة: 
 زريف ظريف زالم ظالم
 حز حظ أزن أظن

، كمثػاؿ ذلػؾ قػكؿ الطػالب: . صكت البػاء تحػكؿ إلػى صػكت النػكف10
 ذباف في ذباب. 

. صػػػػػكت األلػػػػػؼ تحػػػػػكؿ إلػػػػػى صػػػػػكت الػػػػػكاك؛ مػػػػػف بػػػػػاب السػػػػػيكلة 11
 كالتيسيير؛ قكليـ:  

 أذن       وذن
. تحكيػؿ الصػػكت المشػػدد مػػف أصػكات المػػيف الطكيمػػة)أ، ك، م( فػػي 12

ــويس األصػػؿ إلػػى صػػكت لػػيف آخػػر، مثػػؿ قػػكليـ فػػي كػػيِّس: فتحػػكؿ  ك
 كتي كاك كياء. صكت الياء المشدد إلى ص

. تحكلػػػت الػػػالـ الشمسػػػية إلػػػى صػػػكت الحػػػرؼ الػػػذم يمييػػػا "التقػػػكل، 13
الثػػػكب، الػػػذنب، الرحمػػػة، الزىػػػر، السػػػماء، الشػػػمس، الصػػػكاب، الضػػػر، 

 الطكؿ، الظمـ، الناب".
. تضػػاءؿ أصػػكات المػػيف الطكيمػػة "األلػػؼ كاليػػاء كالػػكاك" الكاقعػػة فػػي 14

ض، سػكاء فػي ذلػؾ مػػا آخػر الكممػات، حتػى كػادت تنقػرض تمػاـ االنقػرا
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ػا  كاف منيا داخالن في بنية الكممة "رمى، يرمػي ... إلػخ" كمػا كػاف خارجن
عنيػػا "ضػػربكا، نػػامكا ... إلػػخ"، فيقػػاؿ مػػثالن فػػي عاميػػة أىػػؿ محافظػػات 

 غزة:
 عيس   عيسى سامِ  سامي

 مصطفى أبو محمد سافروا  إلى مصر لمعالج  
 مصطف  أُب محمد سافُر لمص  لمعالج  

ع الصػػػكت السػػػاكف "كنعنػػػي بػػػو مػػػا يقابػػػؿ الصػػػكت المػػػيف" فػػػي . كقػػػك 15
آخػػػر الكممػػػة يجعمػػػو كػػػذلؾ عرضػػػة لمتحػػػكؿ أك السػػػقكط، فمػػػف ذلػػػؾ مػػػا 
حػػدث فػػي المغػػة العربيػػة بصػػدد التنػػكيف كنػػكف األفعػػاؿ الخمسػػة كاليمػػزة 

كات فػػػي معظػػػـ الميجػػػات كاليػػػاء المتطػػػرفيف؛ فقػػػد انقرضػػػت ىػػػذه األصػػػ
ا يظيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف المكازنػػػػة بػػػػيف شػػػػعبة عػػػػف العربيػػػػة، كمػػػػتالعاميػػػػة الم

العبػػارات العربيػػة المدكنػػة فػػي السػػطريف التػػالييف كنظائرىمػػا فػػي عاميػػة 
 غزة:

محمده كلده 
 مطيعه 

ظرتو ساعةن تان اليكاء شديده  األكالد يمعبكف
 كاممةن 

محمٍد كلٍد 
 مطيعٍ 

انتظرتي ساعى  اليكى شديدٍ  األكالٍد بيمعبي 
 كاٍمؿى 

ؾ بعػػض المغػػات العربيػػة الفصػػػيحة، فقػػد سػػار عمػػى ىػػذا األسػػمكب كػػذل
كمغػة طيػئ، كقػػد جػرت عػػادة المػؤلفيف مػػف العػرب بتسػػميتو قطعػة طيػػئ 
"أم: قطع المفظ تمامو"، فكاف يقاؿ مثالن فػي لغػتيـ: "يػا أبػا الحػؾ" بػدالن 
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، كلـ يكف ىذا مقصكرنا لدييـ عمى المنػادل، بػؿ كػاف (1)مف يا أبا الحكـ
   عامِّا في جميع الكممات.

الصػػػكت فػػػي أكؿ الكممػػػة يجعمػػػو كػػػذلؾ عرضػػػة لالنحػػػراؼ،  . كقػػػكع16
فمػػف ذلػػؾ مػػا حػػدث فػػي بعػػض المفػػردات العربيػػة المفتتحػػة بػػاليمزة؛ إذ 
تحكلت ىمزتيا في بعض الميجػات العاميػة إلػى فػاء أك كاك، مثػؿ كممػة 
"أيًذف" تحكلت في عامية أىؿ غزة إلى "كدف"، ك"أيف" تحكلػت إلػى "فػيف" 

لقبائؿ العربية النازحة إلػى مصػر مػف المغػرب أك إلى "كيف" في عامية ا
كفػػي عاميػػة العػػراؽ كالحجػػاز، ك"أٌدل" تحكلػػت فػػي بعػػض المكاضػػع فػػي 
: "كداه المدرسػة" بمعنػى "أدل بػو  عامية أىؿ غزة إلى "كل"، فيقػاؿ مػثالن
إلػػػػى المدرسػػػػة" أم: أكصػػػػمو إلييػػػػا"، لػػػػيس ىػػػػذا مقصػػػػكرنا عمػػػػى المغػػػػات 

لمغػػات العربيػػة الفصػػحى، ففػػي العاميػػة، بػػؿ يكجػػد لػػو نظيػػر فػػي بعػػض ا
لغة ألىؿ اليمف تبدؿ اليمزة كاكنا
في مثؿ "آتيتو"، فيقػاؿ مػثالن "كاتيتػو"  (2)

 عمى األمر مكاتاة، كىي المشيكرة عمى ألسنة الناس.
. تبادؿ األصكات مكاقعيػا فػي الكممػة كحمػكؿ بعضػيا محػؿ بعػض، 17

بالقمػػػػب  فيتقػػػػدـ المتػػػػأخر منيػػػػا كيتػػػػأخر السػػػػابؽ، كتسػػػػمى ىػػػػذه الظػػػػاىرة
المكاني، كمثاؿ ذلؾ ما حدث في الكممػة العربيػة )حفػر( إذ تحكلػت فػي 

 عامية أىؿ غزة إلى )فحر(.

                                                 
كلسػػػاف العػػػرب  22/37كتػػػاج العػػػركس  1/134كتيػػػذيب المغػػػة  1/137يف العػػػ ((1
 .1/96كتاريخ آداب العرب  8/286
 .   10/381كخزانة األدب  15، 3المصباح المنير  ((2
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.  تنػػػػػاكب أصػػػػػكات المػػػػػيف فمػػػػػـ تكػػػػػد تخمػػػػػك منػػػػػو لغػػػػػة مػػػػػف المغػػػػػات 18
اإلنسػػانية؛ ففػػي المغػػة العربيػػة حػػدث تنػػاكب كاسػػع النطػػاؽ بػػيف أصػػكات 

كالضػػمة"، كيمثػػؿ ىػػذا  المػػيف القصػػيرة "التػػي يرمػػز إلييػػا بالفتحػػة كالكسػػرة
، فقػد كػاف (1)ت ىػذه المغػةر بنا مف أىػـ االنقالبػات التػي اعتػالتناكب انقال

مف آثاره أف انحرفػت أكزاف الكممػات كانقمبػت أشػكاليا رأسنػا عمػى عقػب، 
حتػػى ال نكػػاد نجػػد فػػي الميجػػات العاميػػة كممػػة كاحػػدة باقيػػة عمػػى كزنيػػا 

أحياننػا، كالكسػرة فػي كثيػر العربي القديـ؛ فالفتحػة قػد اسػتبدؿ بػو الضػمة 
 مف األحكاؿ، فبدالن مف:

مص ع ثر ي سمع ي سجد ي عوم  ك بير خ 
 يقاؿ في عامية أىؿ غزة:

 ِكبير ِخِمص ِعِثر ِيسمع ُيسجد ُيعوم
كالكسػػرة قػػد اسػػتبدؿ بيػػا الضػػمة أحياننػػا كالفتحػػة فػػي كثيػػر مػػف األحػػكاؿ، 

 فبدالن مف: 
 ِعند  يسِرق يضِرب  يِمطم 
 مية محافظات غزة:يقاؿ في عا
 ع ند  يسر أ يضر ب  يُمطم 

كالضػػمة قػػػد اسػػػتبدؿ بيػػػا الفتحػػػة أحياننػػا، كالكسػػػرة فػػػي معظػػػـ الحػػػاالت؛ 
 فبدالن مف:
 ُظفر   يُذم أُنثى ثُعبان ُمحمد

 يقاؿ في عامة أىؿ محافظات غزة:
                                                 

 .308عمـ المغة، عمي كافي  ((1
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 ِضفر يِذم انتاية ِتعبان م حمد
خاصػػػة فػػػي كحػػػدث كػػػذلؾ تناسػػػخ فػػػي أصػػػكات المػػػيف الطكيمػػػة نفسػػػيا، ك 

األلؼ المينة؛ إذ أميمت في لغات بعػض القبائػؿ العربيػة القديمػة، كتمػاؿ 
ة حػكفي ليجات القبائؿ العربيػة الناز اآلف في كثير مف ليجات المغاربة 

 إلى مصر مف المغرب.
. تناسػػػػخ األصػػػػكات السػػػػاكنة فقػػػػد حػػػػدث كػػػػذلؾ فػػػػي جميػػػػع المغػػػػات 19

العربيػػة قػػد تناسػػخت  اإلنسػػانية، فكثيػػر مػػف األصػػكات السػػاكنة فػػي المغػػة
 في الميجات العامية كحؿ بعضيا محؿ بعض، كذلؾ مثؿ:

السيف قد تحكلت إلى صاد في بعض المػكاطف ""سػاخف" تحكلػت  .1
 إلى "صاخف".

الصػػػاد إلػػػى سػػػيف فػػػي كثيػػػر مػػػف األلفػػػاظ فػػػي عاميػػػة محافظػػػات  .2
غػػزة كغيرىػػا، فبػػدالن مػػف يصػػدؽ، مصػػير ... إلػػخ، يقػػاؿ: قطػػاع 

 يسدؽ، مسير".
ظػػاء فػػي عاميػػة المغػػرب كخاصػػة برقػػة، كفػػي ليجػػة  الضػػاد إلػػى .3

العػػراؽ، كفػػي ليجػػة نجػػد كالقصػػيـ، كفػػي ليجػػات القبائػػؿ العربيػػة 
النازحػػػػة إلػػػػى مصػػػػر مػػػػف الغػػػػرب "فبػػػػدالن مػػػػف: كضػػػػكء، يضػػػػيع، 
يضػػرب، يضػػـ ... إلػػخ، يقػػاؿ: كظػػكء، يظيػػع، يظػػرب، يظػػـ ... 

 إلخ".
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ؿ العػػيف إلػػى نػػكف فػػي بعػػض الكممػػات فػػي ليجػػة العػػراقييف، فيقػػا .4
: "ينطي" بدالن مف "يعطي"  .(1)مثالن

الػػػػالـ إلػػػػى مػػػػيـ فػػػػي بعػػػػض الكممػػػػات فػػػػي عاميػػػػة القػػػػاىرة كغػػػػزة  .5
، كعزيػػػت ىػػػذه (2)"امبػػػارح" بػػػدالن مػػػف "البارحػػػة"، كىػػػذه لغػػػة حميػػػر

لػػػػػى قبائػػػػػؿ يمنيػػػػػة أخػػػػػرل ، فعزيػػػػػت إلػػػػػى  الميجػػػػػة إلػػػػػى األزد، كا 
 .(3)دكس

 ة: أما التطكر الداللي، فيمكف بيانو في النقاط اآلتي  -20
أنػػػػو يحػػػػدث مػػػػف تمقػػػػاء نفسػػػػو بطريػػػػؽ آلػػػػي ال دخػػػػؿ فيػػػػو لػػػػإلرادة  .1

اإلنسػػػػػػانية؛ فسػػػػػػقكط عالمػػػػػػات اإلعػػػػػػراب فػػػػػػي الميجػػػػػػات العربيػػػػػػة 
، كتأنيػػػػػػث بعػػػػػػض الكممػػػػػػات (4)الحاضػػػػػػرة، كتغيػػػػػػر أكزاف األفعػػػػػػاؿ

، كجمػػػػػػػع صػػػػػػػفة (5)المػػػػػػذكرة، كتػػػػػػػذكير بعػػػػػػػض الكممػػػػػػػات المؤنثػػػػػػػة

                                                 
العصػػػر  –كتػػػاريخ األدب العربػػػي  1/95كتػػػاريخ آداب العػػػرب  1/176المزىػػػر  ((1

 .    123الجاىمي 
المغػػة  كدراسػػات فػػي فقػػو 177/ 1كالمزىػػر  91نظػػر: فقػػو المغػػة كسػػر العربيػػة ا ((2

68  . 

 .284/ 1البرىاف في عمـك القرآف  ((3
فيقػاؿ مػثالن فػي عاميػة محافظػات غػػزة: "ًكًبػر "بكسػر الكػاؼ كالبػاء" ًيكبىػر "بكسػػر  ((4

ب الباء كفتح الباء"، بدالن مف "كبر يكبر" "مػف بػاب تعػب" أك "كبػر يكبػر" "مػف بػا
 شرؼ". كمثؿ ىذا يقاؿ في معظـ األفعاؿ.

كبطػػف كبيػػرة، بػػدالن مػػف رأس  ةفيقػػاؿ مػػثالن فػػي عاميػػة محافظػػات غػػزة: رأس كبيػػر  ((5
 كبير كبطف كبير.
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زج كثيػػر مػػف ، كتزحػػ(2)، كتػػأخر اإلشػػارة عػػف المشػػار إليػػو(1)المثنػػى
المفردات عف مدلكالتيا األكلى إلى معافو جديػدة ... كػؿ ذلػؾ كمػا 

 إليو قد حدث.
لقػػكانيف صػػارمة ال يػػد  هأنػػو جبػػرم الظػػكاىر؛ ألنػػو يخضػػع فػػي سػػير  .2

ليػؾ مػثالن  ألحد عمى كقفيا أك تعكيقيا، أك تغييػر مػا تػؤدم إليػو. كا 
بػذلت فػي حالة المغة العربية؛ فعمى الرغـ مف الجيكد الجبارة التػي 

سػػبيؿ صػػيانتيا كمحاربػػة مػػا يطػػرأ عمييػػا مػػف لحػػف كتحريػػؼ، كمػػع 
أف ىذه الجيكد كانت تعتمد عمى دعامة مف الػديف، فػإف ذلػؾ كمػو 
لـ يحػؿ دكف تطكرىػا فػي القكاعػد كاألسػاليب كداللػة المفػردات إلػى 
الصػػػكرة التػػػي تتفػػػؽ مػػػع قػػػكانيف التطػػػكر المغػػػكم، فأصػػػبحت عمػػػى 

في الميجات العامية  في غزة كغيرىػا. الحالة التي ىي عميو اآلف 
غيػػػػر أف عممػػػػاء المغػػػػة لػػػػـ يصػػػػمكا بعػػػػد إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف جميػػػػع 
القػػكانيف التػػػي يسػػير عمييػػػا التطػػكر الػػػداللي، كمػػا كشػػػفكه منيػػا لػػػـ 
يصؿ بعد في دقتو كضبطو كعمكمو إلى مستكل القكانيف المتعمقػة 

 بالتطكر الصكتي.

                                                 
فيقػػاؿ مػػثالن فػػي عاميػػة بعػػض محافظػػات غػػزة: "كتػػابيف كبػػار" بػػدالن مػػف "كتابػػاف  ((1

 كبيراف".
اب ىادا" ك"الكتابيف ىدكؿ" بدالن فيقاؿ مثالن في عامية بعض محافظات غزة "الكت ((2

 مف "ىذا الكتاب" ك"ىذاف الكتاباف".
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عػػد، فقػػد تػػذلؿ قكاعػػد عكامػػؿ التطػػكر الػػداللي عكامػػؿ تتعمػػؽ بالقكا .3
المغة نفسيا السبيؿ إلى تغير مدلكؿ الكممة، كتساعد عمى تكجييػو 
كجية خاصة، فتذكير كممة "كلد" مثالن في العربية "كلد صغير" قػد 
جعؿ معناىػا يػرتبط فػي الػذىف بالمػذكر، كلػذلؾ أخػذ مػدلكليا يػدنك 
شػيئنا فشػيئنا مػف ىػذا النػكع، حتػػى أصػبحت ال تطمػؽ فػي كثيػر مػػف 

 يجات العامية إاٌل عمى الكلد مف الذككر. الم
، فالحػػػذؼ (1)الحػػذؼ ، إف مػػف سػػنيف العػػػرب الحػػذؼ كاالختصػػار -21

، كال تخفػؼ اليمػزة إال إذا تقػدميا شػيء، فػإف لػـ ( 2)مف صػكر التخفيػؼ
يتقػػدميا نحػػك قكلػػؾ ابتػػداء أب أـ ابػػؿ فػػالتحقيؽ لػػيس إال. كفػػي تخفيفيػػا 

تجعػػؿ بػػيفى بػػيف، أم بػػيف مخرجيػػا ثالثػػة أكجػػو: اإلبػػداؿ، كالحػػذؼ، كأف 
، كذلػػؾ مثػػؿ : حػػذؼ بعػػض  (3)كبػػيف مخػػرج الحػػرؼ الػػذم منػػو حركتيػػا

األصكات ، كمثاؿ ذلؾ قػكليـ : " الحػاؼ " ، كأصػمو المحػاؼ  ، كيكثػر 
حػػذؼ اليمػػزة ، فػػي أكؿ الكممػػة سػػكاء فػػي األسػػماء أـ األفعػػاؿ ، كمثػػاؿ 

يقكلػكف : " ىػد ذلؾ قكليـ :  جاؾ أم جاءؾ ، كمثؿ حػذؼ الـ الفعػؿ ف
 " ،  أصميا  ىدـ . 

                                                 
 .  156الصاحبي (  (1
كأثػػر القػػراءات القرآنيػػة فػػي الصػػناعة  274ظػػاىرة التخفيػػؼ فػػي النحػػك العربػػي (  (2

 . 137المعجمية تاج العركس نمكذجا 
 .  489المفصؿ في صنعة اإلعراب  ((3
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تأنيػػث بعػػض الصػػفات التػػي يجػػكز فييػػا التػػذكر كالتأنيػػث ، كذلػػؾ  -22
مثػػؿ قػػكليـ :  "عجػػكزة " كالصػػكاب عجػػكز ألف ىػػذه الصػػفة يجػػكز فييػػا 

 .(1)الكجياف المذكر كالمؤنث 
تأنيػػػث مػػػا ىػػػك مؤنػػػث فػػػي األصػػػؿ ، ككػػػذلؾ مثػػػؿ قػػػكليـ :     -

 . (2)الكرش" "الكرشة" مؤنثة ، كالصكاب "
مػػػػاذا ( إلػػػػى )إيػػػػو( ، ك)  –تحكيػػػػؿ أسػػػػماء االسػػػػتفياـ ) مػػػػا  -  

لماذا( إلػى )ليػو( أك)لػيش(، فمػف أقػكاليـ : " ليػو سػكيتيا كػذم " أك 
 " كليش عممت ىيؾ".

 –المتػػاف  –المػػذاف  -التػػي –تحكيػػؿ أسػػماء المكصػػكؿ )الػػذم  -  
لتثنيػة  مؤنػث( أك –الذيف ( إلى )المي( دكف مراعاة لمجنس )مػذكر 

 أك جمع .
 بيقرأ .  –بيكتب  –إدخاؿ الباء عمى الفعؿ ، مثؿ : بيمعب  -  
تػػػرخيـ الثالثػػػي ، كقػػػد اختمػػػؼ النحكيػػػكف فػػػي ذلػػػؾ ؛ فػػػذىب   -27

البصريكف إلى أنو ال يجكز ترخيمو، كذلؾ؛ ألنو الترخيـ إنمػا دخػؿ 
في الكالـ ألجؿ التخفيؼ، كما كػاف عمػى ثالثػة أحػرؼ، فيػك عمػى 

ة، فػػػػال يحتمػػػػؿ الحػػػػذؼ؛ ألفَّ الحػػػػذؼ منػػػػو ييػػػػؤَّدِّم إلػػػػى غايػػػػة الخفػػػػ
اإلجحػػػاؼ بػػػو. كذىػػػب الككفيػػػكف إلػػػى أنػػػو يجػػػكز ترخيمػػػو إذا كػػػاف 

                                                 
 . 1/221تيذيب المغة ( (1
 .    604لقامكس المحيط ا(  (2
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" نيػػػص رغيػػػؼ " ،     ،  كمثػػػاؿ ذلػػػؾ قػػػكليـ : (1)كػػػان أكسػػػطو متحرِّ 
 كاألصؿ ًنٍصؼ فرخـ آخرىا . 

كمػػا  –تحكيػػؿ النفػػي فػػي الجممػػة الفعميػػة ، فيحػػكؿ ) ال أفعػػؿ  -28
 كلف أفعؿ ( إلى :  –ـ أفعؿ كل –فعمت 

 ما          الفعؿ         الضمير        الالحقة                   
، ، فيككف النفي في الجممػة الفعميػةمثؿ قكليـ : " معرفتش المشكمة " 

 عمى كفؽ صكرة التركيبية السابقة عمى الشكؿ التالي: 
 ت               شما          عرؼ                            

 –مػا الخاصة بالجممة االسػمية ، كىػى )تحكيؿ أدكات النفي  -29
 :  لؾ كفؽ الصكرة التركيبية التاليةليس( إلى )مش( كذ –ال 

 مش              االسـ
مثؿ قكؿ العامة : " المي عمؿ المشكمة مش محمد  " ، فيككف النفػي 

ة السػػػػابقة عمػػػػى فػػػػي الجممػػػػة االسػػػػمية  ، عمػػػػى كفػػػػؽ صػػػػكرة التركيبيػػػػ
 الشكؿ التالي: 

 مش              محمد
 تتغير الضمائر ، كذلؾ عمى النحك التالي :   -30

 إنت أك إنتو تى         أىن   
 إنتـ      أنتـ           
 إحنا  نحف            

                                                 
 .  178أسرار العربية (  (1
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 ىيمَّا .  ىـ كىما كىـ   
تحكؿ بعض معاني أدكات الربط في ليجػة أىػؿ محافظػات غػزة،  -31

كذلػػػؾ مثػػػؿ قػػػكليـ : مػػػا حػػػد يػػػدرم إف كػػػاف سػػػميماف عػػػاش أك مػػػات ، 
 كالصكاب ما أحد يدرم أعاش سميماف أـ مات . 

المبحث الرابع: تصور مقترح لممجمع المدرسي من أجـل تعزيـز المغـة 
 العربية الفصحى عند طالب المرحمة األساسية بمحافظات غزة.

 المطمب األول: عمى مستوى المجمع المدرسي نفسو. 
تشػػػكيؿ لجنػػػة أصػػػكؿ تيػػػتـ بػػػالنظر فػػػي قكاعػػػد المغػػػة العربيػػػة فػػػي  -1

التػػػػػراث المغػػػػػكم ككسػػػػػائميا كأدكاتيػػػػػا كمناىجيػػػػػا فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع 
 المتغيرات التي تؤثر في المغة العربية الفصحى. 

إخػػػراج منشػػػكرات لغكيػػػة بشػػػكؿ دكرم، تعػػػرض فييػػػا مسػػػائؿ المغػػػة  -2
 ياف الفصيح منيا. كب

تػػػػأليؼ معػػػػاجـ متخصصػػػػة مدرسػػػػية لمطمبػػػػة، تيراعػػػػى فييػػػػا حاجػػػػة  -3
الطالب كقدراتيـ، بما يعػزز المغػة العربيػة الفصػحى فػي معػامالت 

 شئكف حياتيـ اليكمية. 
تنظػػػيـ دكرات لغكيػػػة حػػػكؿ القضػػػايا المغكيػػػة فػػػي الكاقػػػع المدرسػػػي  -4

لممعممػػػيف كالطػػػػالب، كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػالؿ مشػػػػرفي كػػػػؿ مديريػػػػة مػػػػف 
 ديريات التعميـ عمى مستكل قطاع غزة. م

إعػػػداد مجػػػالت لُّغكيػػػة متخصصػػػة لألطفػػػاؿ فػػػي المػػػدارس، تحػػػت  -5
 إشراؼ مجمع المغة المدرسي. 
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مػػػف خالليػػػا قضػػػايا  تنػػػاقشعقػػػد مكاسػػػـ ثقافيػػػة كممتقيػػػات عمميػػػة،   -6
 المغة كتحدياتيا التربكية في العصر الحديث. بتختص 

عػػػػػػداد مطكيػػػػػػا -7 ت كمنشػػػػػػكرات عقػػػػػػد نػػػػػػدكات كمػػػػػػؤتمرات سػػػػػػنكية كا 
 كمحاضرات حكؿ المغة العربية الفصحى كفنكنيا المختمفة. 

برمجة المكاد المغكية التي ينجزىا المجمع المدرسي كنشرىا، كذلػؾ  -8
بإنشػػػاء كحػػػدات حاسػػػكبية أك بنػػػكؾ آليػػػة تسػػػيـ فػػػي تكثيػػػؽ الجيػػػكد 

 المبذكلة كالكصكؿ إلييا بأقؿ جيد.
ة فػػػي تنشػػػيط حشػػػد الجيػػػكد الفرديػػػة كالجماعيػػػة مػػػف أجػػػؿ المسػػػاىم -9

حركة الفكر المغكم بيف الطالب باعتبارىـ المبنة األساس فػي بنػاء 
 الحضارة. 

 عقد مسابقات لغكية تشمؿ فركع المغة كافةن. -10
اسػػػػػتثمار الكفػػػػػاءات المغكيػػػػػة كاستضػػػػػافة الخبػػػػػرات كأصػػػػػحاب  -11

التجارب التربكية كاإلنتاجات المغكية، كتكجيو مجيكداتيا بمػا يخػدـ 
 ية في العصر الحديث. المغة كقضاياىا المدرس

تكريـ المتفكقيف في المغة العربيػة كتطبيقاتيػا، كصػقؿ معػارفيـ  -12
 كتكسيعيا كتنمية قدراتيـ المغكية.  

 تشجيع الكتابة اإلبداعية بالمغة العربية الفصحى .  -13
إجػػػػػراء دراسػػػػػات لغكيػػػػػة متعمقػػػػػة تخػػػػػدـ اليػػػػػدؼ اإلسػػػػػتراتيجي  -14

 لممجمع المدرسي، كتحقؽ أىدافو كما يصبك إليو. 
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تسييؿ قكاعد الكتابة كاإلمالء كتيسير النحػك كالصػرؼ بطريقػة  -15
 تربكية  لمطالب. 

 تعريب األلفاظ كالمصطمحات األجنبية. -16
مكاجيػػػػػة األخطػػػػػاء المغكيػػػػػة كتصػػػػػحيحيا كنشػػػػػرىا بػػػػػيف طمبػػػػػة  -17

 المدارس بما يحقؽ أىداؼ المجمع كرؤيتو كتطمعاتو. 
 تنظيـ نشاطات لغكية ىادفة، بأسمكب تربكم شيؽ كجذاب.  -18
التنسػػيؽ كالتعػػاكف كالتكاصػػؿ مػػع المجػػامع المغكيػػة فػػي الػػكطف  -19

العربي، كتكثيؼ الجيكد المغكية التربكية كتنسيقيا مف أجػؿ تجسػيد 
اليدؼ األسمى لممجمع المدرسي، كىك الحفػاظ عمػى المغػة العربيػة 

 كديمكمتيا. 
تػػػػػػػكفير ميزانيػػػػػػػة متكاممػػػػػػػة تمثػػػػػػػؿ العمػػػػػػػكد الفقػػػػػػػرم لنشػػػػػػػاطاتو  -20

صالحاتو ك   قراراتو كدراساتو كأعمالو كافةن. كمجيكداتو كا 
مكاف مجيز كمعد جيدان مػف أجػؿ مكاصػمة االجتماعػات إعداد  -21

 كعقد المقاءات المغكية بيف مككنات المجمع المدرسي. 
تػػػػكفير منظكمػػػػة اتصػػػػاالت متكاممػػػػة بػػػػيف المجمػػػػع المدرسػػػػي  -22

 كمككناتو مف رئيس كأعضاء ىيئة كمشرفيف كمعمميف كطمبة. 
مغػكم متخصصػة بتعمػيـ قػرارات المجمػػع بنػاء كحػدة لإلعػالـ ال -23

 كتكصياتو.
ضركرة تشكيؿ لجنة لتمكيف المغة العربية الفصػحى عنػد طمبػة  -24

 المدارس بمحافظات قطاع غزة.
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المطمب الثاني: لجنة تمكـين المغـة العربيـة المدرسـية التابعـة لممجمـع 
 المدرسي الفمسطيني. 

تحكلػػت  إف أكضػػاع المؤسسػػات ال تكػػكف فػػي حالػػة جيػػدة إال إذا  
إلى خمية نحؿ_ مثؿ خاليا النحؿ أك النمػؿ_ مفعمػة بالطاقػة كالحيكيػة، 
كقائمػػة عمػػى أداء الميػػاـ النافعػػة فػػي المجتمػػع الضػػطالع كػػؿ فػػرد فييػػا 

، إف سػمة العصػر الحػديث تتميػز (1)بدكره ككقكفو عمى ثغػرة مػف الثغػكر
بالعمػػػػػؿ المؤسسػػػػػاتي كالجيػػػػػد الجمػػػػػاعي، فػػػػػال بػػػػػد أف يعمػػػػػؿ المجمػػػػػع 

ي جاىػػػدان  بتشػػػكيؿ لجنػػػة تمكػػػيف المغػػػة العربيػػػة لطمبػػػة المػػػدارس المدرسػػػ
دارة العمػػػػػؿ  كذلػػػػػؾ بالتنسػػػػػيؽ الكامػػػػػؿ كاإلشػػػػػراؼ كالتكجيػػػػػو المسػػػػػتمر كا 
المشػػترؾ كتقػػديـ المشػػكرة المغكيػػة لػػو كمناقشػػة الخطػػط كالنشػػاطات التػػي 
تعػػػزز مكانػػػة المغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى فػػػي المدرسػػػة كخػػػارج المدرسػػػػة، 

 لمككمة إلى ىذه المجنة، في النقاط اآلتية: كيمكف بياف المياـ ا
 

 عمى مستوى وزارة التربية والتعميم العالي.  -
أ. التعمــيم األساســي والثــانوي , يمكــن أن يعمــل عمــى تنفيــذ مــا 

   يأتي :
إزالػػة الضػػبابية الراسػػخة فػػي أذىػػاف القػػائميف عمػػى تعمػػيـ المغػػة  .1

الجانػب العربية كتعمميا ، كمعالجة قصكر المحتػكل ، كتػدعيـ 

                                                 
 . 18التدريب كأىميتو في العمؿ اإلسالمي، ص(  (1
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الػػػػكظيفي فػػػػي المسػػػػائؿ المغكيػػػػة ، كاسػػػػتخداـ طػػػػرؽ التػػػػدريس 
 الجديدة في تعميـ المغة العربية . 

إعػػداد دكرات تدريبيػػة لممعممػػيف بشػػكؿ عػػاـ ألف فاقػػد الشػػئ ال  .2
يعطيػػو ، كخصكصػػان معممػػي األطفػػاؿ بتػػدريبيـ عمػػى اسػػتخداـ 
العربيػػػة الميسػػػرة فػػػي ريػػػاض األطفػػػاؿ كالسػػػعي التػػػدريجي ألف 

ريػػػػاض جػػػػزءان ال يتجػػػػزأ مػػػػف السػػػػمـ التعميمػػػػي كتػػػػكفير تكػػػػكف ال
مسػػتمزمات ىػػذا المسػػعى مػػف بػػرامج كأنشػػطة ككراسػػات ، ألف 
الطفػػؿ عنػػدما يسػػمع المغػػة الفصػػيحة مػػف مدرسػػو المػػتمكف مػػف 
المغػػة ، الػػذم يقػػدـ المغػػة العربيػػة بشػػكؿ سػػمس كبسػػيط كبػػأداء 
معبػػػرو بػػػالنطؽ الصػػػحيح لمخػػػارج الحػػػركؼ كالحركػػػات ، حتػػػى 

ماع الطفػؿ مفػردات المغػة ككمماتيػا اليسػيرة التػي تعبػر يتعكد س
عف المعنى المراد إيصػالو ، بالترديػد ثػـ االسػتيعاب عػف كعػي 
دراؾ فػػػػػػػي النيايػػػػػػػة ، ككػػػػػػػذلؾ االىتمػػػػػػػاـ بمػػػػػػػدرس المرحمػػػػػػػة  كا 

: "أمػا  (1)االبتدائية ، حيثي يقػكؿ الػدكتكر رمضػاف عبػد التػكاب
ئيػة، فػي بنػاء آف الكقت كذلؾ لكي ندرؾ أىمية المرحمػة االبتدا

الكياف التربكم السميـ لمطفكلة البريئة، فنكؼ عف امتياف معمػـ 
ىػػػذه المرحمػػػػة، كنػػػؤمف بمػػػػا آمنػػػت بػػػػو الػػػدكؿ المتقدمػػػػة ، مػػػػف 

   خيرة المعمميف في ىذه المرحمة ؟ كضع

                                                 
 .419فصكؿ في فقو المغة، رمضاف عبد التكاب ، (  (1
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إف الحػػػديث عػػػف معمػػػـ المرحمػػػة االبتدائيػػػة حػػػديث ذك 
شػػػػجكف، فإننػػػػا مػػػػا زلنػػػػا نظػػػػف أف تعمػػػػيـ الطفػػػػؿ أىػػػػكف أنػػػػكاع 

تعميـ، كأدل ىذا إلى أننا أصبحنا نقيس مقػدار المعمػـ، بعمػر ال
الطفػػػؿ الػػػذم يتػػػكلى تربيتػػػو كتعميمػػػو، صػػػعكدان كىبكطػػػان فمعمػػػـ 
اإلعػػدادم أكثػػر احترامػػان مػػف معمػػـ االبتػػدائي، كأقػػؿ مركػػزان مػػف 

ة، مػػدمرة لػػنفس جمػػدارس الثانكيػػة ... كىػػى فكػػرة سػػاذمػػدرس ال
طفػؿ  –العجينػة المينػة ىذا المعمـ، الذم كضعنا بيف يديو ىذه 

، كرجػػػػػؿ المسػػػػػتقبؿ؛ ليجعػػػػػؿ منػػػػػو مكاطنػػػػػػػان صػػػػػالحان، أك  اليػػػػػـك
 شيطانان ماردان " . 

، بكػػػؿ غػػػرس الشػػػغؼ بػػػالقراءة كمحبتيػػػا فػػػي نفػػػكس المتعممػػػيف .3
 .  الطرؽ كالكسائؿ المتاحة

بكصػػفيا أىػػـ المراحػػؿ المشػػكمة  –التركيػػز فػػي مرحمػػة الطفكلػػة  .4
د كاألناشػػيد السػػيمة بغيػػة عمػػى القصػػائ –لعقميػػة الطفػػؿ العربػػي 

تنمية التذكؽ كالحس المغكم لػدل الطفػؿ، كال يػتـ تنميػة الممكػة 
المغكيػػػة عنػػػد الطفػػػؿ إال عػػػف طريػػػؽ التمػػػرس كالمحاكػػػاة عمػػػى 
قػػػراءة كحفػػػظ القػػػرآف الكػػػريـ كالشػػػعر العربػػػي كالحػػػديث النبػػػكم 
الشػػريؼ،  فمحاكػػاة الطالػػب لمعممػػو تعػػد مػػف العكامػػؿ الفعالػػة 

 .  (1)ة في عممية اكتساب المغةكالكسائؿ الناجع

                                                 
 .  31ميارات االتصاؿ المغكم كتعميميا ، (  (1
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المسػػاعدة فػػي تفعيػػؿ تػػدريس المغػػة العربيػػة لغيػػر النػػاطقيف بيػػا  .5
 بكاسطة الحاسكب كتقنياتو المتعددة. 

تشػػجيع الكتابػػات اإلبداعيػػة فػػي مجػػاؿ المغػػة العربيػػة مػػف نظػػـ  .6
، فيػػػذا يجعميػػػا فػػػي (1)كنثػػػر؛ ألف المغػػػة كسػػػيمة لإلبػػػداع الفنػػػي

 .   حيكية كنشاط
ت التػػي تشػػجع الناشػػئ عمػػى الػػتعمـ الػػذاتي ، نشػػر المكضػػكعا .7

 وتطالع كالفضػػػكؿ العممػػػي كتربػػػي لديػػػكتنمػػػي لديػػػو حػػػب االسػػػ
الطمػػكح كالتطمػػع إلػػى آفػػاؽ فكريػػة كثقافيػػة رحبػػة ، يتسػػع فييػػا 
مجاؿ استخداـ المغة كتتنكع مسػتكياتيا ، ليتضػاعؼ محصػكلو 
مف مفردات ىػذه المغػة كتراكيبيػا كيػزاد معرفػة بأسػاليبيا كتػزداد 
أصػػكليا كقكاعػػدىا رسػػكخان فػػي ذىنػػو كيسػػمس لػػو قيادىػػا كيػػزداد 

 . (2)اتمسكو كاعتزازه بو
 

 يمكف أف يعمؿ عمى تنفيذ ما يأتي : ب. التعميم العالي , 
العمػػؿ عمػػى إنشػػاء مراكػػز بحػػكث لغكيػػة ، كتقريػػر مػػكاد تحػػت  .1

عنػػػكاف " قاعػػػات بحػػػث " ، حيػػػثي ييطػػػرح مػػػف خالليػػػا مشػػػاريع 
 .  اقشة عممية جادةيتـ مناقشتيا منلغكية ك 

تزكيػػد المعاىػػد كالكميػػات كالجامعػػات بالمعامػػؿ المغكيػػة الحديثػػة  .2
، كخصكصػػػان فػػػي مجػػػاؿ األصػػػكات إلجػػػراء التجػػػارب المغكيػػػة 

                                                 
 .  5المغة كاإلبداع، (  (1
 .   177ئؿ تنميتيا، كسا –مصادرىا  –الحصيمة المغكية أىميتيا (  (2
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 التػػػػي تكشػػػػؼ بدقػػػػة عػػػػف أسػػػػس الػػػػدرس المغػػػػكم ، ألف المغػػػػة
، كبػػػػػالنطؽ (1)أصػػػػػكات يعبػػػػػر بيػػػػػا كػػػػػؿ قػػػػػـك عػػػػػف أغراضػػػػػيـ
مػػي كاحػػد عػػف الصػػحيح يسػػتطيع المػػتكمـ أف يعبػػر بتركيػػب جم

 .  (2)معافو متعددة
إلػػػػزاـ جميػػػػع المعممػػػػيف باسػػػػتخداـ المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي العمميػػػػة  .3

التعميميػػػػػة كأال يخضػػػػػعكا لمترقيػػػػػة فػػػػػي كظػػػػػائفيـ إال إذا أثبتػػػػػكا 
إتقػػػػػانيـ أساسػػػػػيات لغػػػػػتيـ ، فمػػػػػدرس الرياضػػػػػيات فػػػػػي فرنسػػػػػا 
يحاسػػب طمبتػػو عمػػػى أخطػػائيـ فػػػي المغػػة كمػػػا يحاسػػبيـ عمػػػى 

، فمػػػا بالنػػػا نحػػػف العػػػرب ال نعيػػػر (3)تأخطػػػائيـ فػػػي الرياضػػػيا
 المغة أم اىتماـ في المكاد الدراسية األخرل .  

عقد دكرات لجميع المتعمميف لتدريبيـ عمػى اسػتخداـ أساسػيات  .4
المغة بصكرة سميمة ، كأال تقتصػر الػدكرات عمػى معممػي المغػة 
العربيػػػػػػة كحػػػػػػدىـ ، انطالقػػػػػػان مػػػػػػف أف تعمػػػػػػيـ المغػػػػػػة مسػػػػػػئكلية 

خداـ المغػة السػميمة مػف معممػي جميػع المػكاد جماعية، كأف است
 يسيـ أيما إسياـ في تحسيف الكاقع المغكم لممتعمميف. 

                                                 
 .  1/34الخصائص ، (  (1
 .   34في نحك المغة كتراكيبيا منيج كتطبيؽ، (  (2
خطة عمؿ لتمكيف المغة العربية كالحفاظ عمييا كاالىتمػاـ بإتقانيػا كاالرتقػاء بيػا، (  (3

8   . 
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اإلشػػػػراؼ الفعػػػػاؿ عمػػػػى المػػػػدارس الخاصػػػػة ، كاالرتقػػػػاء بكاقػػػػع  .5
 .المغة فييا

لدراسػػػػػية ضػػػػػبط الكتػػػػػب المؤلفػػػػػة بالشػػػػػكؿ فػػػػػي جميػػػػػع المػػػػػكاد ا .6
 .  كتحكيميا تحكيمان لغكيان 

ة العربيػػػػة ، كذلػػػػؾ كفػػػػؽ العمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػنيؼ مدرسػػػػي المغػػػػ .7
الخدمة العممية كاألبحاث كالدراسػات كالكتػب التػي يعػدكنيا فػي 

 أم فرع مف فركع المغة العربية. 
عمػػػؿ امتحػػػاف تطبيقػػػي شػػػػامؿ خػػػاص بالمغػػػة العربيػػػة لجميػػػػع  .8

تخصصػػػػات العمػػػػـك األخػػػػرل ، عمػػػػى غػػػػرار امتحػػػػاف الشػػػػامؿ 
 لمختصي التربية كالعمـك التطبيقية. 

دراسػػػػة الميجػػػػات  تمحػػػػؽ بالجامعػػػػات إنشػػػػاء معاىػػػػد خاصػػػػة ل .9
كبكميػػات اآلداب ، ألف دراسػػة الميجػػات قػػد تعػػيف عمػػى معرفػػة 
معنى الكممة عمى كجييػا الصػحيح ، فغيػر قميػؿ مػف الكممػات 
تستخدـ مف ناحية أك فػي عػدة نػكاح مػف الػبالد العربيػة لمعنػى 
ف العنايػػػة بمعرفػػػة ىػػػذه األلفػػػاظ كمعانييػػػا قػػػد  مػػػف المعػػػاني، كا 

ع كثيػػػػػر مػػػػػف المعػػػػػاني كاأللفػػػػػاظ مكضػػػػػعيا تعػػػػػيف عمػػػػػى كضػػػػػ
الصػػػحيح األدؽ فضػػػال عػػػف أف الميجػػػات لػػػـ تخػػػرج عػػػف أنيػػػا 
جزء مف تاريخ المغػة كتطكرىػا ، فاإلنسػاف يكتسػب ألفػاظ المغػة 

 .   (1)كدالالتيا مف تجارب الحياة
                                                 

 .    11داللة األلفاظ ، (  (1
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، ـ المغػػات بخصػػكص برامجيػػا الجامعيػػةتقػػديـ المشػػكرة ألقسػػا  .10
   .الداللة نظريان كعمميان كضركرة تضمينيا مقررات في المعجـ ك 

ة التػػػي تيػػػتـ تنظػػػيـ النػػػدكات كالمػػػؤتمرات كالميرجانػػػات العمميػػػ  .11
 .بمعالجة قضايا المغة

جعػػػػؿ مقػػػػرر المغػػػػة العربيػػػػة متطمبػػػػان جامعيػػػػان فػػػػي الجامعػػػػات   .12
 .تمؼ البرامج األكاديمية المطركحةالرسمية كالخاصة كفي مخ

 تخصػػػػيص حيػػػػز مػػػػف أسػػػػاليب تقػػػػكيـ الدارسػػػػيف لالمتحانػػػػات  .13
ت التحريريػة لقيػػاس األداء الشػفيية ، كعػدـ االكتفػػاء باالمتحانػا

 .  المغكم
إلػػػػػزاـ أعضػػػػػاء الييئػػػػػة التدريسػػػػػية فػػػػػي الجامعػػػػػات كالمعاىػػػػػد   .14

باستخداـ العربية الفصيحة في دركسيـ  كافػة ، كاالبتعػاد عػف 
ماؿ اسػػتخداـ العاميػػة فػػي الشػػرح ، كتػػدريب طالبيػػـ عمػػى اسػػتع

 .  العربية في أسئمتيـ كأجكبتيـ
االىتماـ برعاية المدرس الجامعي المتخصػص بالمغػة العربيػة   .15

رعايػػة عمميػػة لرفػػع كفاءتػػو ، كاالىتمػػاـ بعضػػك ىيئػػة التػػدريس 
لمتػػػػدريس بالمغػػػػة  مػػػػف غيػػػػر المتخصصػػػػيف فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة

 .  العربية السميمة
تطػػػػػكير المنػػػػػاىج بصػػػػػكرة مسػػػػػتمرة مكاكبػػػػػة لػػػػػركح العصػػػػػر ،   .16

 .  (1)بية السميمة فيياكالحرص عمى استخداـ المغة العر 
                                                 

 .  129المغة العربية كالصحكة العممية الحديثة، (  (1
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تكحيد المصػطمحات المسػتخدمة فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي   .17
 .بالتنسيؽ مع مجامع المغة العربية

عمـــى مســـتوى وزارة اإلعـــالم , يمكـــن أن تقـــوم بتنفيـــذ الميـــام  -
 التالية : 
نشػر الػكعي بأىميػػة الصػحافة فػػي تشػكيؿ الفكػػر المغػكم، فقػػاؿ  .1

" كمػا تككنػكا تكػف صػحافتكـ "، العقاد مبينان مكانة الصػحافة : 
 .(1)ألف الصحافة تابعة لألمة التي تعيش فييا

بػػػث بػػػرامج تمفزيكنيػػػة تيػػػتـ بالمغػػػة العربيػػػة مػػػف حيػػػثي سػػػماتيا  .2
كخصائصػػػيا كجماليػػػا كتقػػػديـ مػػػكاد تعتنػػػي بالمغػػػة العربيػػػة فػػػي 

 .  لكتركنية كالمكتكبةالصحافة اإل
ليػػا مػػف  إدراؾ أىميػػة كظيفػػة المغػػة فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ ، لمػػا .3

قناعيـ ، فالمغػة تعػد مػف (2)كظيفة خطيرة التأثير في اآلخريف كا 
    .(3)أىـ الكسائؿ في االتصاؿ البشرم

إنشػػػاء صػػػحيفة لغكيػػػة أسػػػبكعية، تنشػػػر عمػػػى الجميػػػكر ككافػػػة  .4
 المؤسسات كالييئات. 

                                                 
 .   131لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ، (  (1
 .  38أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، (  (2
 .   4(، 1قراءات في المغة العربية )(  (3
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تخصػػيص برنػػامج يعنػػي بتصػػكيب األخطػػاء الشػػائعة فػػي لغػػة   .5
بطريقػػة غيػػر مباشػػرة  الحيػػاة العامػػة ، عمػػى أف يكػػكف إخراجػػو

 .  كبأسمكب شائؽ
رفػػض األعمػػاؿ الدراميػػة المصػػكغة بالميجػػات المحميػػة، كعػػدـ  .6

لعاميػة فػي القطػاعيف العػاـ المكافقة عمى إنتاج ىذه األعمػاؿ با
 .  كالخاص

عػػػػالـ ، بغيػػػػػة عقػػػػد دكرات تدريبيػػػػة مسػػػػتمرة لمعػػػػػامميف فػػػػي اإل .7
 .  تحسيف أدائيـ المغكم

فػػي لغػػة اإلعػػالـ فيػػذا  الحػرص عمػػى اسػػتعماؿ المغػػة الفصػحى .8
 .  (1)مطمب غير عسير المناؿ ، فمغتنا مف أغنى لغات العالـ

إنجػػاز بػػرامج لتعمػػيـ المغػػة العربيػػة ألبنائيػػا كلألجانػػب الػػراغبيف  .9
فػػػػػػي تعمػػػػػػيـ المغػػػػػػة العربيػػػػػػة ، كذلػػػػػػؾ بالتنسػػػػػػيؽ مػػػػػػع المعاىػػػػػػد 

 .  لمتخصصة في ىذا المجاؿ في كؿ قطرا
صػػة باألطفػػاؿ بالعربيػػة اإلكثػػار مػػف بػػث البػػرامج النكعيػػة الخا  .10

المبسػػػػػػػطة ، كتقػػػػػػػديـ حػػػػػػػكارات األفػػػػػػػالـ كمسمسػػػػػػػالت الرسػػػػػػػـك 
 .لفصيحة )الدبمجة( كبأساليب جاذبةالمتحركة بالعربية ا

عقد نػدكات جماىيريػة لمتكعيػة بالمغػة األـ ، كتكضػيح األدكار   .11
، ي التمفػزةالتي تؤدييا في حياة الفرد كالمجتمع عمى أف تبػث فػ

 .  تعميمان لمفائدة
                                                 

 .   104لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ، (  (1
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لرقابػػػػة المغكيػػػػػة لكػػػػػؿ مػػػػا ينشػػػػػر مػػػػػف كتػػػػب كدكريػػػػػات بغيػػػػػة ا  .12
 .  خطاء المغكية كالتعبيرات اليابطةتخميصيا مف األ

تنظػػػػيـ مسػػػػابقات دكريػػػػة لإلنتػػػػاج اإلعالمػػػػي بالمغػػػػة العربيػػػػة   .13
 الفصيحة عمى المستكل العربي. 

تمثػػػؿ المغػػػة دائمػػػان مػػػرآة لمثقافػػػة كاإلعػػػالـ ، فمكسػػػائؿ اإلعػػػالـ   .14
 .  (1)ثقافة اإلنسافتأثير كبير في تككيف 

االىتمػػػاـ بمغػػػة الصػػػحافة كاإلعػػػالـ ألنيػػػا ىػػػي التػػػي تخاطػػػب   .15
جميػػػكران مشػػػتركان ال يجمػػػع فيػػػو أقػػػكل مػػػف ىػػػذه المغػػػة الكاحػػػدة 

 .(2)المشتركة العامة لمبالد العربية
العمػػؿ عمػػى االرتقػػاء بمسػػتكل لغػػة الصػػحافة كأجيػػزة اإلعػػالـ   .16

ربيػة فصػحى ، المسمكعة كالمرئية كدكر النشر ، لتككف لغة ع
بعيػػػػػدة عػػػػػف االنحرافػػػػػات فػػػػػي األداء ، كالقضػػػػػاء عمػػػػػى قكاعػػػػػد 

 .  (3)كتحريؼ األلفاظ كالعبارات
ـــوم  - ـــة, يمكـــن أن تق ـــاف والشـــئون الديني ـــى مســـتوى وزارة األوق عم

 بتنفيذ الميام التالية :

                                                 
 . 23المغة اإلعالمية، (  (1
 .  170لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ، (  (2
 .  129المغة العربية كالصحكة العممية الحديثة ، (  (3
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رفػػػع المسػػػتكل المغػػػكم لخطبػػػاء المسػػػاجد ، بػػػإجراء دكرات تدريبيػػػة  -6
خطبػػاء ، كعػػدـ اسػػتخداـ العاميػػة فػػي لالرتقػػاء بالمسػػتكل المغػػكم لم

 .  جة النزكؿ إلى مستكل لغة الجميكرالخطب ، بح
، ب كالػكعظ عمػى تنميػة الػكعي المغػكمالتركيز في جانب مف الخطػ -1

كتبيػػاف دكر المغػػػة األـ فػػػي بنػػػاء الشخصػػػية المتكاممػػػة ، كفيػػػـ لغػػػة 
عمػػػػى  العقيػػػػدة ، ككحػػػػدة األمػػػػة، كتحقيػػػػؽ األمػػػػف القػػػػكمي، كالحفػػػػاظ

عمػػػػػػى الثقافػػػػػػة القكميػػػػػػة مػػػػػػف ، ك لكطنيػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػذكبافالشخصػػػػػػية ا
 .  االستالب

، كتكظيفيػػػا كالكعػػػاظ عمػػػى حفػػػظ الشػػػكاىد المغكيػػػةتحفيػػػز الخطبػػػاء  -1
بػػػػاختالؼ أنكاعيػػػػا فػػػػي الػػػػدركس كالمػػػػكاعظ كالخطػػػػب؛ ألف الكػػػػالـ 

، مػػػػػرتبط بػػػػػالمحفكظ، فيقػػػػػكؿ ابػػػػػف سػػػػػكؽ فػػػػػي الخطػػػػػاب كنسػػػػػقوالم
تكػػػػكف جػػػػكدة  عمػػػػى قػػػػدر المحفػػػػكظ ككثػػػػرة االسػػػػتعماؿ: "(1)خمػػػػدكف

 .  "كنثران  المقكؿ المصنكع نظمان 
تزكيد الفقياء كالمشرعيف بدكرات تدريبية في مجػاؿ المغػة العربيػة ،  -9

ألف ليا انعكاسان عمى الحكـ الشرعي كاستنباطو كطريقة اسػتقرائو ، 
، كقػاؿ (2)فقاؿ أبك عمػرك بػف العالء:"عمػـ العربيػة ىػك الػديف بعينػو"

دأب مغػػػػة حاجػػػػة شػػػػديدة، كعميػػػػو الػػػػثعمػػػػب: " الفقيػػػػو يحتػػػػاج إلػػػػى ال

                                                 
ديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم الشػػأف (  (1

،  772األكبر ،    .151. كانظر: أبجد العمـك
 .1/429تاريخ آداب المغة العربية ،(  (2
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كال شػؾ أف : " (2)، كقػاؿ السػيكطي(1) "كالمالزمة، فبيما يدرؾ بغيتو
 .  الديف كالعربية صنكاف ال ينفصماف، فعمـ المغة مف الدِّيف"

، فعػػػػالـ مغػػػػة العربيػػػػة لمفسػػػػر القػػػػرآف كقارئػػػػوبيػػػػاف أىميػػػػة معرفػػػػة ال -6
ان لمػػا قالػػو التفسػػير ال بػػد لػػو مػػف اإلحاطػػة بعمػػـك العربيػػة ، مصػػداق

 .   (3)( : " ال ييقرئ القرآف إال عالـ بالمغة "عمر بف الخطاب )
 عمى مستوى وزارة الثقافة, يمكن أن تقوم بتنفيذ الميام التالية : -
  إبػػراز أىميػػة الػػدكر القػػكمي لمغػػة األـ فػػي حيػػاة األمػػـ ، فيػػا ىػػك ذا  -6

لكػؿ مػا  " لغة اآلباء كاألجداد مخزف: (4) " ىردر" األلماني يرل أف
لمشعب مف ذخػائر الفكػر كالتقاليػد كالتػاريخ كالفمسػفة كالػديف ، كلكػف 

كحػػػػو تكمػػػػف فػػػػي لغػػػػة اآلبػػػػاء قمػػػػب الشػػػػعب ينػػػػبض فػػػػي لغتػػػػو ، كر 
 ".  كاألجداد

نشػػر الػػكعي المغػػكم ، كالتنبيػػو عمػػى حضػػكر الػػكعي المسػػتقبمي فػػي  -1
الفكػػػر العربػػػي كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ المغػػػة  ألف الفػػػرد يفكػػػر بالمغػػػة ، 

، كمػا أف  ىػدؼ  (5)تنفصؿ عف الفكر بحاؿ مف األحػكاؿكالمغة ال 

                                                 
 .  65البمغة إلى أصكؿ المغة ، (  (1
 . 2/261ـك المغة كأنكاعيا المزىر في عم(  (2
 . 10.كانظر: مف تاريخ النحك العربي ،  30سبب كضع عمـ العربية، (  (3
خطة عمؿ لتمكيف المغة العربية كالحفاظ عمييا كاالىتماـ بإتقانيا كاالرتقاء بيا ، (  (4

 . 756لجنة تمكيف المغة العربية في سكريا ، 
 .   18لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ ، (  (5
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، كىػػػذا بػػػدكره (1)المغػػػة ىػػػك التكاصػػػؿ كنقػػػؿ المعمكمػػػات عػػػف الكاقػػػع
 .  الفمسطينية كيقاـك محاكالت طمسيايحافظ عمى الشخصية 

تقػػديـ العػػركض المسػػرحية المصػػكغة بالعربيػػة الفصػػحى ، كرفػػض  -1
 العركض المنجزة بالعامية. 

ارىػػػا بدقػػػة، التػػػراث ، عمػػػى أف يػػػتـ اختي تفعيػػػؿ طباعػػػة الكتػػػب مػػػف -9
 .كعمى أف تضبط بالشكؿ

إعداد معاجـ مصكرة لألطفاؿ في المراحؿ العمرية المختمفة لتزكيػد  -6
 األطفاؿ بالمفاىيـ األساسية.

االىتماـ بالمغة العربية الفصحى ، ألف المغة قد  تتدخؿ فػي تحديػد  -1
، (3)لمفكػػػر ، كمػػا أنيػػا كعػػاء(2)كتركيػػب أنمػػاط الفكػػر فػػي المجتمػػع 

 فيجب المحافظة عمييا كجعميا نصب أعيننا ، كمحط اىتماماتنا . 
 :عمى مستوى المؤسسات األىمية -

تمعػػػػب المؤسسػػػػػات األىميػػػػة دكران ميمػػػػػان فػػػػي تنميػػػػػة المجتمػػػػػع، 
كتكميػػػػؿ دكر المؤسسػػػػات الرسػػػػمية، كيمكػػػػف بيػػػػاف أدكراىػػػػا فػػػػي تحقيػػػػؽ 

 التنمية المغكية لطالب المدارس فيما يأتي: 

                                                 
 .  27لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ ، (  (1
 . 23المغة اإلعالمية ، (  (2
 . 53أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا ،(  (3
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الػػػدعـ المػػػادم كالمعنػػػكم، لتنشػػػيط حركػػػة التػػػأليؼ كالترجمػػػة  تػػػكفير -6
 كاإلبداع في مجاالت المغة العربية كتطبيقاتيا. 

إسػػػناد المؤسسػػػات الحككميػػػة كتكميػػػؿ أدكارىػػػا بمػػػا يتناسػػػب كاألفػػػؽ  -1
 ستراتيجية المرسكمة.التنمكية المغكية، كالخطط اإل

 إعػػػػداد بػػػػرامج لغكيػػػػة، تسػػػػيـ فػػػػي تنميػػػػة لغػػػػة الطػػػػالب كتزيػػػػد مػػػػف -1
 خبراتيـ في ظؿ متغيرات العصر الحديث.

طػػػرح مشػػػاريع تنمكيػػػة لغكيػػػة تصػػػقؿ ميػػػارات األطفػػػاؿ كتزيػػػد مػػػف  -9
 معارفيـ. 

المشاركة في تنفيذ المشاريع كاألطركحات المغكيػة التػي تيػدؼ إلػى  -6
 تنمية قدرات الطالب كصقؿ معارفيـ.

المسػػػػػاىمة فػػػػػي تحصػػػػػيف الجبيػػػػػة الداخميػػػػػة مػػػػػف التغريػػػػػب المغػػػػػكم  -1
 لفكرم. كالثقافي كا

يتضػػػػح ممػػػػا سػػػػبؽ أف الفكػػػػر المغػػػػكم العربػػػػي عنػػػػد الطػػػػالب، 
يحتاج إلػى تفكيػر جمعػي يحمػؿ المسػئكلية القكميػة التراثيػة ألمػة العػرب 
كالمسمميف، كيعمؿ عمى تنشيط المغة العربيػة كتطكيرىػا لتفػي بمتطمبػات 
الحضػػارة كحاجػػات العصػػر كمسػػتحدثات المعرفػػة، فضػػركرة دعػػـ المغػػة 

ؾ يمعػػب دكران كبيػػران كيتػػرؾ أثػػران عظيمػػان عمػػى كاقػػع المغػػة العربيػػة؛ ألف ذلػػ
 العربية كتنميتيا. 
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 النتائج والتوصيات
أحمديه سبحانو عمى جزيؿ نعمو، كفػيًض عطايػاه، كمػا غمرنػي بػو 

، كمػف مػؿمف فضؿو كتكفيؽ، كما منحني مػف صػبرو عمػي إتمػاـ ىػذا الع
 ي: التالة، أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا ىذه الكرق

االضػػطرابات المغكيػػة الناتجػػة عػػف اسػػتخداـ الميجػػات العاميػػة  .1
فػػػػػػي قاعػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ طػػػػػػالب المرحمػػػػػػة األساسػػػػػػية 
بمحافظػػات غػػزة، تحتػػاج إلػػى دراسػػة كاستقصػػاء لغػػكم، لبيػػاف 
مسػػػػبباتيا كلمحاكلػػػػة عالجيػػػػا فػػػػي ظػػػػؿ معطيػػػػات عمػػػػـ المغػػػػة 

 الحديث تحت إشراؼ مجمع المغة العربية المدرسي. 
تعزيػػز دكر المجمػػع المدرسػػي فػػي العمػػؿ عمػػى تقمػػيص الفجػػكة  .2

بػػػػيف الميجػػػػات العاميػػػػة كالعربيػػػػة الفصػػػػحى، كالحػػػػد مػػػػف آثػػػػار 
 العامية عمى المغة العربية الفصحى. 

تكثيػػػػػؼ الجيػػػػػكد الفرديػػػػػة كالمؤسسػػػػػاتية كتضػػػػػافرىا كتكحيػػػػػدىا  .3
بإشػػػراؼ مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة المدرسػػػي مػػػف أجػػػؿ الحػػػد مػػػف 

طػػػػالب المرحمػػػػة األساسػػػػية بمحافظػػػػات انتشػػػػار العاميػػػػة بػػػػيف 
 قطاع غزة، كنشر المغة العربية الفصحى. 

اختيػػػػػار المعممػػػػػيف أصػػػػػحاب الخبػػػػػرة كالكفػػػػػاءة كاألداء الفاعػػػػػؿ  .4
الممتػػػاز فػػػي حقػػػكؿ المغػػػة العربيػػػة؛ مػػػف أجػػػؿ تػػػكلي التػػػدريس 

 لطالب المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة.  
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جمػع المغػة العربيػة تكامؿ األدكار بيف الكزارات كالمؤسسػات كم .5
المدرسػػي، كاتفاقيػػا مػػف أجػػؿ مكافحػػة العاميػػة كنشػػر الفصػػحى 

 بيف طالب المرحمة األساسية بمحافظات قطاع غزة. 
يجب إعداد الككادر البشػرية كالعمػؿ عمػى تنميتيػا لغكيػان بشػكؿ  .6

 مستمر، ألف فاقد الشئ ال يعطيو. 
غػػة تفعيػػؿ دكر الػػكزارات كالمؤسسػػات كالمػػديريات فػػي خدمػػة الم .7

 .  ية كبإشراؼ مجمع المغة الفمسطينيالعرب
ضػػركرة التكاصػػؿ مػػع التػػراث العربػػي كاإلفػػادة منػػو بمػػا يشػػتمؿ  .8

 عميو مف نظرات أصيمة كآراء سديدة.  
لكتركنيػػػػػػػة االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف كسػػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػػالـ كالتطبيقػػػػػػػات اإل .9

طػػػػالؽ  كالبرمجيػػػػات الحاسػػػػكبية، فػػػػي نشػػػػر الثقافػػػػة المغكيػػػػة كا 
لتكعية بمكانة المغة العربية كأىميتيػا حمالت لمتثقيؼ المغكم كا

كعالميػػة رسػػالتيا بػػيف أبنػػاء المػػدارس فػػي فمسػػطيف مػػف خػػالؿ 
 النشاطات المكجية مف قبؿ المجمع المدرسي الفمسطيني. 

، كذلػػؾ بتسػػخير كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو أف ة العربيػػةالنيػػكض بالمغػػ  .10
يعمػػػؿ عمػػػى رفعيػػػا كتطكيرىػػػا، كذلػػػؾ باالسػػػتفادة مػػػف الكسػػػائؿ 

لنظريػػػػػات الحديثػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػـك كالفنػػػػػكف كاآلداب كالمنػػػػػاىج كا
خػػػذ بعػػػيف األكالثقافػػػات، كتطكيعيػػػا لخدمػػػة المغػػػة العربيػػػة، مػػػع 

مػى االعتبار ما يناسب لغتنا الجميمة كيحفػظ مكانتيػا كيعمػؿ ع
 .  رقييا
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اسػػتثمار كافػػة معطيػػات الفكػػر العربػػي القػػديـ كالمعاصػػر مػػف   .11
، كال يعنػي ذلػػؾ  أجػؿ تطػكير لغتنػػا كمناىجنػا كأدكاتنػا المعرفيػػة

متأصػيؿ أف نجحؼ حػؽ تراثنػا العتيػد بػؿ ننطمػؽ منػو كأسػاس ل
 .  كالتنظير لكؿ ما ىك مستجد

المغػػة العربيػػة مػػف أغنػػى المغػػات تراثػػان كأطكليػػا عمػػران كأكثرىػػا   .12
يػػػا الكثيػػػر مػػػف مركنػػػة فيػػػي لغػػػة غنيػػػة ثريػػػة تحمػػػؿ فػػػي طيات

 –، ممػػا يجعميػػا المغػػة األكثػػر تعبيػػران المكاصػػفات كالخصػػائص
يػػا يعػػف ركح العصػػر ، كقػػد كسػػعت مػػا كصػػؿ إل -بػػال منػػازع 

مػػف معػػارؼ األقػػدميف فػػي الماضػػي، كىػػى اآلف تثبػػت قػػدرتيا 
عمى االتساع لثمار الفكر اإلنساني الحديث ، بػؿ إنيػا تشػارؾ 

 .  األدبية كالعقمية لمعالـ المعاصربإنتاجيا في تنمية الثركة 
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 قائمة المصادر والمراجع
ـك ، أبػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف بػػف عمػػي ابػػف أبجػػد العمػػ .1

-دار ابػػف حػػـز  -ىػػػ(1307لطػػؼ اهلل الحسػػيني البخػػارم الًقنَّػػكجي )ت 
  ـ .2002 -ىػ 1423القاىرة  -1ط

أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية تاج العػركس نمكذجػا ، عبػد  .2
مصػر  –اف جامعػة حمػك  -رسػالة دكتػكراه  -الرازؽ بػف حمػكدة القادكسػي 

 .ـ2010 -ىػ1431
أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ، راتب عاشكر كمحمد  .3

 ـ.2003-ق 1424األردف  -1ط -دار المسيرة  –الحكامدة 
دار  –أسػاليب تػدريس ميػارات المغػة العربيػة كآدابيػا ، عبػد الفتػاح البجػة  .4

 ـ.2001األردف  – 1ط –الكتاب الجامعي 
الطالب عف أقساـ المغة العربيػة ككمياتيػا فػي الجامعػات أسباب انصراؼ  .5

(، 14ك13العربيػػػة، محمػػػد المفػػػدم، مجمػػػة كميػػػة المغػػػة العربيػػػة، )العػػػدد 
 ق.1404 –ق 1403الرياض 

تحقيػػػؽ:  –ىػػػػ( 577أسػػػرار العربيػػػة ، ألبػػػي البركػػػات ابػػػف األنبػػػارم )ت  .6
دمشػؽ  –الطبعػة األكلػى  –مطبكعػات المجمػع العربػي  –محمػد البيطػار 

 ـ. 1985
أىػػػداؼ كطػػػرؽ تػػػدريس قكاعػػػد النحػػػك العربػػػي فػػػي مراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ،  .7

 ـ.1992 –ق 1412سميماف الحقيؿ، الطبعة األكلى 
البحث المغكم عند إخكاف الصفاء، أبك السعكد الفخراني، مطبعة األمانة،  .8

 ـ.1991
البرىػاف فػػي عمػػـك القػػرآف، أبػك عبػػد اهلل بػػدر الػػديف محمػد بػػف عبػػد اهلل بػػف  .9

ىػ(، تحقيؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ، الطبعػة 794در الزركشي )تبيا
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األكلى، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبػي كشػركائو، القػاىرة  
 ـ. 1957 -ىػ  1376

البمغػػة إلػػى أصػػكؿ المغػػة ، أبػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػف بػػف  .10
تحقيػؽ:  –ػ( ىػ1307عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّػكجي )ت 

  –جامعػػة تكريػػت  -رسػػالة ماجسػػتير   -سػػياد حمػػداف أحمػػد السػػامرائي 
 ـ.1987العراؽ 

تػػػػػػػاج العػػػػػػػركس مػػػػػػػف جػػػػػػػكاىر القػػػػػػػامكس ، لمحمػػػػػػػد مرتضػػػػػػػى الزبيػػػػػػػدم  .11
مطبعػػػة  –تحقيػػػؽ : عبػػػد السػػػتار أحمػػػد فػػػراج كآخػػػريف  –ىػػػػ( 1205)ت

 ـ.1965 -ىػ 1385الككيت  –حككمة الككيت 
دار   – ىػػػػػػػػ(1356ادؽ الرافعػػػي )تتػػػاريخ آداب العػػػرب ، مصػػػطفى صػػػ .12

 .القاىرة –الكتاب العربي 
 -ق(، مطبعػة اليػالؿ1332تاريخ آداب المغة العربية ، جرجػي زيػداف)ت .13

 ـ .1931مصر  –)د.ط( 
تػػػاريخ اآلداب العربيػػػة فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كالربػػػع األكؿ مػػػف القػػػرف  .14

)ت العشػػػريف، رزؽ اهلل بػػػف يكسػػػؼ بػػػف عبػػػد المسػػػيح بػػػف يعقػػػكب شػػػيخك 
 بيركت. –، دار المشرؽ 3ىػ(، ط1346

تػػػػاريخ األدب العربػػػػي العصػػػػر الجػػػػاىمي ، تحقيػػػػؽ : أحمػػػػد شػػػػكقي عبػػػػد  .15
 –دار المعػػارؼ  –ىػػػ(1426السػػالـ ضػػيؼ الشػػيير بشػػكقي ضػػيؼ )ت 

 . ةالقاىر 
التداخؿ الميجي في قطاع غػزة دراسػة لغكيػة ميدانيػة، عبػد اهلل المناعمػة،  .16

 ـ. 2005، غزة 1مكتبة اليازجي ، ط
التػػدريب كأىميتػػػو فػػي العمػػػؿ اإلسػػػالمي، محمػػد الشػػػريؼ،  دار األنػػػدلس  .17

 ـ.2003، جدة 4الخضراء، ط
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تصػػػحيح التصػػػحيؼ كتحريػػػر التحريػػػؼ ، صػػػالح الػػػديف خميػػػؿ بػػػف أيبػػػؾ  .18
حققػػػػو كعمػػػػؽ عميػػػػو كصػػػػنع فيارسػػػػو: السػػػػيد  -ىػػػػػ(  764الصػػػػفدم )ت 

 –مكتبػػػة الخػػػانجي  -الشػػػرقاكم كراجعػػػو: الػػػدكتكر رمضػػػاف عبػػػد التػػػكاب 
 .ـ1987 -ىػ  1407القاىرة  –ألكلى طبعة اال
التطػػػكر المغػػػكم التػػػاريخي،إبراىيـ السػػػامرائي، معيػػػد البحػػػكث كالدراسػػػات  .19

 ـ.1966العربية، القاىرة
ق(، تحقيػؽ: محمػد عػكض 370تيذيب المغة، ألبػي منصػكر األزىػرم)ت .20

 ـ.2001، دار إحياء التراث العربي، بيركت 1مرعب، ط
، دار 1قػو كقػدـ لػو: رمػزم منيػر بعمبكػي، طجميرة المغة، البػف دريػد، حق .21

 ـ.1987العمـ لممالييف، بيركت
كسػائؿ تنميتيػا ، أحمػد المعتػكؽ  –مصادرىا  –الحصيمة المغكية أىميتيا  .22

 .ـ1996 –ق 1417ككيت  ال –عالـ المعرفة  –
خزانػػػػػػة األدب كلػػػػػػب لبػػػػػػاب لسػػػػػػاف العػػػػػػرب ، عبػػػػػػد القػػػػػػادر بػػػػػػف عمػػػػػػر  .23

رح : عبد السػالـ محمػد ىػاركف )ت تحقيؽ كش –ىػػػػػػ( 1093البغدادم)ت
 -ىػػػػػػػ 1418القػػاىرة  –الطبعػػة الرابعػػة  –مكتبػػة الخػػانجي  –ىػػػ( 1408
 ـ.1997

 -ىػػػػػ( 392الخصػػػػائص ، أبػػػػك الفػػػػتح عثمػػػػاف بػػػػف جنػػػػي المكصػػػػمي )ت  .24
 -4ط –الييئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػاب -تحقيؽ:محمػػػػد عمػػػػى النجػػػػار 

 ـ. 1988 -ىػ 1408القاىرة 
ة العربيػػػػة كالحفػػػػاظ عمييػػػػا كاالىتمػػػػاـ بإتقانيػػػػا خطػػػػة عمػػػػؿ لتمكػػػػيف المغػػػػ .25

دار ىػاركف الرشػيد  –كاالرتقاء بيا، لجنة تمكيف المغة العربيػة فػي سػكريا 
 ق.1429دمشؽ  – 1ط –

الدراسػػات الميجيػػة كالصػػكتية عنػػد ابػػف جنػػي، حسػػاـ النعيمػػي، منشػػكرات  .26
 ـ.1980كزارة الثقافة كاإلعالـ، بغداد
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، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دراسات في عمـ المغة، كماؿ بشر .27
 القاىرة.

القػاىرة  – 4ط  -مكتبة األنجمك مصرية  –داللة األلفاظ ، إبراىيـ أنيس  .28
 ـ.  1980

ديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي تػػاريخ العػػرب كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم  .29
الشأف األكبر ، أبك زيد كلي الديف عبد الػرحمف بػف محمػد بػف محمػد ابػف 

-دار الفكػػر -خميػؿ شػحادة  -ىػػ(808ضػرمي اإلشػبيمي )ت خمػدكف الح
 ـ.1988 -ىػ  1408بيركت -2ط

 –ق(  1372الشيخ أحمد رضا العػاممي )ت   –رد العامي إلى الفصيح  .30
 ـ .1952صيدا  –دار العرفاف 

سػػػبب كضػػػع عمػػػـ العربيػػػة ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػالؿ الػػػديف  .31
 - 1ط –يجػرة دار ال -تحقيؽ: مػركاف العطيػة  -ىػ(911السيكطي )ت 

 .ـ1988 -ىػ 1409دمشؽ 
شرح الشافية، حسف بف محمد بف شرؼ شاه الحسيني اإلستراباذم، ركػف  .32

 -تحقيػػػؽ: عبػػػد المقصػػػكد محمػػػد عبػػػد المقصػػػكد   –ىػػػػ( 715الػػػديف )ت 
   .ـ2004 -ىػ 1425القاىرة    –الطبعة األكلي  -مكتبة الثقافة الدينية 

دراسػة كتحميػؿ كنقػد، حكمػت كشػمي  الشيخ أحمد رضا كجيػكده المعجميػة .33
 -ىػػػػػ 1416بيػػػػركت  -الطبعػػػػة األكلػػػػى  –دار الكتػػػػب العمميػػػػة  –فػػػػكاز 
 ـ.1996

الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة، أبػػػك نصػػػر إسػػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد  .34
، دار العمػػـ لمماليػػيف، 4الجػػكىرم، تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػار، ط

 ـ.1987بيركت 
 ـ.1979قادر أحمد، الطبعة األكلى طرؽ تعميـ العربية، محمد عبد ال .35
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الػػػدار المصػػػرية  –ظػػػاىرة التخفيػػػؼ فػػػي النحػػػك العربػػػي ، أحمػػػد عفيفػػػي  .36
 ـ .1996 -ىػػػػ 1417القاىرة  –الطبعة األكلى  –المبنانية 

 –الطبعػػػة األكلػػػى  –مكتبػػػة كىبػػػة  –عمػػػـ المغػػػة العػػػاـ ، تكفيػػػؽ شػػػاىيف  .37
 ـ.1980 -ىػػػػػ 1400القاىرة 

 –دار الفكر العربي  -رئ العربي ، محمكد السعراف عمـ المغة مقدمة لمقا .38
 ـ.1997القاىرة  - 2ط 

الطبعػة األكلػى  –ة مصػر دار نيضػ –عمـ المغة، عمي عبد الكاحد كافي  .39
 . القاىرة –

ق(، ترتيػػب كتحقيػػؽ: ميػػدم 170العػػيف، لمخميػػؿ بػػف أحمػػد الفراىيػػدم)ت .40
براىيـ السامرائي، ط  كت.، دار كمكتبة اليالؿ، بير 1المخزكمي كا 

مكتبػػة  –ىػػػػػػػػػػ( 1422فصػػكؿ فػػي فقػػة العربيػػة ، رمضػػاف عبػػد التػػكاب)ت .41
 ـ.1987 -ىػػ 1408القاىرة  –الطبعة الثالثة  –الخانجي 

 فقو المغة كخصائص العربية، محٌمد المبارؾ، دار الفكر، بيركت. .42
تحقيػػؽ  –ىػػػػػ( 429فقػػو المغػػة كسػػر العربيػػة ، ألبػػي منصػػكر الثعػػالبي )ت .43

القػاىرة   –الطبعػة األكلػى  -إحيػاء التػراث العربػي  -دم عبد الػرزاؽ الميػ
 ـ.2002 -ىػ 1422

فػػػف التػػػدريس لمتربيػػػة المغكيػػػة، محمػػػد سػػػمؾ، األنجمػػػك المصػػػرية، القػػػاىرة  .44
 ـ. 1979

مكتبػػػة األنجمػػػك  –ىػػػػػػػػػ( 1397فػػػي الميجػػػات العربيػػػة ، إبػػػراىيـ أنػػػيس)ت .45
 ـ.2010القاىرة  –الطبعة الثالثة  –المصرية 

 مغة التربكية، محمكد السيد، الككيت)د.ت(.في قضايا ال .46
 عػػػالـ –فػػػي نحػػػك المغػػػة كتراكيبيػػػا مػػػنيج كتطبيػػػؽ ، خميػػػؿ أحمػػػد عمػػػايرة  .47

 .ـ1984 –ق 1404جدة  -1ط–المعرفة 
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القػػػػػػػامكس المحػػػػػػػيط ، مجػػػػػػػد الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب الفيركزآبػػػػػػػادم  .48
 -تحقيػػػؽ: مكتػػػب تحقيػػػؽ التػػػراث فػػػي مؤسسػػػة الرسػػػالة  –ىػػػػػػػػػ( 817)ت

 –الثامنػة الطبعػة  -مؤسسة الرسػالة  -حمد نعيـ العرقسيكسي بإشراؼ: م
 .ـ2005 -ىػ  1426بيركت 

مكتبػة الطالػب الجػامعي  –(، حسيف دراكشػة 1قراءات في المغة العربية ) .49
 .  ـ2013 –ق 1434غزة  –

 -ىػػػػ(180الكتػػاب ، ألبػػي بشػػر عمػػرك بػػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر سػػيبكية)ت  .50
مكتبػػػػػة  –ىػػػػػػ( 1408)ت تحقيػػػػػؽ كشػػػػػرح: عبػػػػػد السػػػػػالـ محمػػػػػد ىػػػػػاركف 

 ـ.1988 -ىػ1408القاىرة  –الطبعة الثالثة  -الخانجي
 –ىػػػػػػػػػػ( 1422لحػػف العامػػة كالتطػػكر المغػػكم ، رمضػػاف عبػػد التػػكاب )ت .51

 .ـ2000القاىرة  –الطبعة الثانية  –مكتبة زىراء الشرؽ 
لسػػاف العػػرب ، أبػػك الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػى جمػػاؿ الػػديف ابػػف  .52

بيػػركت  -3ط –دار صػػادر –ىػػػػػ( 711اإلفريقػػي )ت منظػػكر األنصػػارم
 ىػ.  1414

 ـ.1980بغداد  –المركز الثقافي  –المغة اإلعالمية، عبد العزيز شرؼ  .53
الييئػة المصػرية  –لغة الحضارة كتحديات المستقبؿ ، عبد العزيز شرؼ   .54

 ـ.2007القاىرة  –)د.ت(  –العامة لمكتاب 
ة الخطأ كضعؼ الطمبة فػي المغػة المغة العربية كأبناؤىا: أبحاث في قضي .55

، الرياض   ـ. 1984العربية، نياد المكسى، دار العمـك
مكتبػػة ابػػف سػػينا  –المغػػة العربيػػة كالصػػحكة العمميػػة الحديثػػة، كػػاـر غنػػيـ  .56

 . ـ1989القاىرة كالرياض  –)د.ط(  –كالساعاتي 
 –1ط –أنترنػػا ينتيكنػػا مدينػػة الصػػحفييف  –المغػػة كاإلبػػداع ، شػػكرم عيػػاد  .57

 ـ.1988اىرة  الق
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لغتنػػا كالحيػػاة، عائشػػة عبػػد الػػرحمف، معيػػد البحػػكث كالدراسػػات العربيػػة،  .58
 ـ. 1969القاىرة 

، دار صػفاء 1الميجات العربيػة فػي الضػركرة الشػعرية، عمػي العنبكػي، ط .59
 كمؤسسة دار الصادؽ، األردف كالعراؽ.

، دار 1الميجػػػػػات العربيػػػػػة فػػػػػي القػػػػػراءات القرآنيػػػػػة، عبػػػػػده الراجحػػػػػي، ط .60
 ـ.2008ة، عماف المسير 

الميجػػػػات فػػػػي الكتػػػػاب لسػػػػيبكية أصػػػػكاتا كبنيػػػػة، صػػػػالحة آؿ غنػػػػيـ، دار  .61
 ـ. 1985المدني، جدة 

، كزارة 1ليجػػػػة تمػػػػيـ كأثرىػػػػا فػػػػي العربيػػػػة المكحػػػػدة، غالػػػػب المطمبػػػػي، ط .62
 الثقافة كالفنكف، بغداد.

، دار الشػػػػػػؤكف الثقافيػػػػػػة العامػػػػػػة، 1ليجػػػػػػة قبيمػػػػػػة أسػػػػػػد،عمي ناصػػػػػػر، ط .63
 ـ.1989بغداد

دار مكتبػػػػة  –ق( 1372ة ، الشػػػػيخ أحمػػػػد رضػػػػا العػػػػاممي )تمػػػػتف المغػػػػ .64
 ـ .1958بيركت  –الحياة 

، 2مجمػػؿ المغػػة، ألحمػػد بػػف فػػارس، دراسػػة كتحقيػػؽ: زىيػػر سػػمطاف ، ط .65
 ـ.1986مؤسسة الرسالة ، بيركت 

المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ، جالؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر  .66
دار الكتػػػػب  -مػػػػي منصػػػػكر تحقيػػػػؽ : فػػػػؤاد ع –ىػػػػػ( 911السػػػػيكطي )ت

 ـ.1998ىػ 1418بيركت  -3ط  -العممية 
ىػػػػػػ( 770المصباح المنير ، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي المقرم )ت .67

 .بيركت –ية المكتبة العمم –
مصػػنفات المحػػػف كالتثقيػػػؼ المغػػكم حتػػػى القػػػرف العاشػػر اليجػػػرم ، أحمػػػد  .68

 .ـ1996دمشؽ  –كرات كزارة الثقافة منش –قدكر 
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األلفػػاظ كالتراكيػػب المكلػػدة فػػي شػػفاء العميػػؿ فيمػػا فػػي كػػالـ العػػرب  معجػػـ .69
تحقيػػؽ كصػػنعة :  –ىػػػػػػػػ( 1096مػػف الػػدخيؿ شػػياب الػػديف الخفػػاجي )ت 

 .ـ1987لبناف  –الطبعة األكلى  -ؿ دار الشما –قصي الحسيف 
دار الػدعكة  –المعجـ الكسيط ، قاـ بإخراجو : إبػراىيـ مصػطفى كآخػريف  .70

 -ىػػػػػػ 1392القػػاىرة كاسػػتانبكؿ  –الطبعػػة الثانيػػة  –مية كالمكتبػػة اإلسػػال
 ـ.1972

معجػػػػػػػػـ عطيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العػػػػػػػػامي كالفصػػػػػػػػيح كالػػػػػػػػدخيؿ ، لمشػػػػػػػػيخ رشػػػػػػػػيد  .71
 ـ .1944بيركت  –دار الطباعة كالنشر العربية  –ىػػػ( 1375عطية)ت

المفصػؿ فػػي صػنعة اإلعػػراب ، أبػك القاسػػـ محمػكد بػػف عمػرك بػػف أحمػػد،  .72
مكتبػػػة  -تحقيػػػؽ : عمػػػي بػػػك ممحػػػـ  – ىػػػػ(538الزمخشػػرم جػػػار اهلل )ت 

 .ـ1993بيركت  –الطبعة األكلى  –ؿ اليال
مقاييس المغة، ألحمد بف فارس، تحقيؽ: عبد السػالـ محمػد ىػاركف، دار  .73

 ـ.1979الفكر، القاىرة
مػػػػف تػػػػاريخ النحػػػػك العربػػػػي ، سػػػػعيد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد األفغػػػػاني )ت  .74

 ـ.1989دمشؽ  -1ط –مكتبة الفالح  -ىػ( 1417
األنجمػػك مكتبػػة  –ىػػػػػػ( 1431البحػػث فػػي المغػػة ، تمػػاـ حسػػاف)ت منػػاىج .75

 .ـ1990القاىرة  -المصرية 
 –دار المنػػػاىج  –ميػػػارات االتصػػػاؿ المغػػػكم كتعميميػػػا ، محسػػػف عطيػػػة  .76

 ـ.2008 –ق 1428األردف  -1ط
 



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

151 
 

 آليات صناعة المعجم المدرسي بين القدماء والمحدثين
 طيني بغزة رؤية وآفاق لمجمع المغة العربية الفمس 

 إعداد الباحثيف
 دراكشة عمر أ. حسيف   البع رمضاف د. محمد

 

 ممخص                     
 

يســــعى البحــــث إلــــى بيــــان آليــــات صــــناعة المعجــــم المدرســــي بــــين القــــدماء 
والمحدثين لرسم رؤية ووضـع آفـاق لمجمـع المغـة العربيـة الفمسـطيني بغـزة, وذلـك بتسـميط 

فـي صـناعة المعجـم المدرسـي بـين القـدماء والمحـدثين, مـن  الضوء عمى التجـارب العربيـة
ــي عمــل  خــالل الحــديث عــن الجيــود الفرديــة فــي صــناعة المعجــم المدرســي والمتمثمــة ف
المختصرات المعجمية التعميمية وصناعة المعاجم الحديثة الميسـرة, ومـن ثـم بيـان الجيـود 

ــة تع ــة والمتمثمــة فــي التخطــيط لمشــروعات لغويــة معجمي ميميــة وصــناعة معــاجم الجماعي
مشــتركة وطــرح أفكــار كبــرى تخــدم نظريــة المعجــم العربــي المدرســي, ومــن ثــم التعريــف 
بمجمــع المغــة العربيــة المدرســي بغــزة, وذلــك بالكشــف عــن مفيــوم المجمــع, ومــن ثــم بيــان 
نظــام المجمــع المدرســي الفمســطيني ومكوناتــو وآلياتــو وأىدافــو وميامــو ولجانــو وأعمالــو, 

صـــناعة المعجـــم المدرســـي بمجمـــع المغـــة بغـــزة, بالحـــديث عـــن دوافعـــو  وتوضـــيع آليـــات
وأساليبو ووسائمو, ورسم آفاق وطرح رؤية حول مكونات المعجم المدرسـي, والمتمثمـو فـي 
مقدماتــو, وأولياتــو, ومنيجو,مصـــادره وأصــولو, طــرق ضـــبطو وتفســيره لممــواد المعجميـــة 

يــراده لممعــاني فــي الســياقات المغويــة واالستشــياد المغــوي وموقفــو مــن القضــايا المغويــة  وا 
المعجميــة وألفــاظ الحضـــارة ومســتجداتيا, مـــع التركيــز عمـــى عــرض جيـــود المجــامع فـــي 
الصـناعة المعجميـة لالســتفادة منيـا, وتوضــيع كـل مــا سـبق بالوصــف والتحميـل والدراســة, 

 ومن ثم عرض لنتائج البحث وتوصياتو, وفيرس لممصادر والمراجع. 
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 المقدمة
ة العربية غنية بػدالالتيا قكيػة برصػؼ مبانييػا مترابطػة إف المغ

بتراكيبيػػػا، ليػػػا كسػػػائميا الخالقػػػة فػػػي تنميػػػة مفرداتيػػػا كتطػػػكير أسػػػاليبيا 
كتكليػػػػػد ألفاظيػػػػػا كمعانييػػػػػا، فالمغػػػػػة العربيػػػػػة تفػػػػػي بمتطمبػػػػػات الحضػػػػػارة 

 اإلنسانية كحاجات العصر الحديث. 
ًب عف المعػاجـً كال تستغني أيمةه ًمفى األيمـ كال شىعبه مف الشعك 

المغكيًة ، فيي تشٌكؿي خزائفى ثركًتو مف مفرداًت لغًتو الخاصًة بػًو، كالتػي 
تىٍحًمؿي في طياتيا قىصةى كجكدًه في ىذه المعمػكرة، ككنػكزهً المعتمػدة التػي 

 ييرجع إلييا في كقت الحاجةً لالستفادًة منيا. 
؛ لقدى بىرىعى عمماءي المغًة العربيًة في إعداًد المعجػـً  المغػكمِّ العربػيِّ

ػػو كأنظمتيػػو عنػػدىـ كتعػػددت  حيػػثي إنػػو تنكعػػت طرائػػؽي كضػػعًو، كمناىجي
مػػػػف  و كبمػػػػكًغيـ فيػػػػو درجػػػػات عاليػػػػةمراميػػػػو، ككػػػػاف إلحكػػػػاًميـ صػػػػنعت

االرتقػػاء كالتقػػدـ، جعمػػو يحػػكم كػػؿ فػػركع المغػػة، فعمماؤنػػا القػػدماء كانػػت 
ىـ كثيػر مػف ليـ الريادة كاإلبداع في ىذا المضػمار المغػكم، فػاقتفى آثػار 

عممػاء المغػات المختمفػة، فأصػبح لممعجػػـ العربػي مػدارس ييكسػـ بيػا، ثػػـ 
تكالػػت المػػدارس المعجميػػة، كتعػػددت أنظمتيػػا كمناىجيػػا، حتػػى تكاثفػػت 
الجيكد المعجمية، حتى كصمت إلػى عصػرنا الحػديث، فكثفػت المجػامع 

فإنيػػػػا جيػػػػكد تػػػػذكر  -المغكيػػػػة جيكدىػػػػا، فػػػػي مجػػػػاؿ المعػػػػاجـ المغكيػػػػة 
إال أف عجمػػػػة التطػػػػكر كالتقػػػػدـ فػػػػي ظػػػػؿ الطفػػػػرة التكنكلكجيػػػػة  -فتشػػػػكر

اليائمػػػػة، أثقػػػػؿ كاىػػػػؿ المغػػػػكييف العػػػػامميف فػػػػي ىػػػػذه المجػػػػامع، إذ ىنػػػػاؾ 
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الماليػػػيف مػػػف األلفػػػاظ كالمصػػػطمحات التػػػي تػػػدخؿ عمػػػى المغػػػة العربيػػػة، 
كىى بحاجةو إلى تعريب، فشمر المجمعيػكف سػكاعدىـ مػف أجػؿ الحفػاظ 

، فابتكركا كسػائميـ الخالقػة فػي ذلػؾ، فظيػرت عمى سالمة المغة العربية
حركػػػػػة معجميػػػػػة مجمعيػػػػػة نشػػػػػطة ليػػػػػا أصػػػػػكليا كمعاييرىػػػػػا كمناىجيػػػػػا 
كح العصػػر كتنطمػػؽ مػػف التػػراث العربػػي  المسػػتجدة، التػػي تتماشػػى مػػع ري

، تيراعػػػػػى فييػػػػػا حاجػػػػػة (1)العتيػػػػػد، فأيًلفػػػػػت معػػػػػاجـ متخصصػػػػػة لمطػػػػػالب
آليػات  عمػى الضػكء الطالب كقدراتيـ، كمف ىنا جاء ىذا البحػث ليسػمط

صػػناعة المعجػػـ المدرسػػي بػػيف القػػدماء كالمحػػدثيف لرسػػـ رؤيػػة ككضػػع 
آفاؽ لمجمع المغػة العربيػة الفمسػطيني بغػزة، كذلػؾ بتسػميط الضػكء عمػى 
التجارب العربية في صػناعة المعجػـ المدرسػي بػيف القػدماء كالمحػدثيف، 
ي مػػف خػػالؿ الحػػديث عػػف الجيػػكد الفرديػػة فػػي صػػناعة المعجػػـ المدرسػػ

كالمتمثمػػة فػػي عمػػؿ المختصػػرات المعجميػػة التعميميػػة كصػػناعة المعػػاجـ 
الحديثة الميسرة، كمف ثـ بياف الجيكد الجماعية كالمتمثمػة فػي التخطػيط 
لمشػػػركعات لغكيػػػة معجميػػػة تعميميػػػة كصػػػناعة معػػػاجـ مشػػػتركة كطػػػرح 
أفكػػار كبػػرل تخػػدـ نظريػػة المعجػػـ العربػػي المدرسػػي، كمػػف ثػػـ التعريػػؼ 

العربيػػػػػة المدرسػػػػػي بغػػػػػزة، كذلػػػػػؾ بالكشػػػػػؼ عػػػػػف مفيػػػػػـك بمجمػػػػػع المغػػػػػة 
المجمػػػع، كمػػػف ثػػػـ بيػػػاف نظػػػاـ المجمػػػع المدرسػػػي الفمسػػػطيني كمككناتػػػو 
كآلياتػػػػو كأىدافػػػػػو كميامػػػػو كلجانػػػػػو، كتكضػػػػيح آليػػػػػات صػػػػناعة المعجػػػػػـ 

                                                 
( مػػػػف النشػػػػأة إلػػػػى أكاخػػػػر القػػػػرف العشػػػػريف، 1المجػػػػامع العربيػػػػة كقضػػػػايا المغػػػػة)(  (1

 .  41كالتراث المعجمي في خمسة كسبعيف عامان، ص 140ص
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المدرسػػي بمجمػػع المغػػة بغػػزة، بالحػػديث عػػف دكافعػػو كأسػػاليبو ككسػػائمو، 
جػـ المدرسػي، كالمتمثمػو فػي كرسـ آفاؽ كطرح رؤيػة حػكؿ مككنػات المع

مقدمتو، أكلياتو، منيجو،مصادره كأصكلو، طرؽ ضػبطو كتفسػيره لممػكاد 
يػػػراده لممعػػػػاني فػػػي السػػػياقات المغكيػػػػة كاالستشػػػياد المغػػػػكم  المعجميػػػة كا 
كمكقفو مف القضايا المغكية المعجمية كألفاظ الحضارة كمستجداتيا، مػع 

لمعجميػة لالسػتفادة التركيز عمػى عػرض جيػكد المجػامع فػي الصػناعة ا
منيػػػا، كتكضػػػيح كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ بالكصػػػؼ كالتحميػػػؿ كالدراسػػػة، كمػػػف ثػػػـ 

 عرض لنتائج البحث كتكصياتو، كفيرس لممصادر كالمراجع. 
المبحــث األول: التجــارب العربيــة فــي صــناعة المعجــم المدرســي بــين 

 القدماء والمحدثين. 
إٌف العػػػػرب منػػػػذ القػػػػدـ، تفكقػػػػكا فػػػػي صػػػػناعة المعجػػػػـ العربػػػػي، 
كأبػػػػدعكا فػػػػي حياكػػػػة ذلػػػػؾ النمػػػػكذج المغػػػػكم الطريػػػػؼ، كىػػػػذا مػػػػا بيػػػػر 
الغػػربييف، فشػػيدكا لمعػػرب بالسػػبؽ كالتميػػز، كفػػي ذلػػؾ قػػاؿ ىػػام ككد :" 
إف العػػرب فػػي مجػػاؿ المعجػػـ يحتمػػكف مكػػاف المركػػز، سػػكاءه فػػي الزمػػاف 
أك المكػػػػاف ، بالنسػػػػبة لمعػػػػالـ القػػػػديـ أك الحػػػػديث ، كبالنسػػػػبة لمشػػػػرؽ أك 

لمختصػػػػػرات المعجميػػػػػة فػػػػػي التػػػػػراث العربػػػػػي المقػػػػػدمات ، فا(1)الغػػػػػرب "
األكلػػى لمتػػأليؼ المتخصػػص لفئػػة بعينيػػا، كمنيػػا المعجمػػات المدرسػػية، 
كفػػػػي أغمػػػػب صػػػػناعة المعجػػػػـ المدرسػػػػي تػػػػأتي بجيػػػػكد فرديػػػػة، فغالػػػػب 
معجماتنػا العامػة كالخاصػة كالصػغيرة كالكبيػرة كالمكسػعة يقػـك بإصػدارىا 

                                                 
 . 27ظر: صناعة المعجـ الحديث ان ((1
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مكانيػة الذاتيػة المحػدكدة أشخاص يعتمد كؿ مػنيـ عمػى جيػده الفػ ردم كا 
فػي جمػع كانتقػاء مػكاد معجمػػو، كفػي تصػنيفيا كترتيبيػا كاختيػار المػػنيج 

 ، يمكف بيانيا في المطالب اآلتية: (1)بيذا التصنيؼ كىذا الترتيب
 .مختصرات المعاجم :المطمب األول

ق(، فيقػػػكؿ فيػػػو:" كاجتنبػػػت فيػػػو 666مختػػػار الصػػػحاح، لمػػػرازم)ت -1
 .  (2)ا طمبان لالختصار كتسييالن لمحفظ"عكيص المغة كغريبي

ق( فيقػػػػكؿ فيػػػػو:" فػػػػإني كنػػػػت 770المصػػػػباح المنيػػػػر، لمفيػػػػكمي)ت -2
جمعػت كتابػان فػي شػرح الػكجيز لإلمػاـ الشػافعي... فجػرَّ عمػى ممػػؿ 
ينطػػػػكم عمػػػػى خمػػػػؿ، فأحببػػػػت اختصػػػػاره عمػػػػى الػػػػنيج المعػػػػركؼ، 

 .  (3)كالسبيؿ المألكؼ، ليسيؿ تناكلو"
 ـ. 1960مغة القاىرم، عاـ المعجـ الكسيط، لمجمع ال -3
"قطػػػػػر المحػػػػػيط"، لبطػػػػػرس البسػػػػػتاني اختصػػػػػاران لمعجمػػػػػو "محػػػػػيط  -4

المحػػيط"، فيقػػكؿ فيػػو:" رأينػػا أف نضػػع... ىػػذا المؤلػػؼ عمػػى كجػػو 
ىػػيف المػػراس، سػػيؿ المأخػػذ ليكػػكف لمطمبػػة مصػػباحان، يكشػػؼ ليػػـ 

 .  (4)عما أشكؿ عمييـ مف مفردات المغة"

                                                 
 .256المعاجـ المغكية العربية، ص ((1
 .7مختار الصحاح، ص ((2
 .1المصباح المنير، ص ((3
 مقدمة قطر المحيط.  ((4
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ـ، اختصػػػره فػػػي 1930ي عػػػاـ "البسػػػتاف"، لمشػػػيخ عبػػػد اهلل البسػػػتان -5
"فاكيػػة البسػػتاف"، كطيًبػػع بعنػػكاف حتػػى يكػػكف:" معجمػػان عمميػػان يفػػي 
بحاجػػػة الطالػػػب كالمثقػػػؼ، يجػػػد فيػػػو الطالػػػب مػػػا يحتػػػاج إليػػػو فػػػي 

 .(1)"دراستو، كيجد فيو المثقؼ ما يحتاج إليو في شئكف حياتو
معجػػـ الرائػػد لجبػػراف مسػػعكد، اختصػػره فػػي )رائػػد الطػػالب(، فيقػػكؿ  -6

ثـ بدا لنا أف نخص الناشئة بأخ لمرائػد صػغير، يكػكف ألصػؽ  فيو:"
بحياتيػػا، كأدعػػى إلػػى تمبيػػة حاجاتيػػا، فكضػػعنا)رائد الطػػالب( بعػػد 
دراسػػة دقيقػػة، سػػبرنا بيػػا الطاقػػات المغكيػػة كالثقافيػػة عنػػد الطالػػب، 
كخمصػػػػػنا منيػػػػػا إلػػػػػى تصػػػػػفية الممػػػػػات مػػػػػف المفػػػػػردات أك النػػػػػادر 

لػى تبسػيط المعػاني حتػى تالئػـ السػف كاإلدراؾ، كعمػى  اسػتعمالو، كا 
اإلبقػػاء عمػػى كػػؿ مػػا قػػد يمػػر بػػو الطالػػب فػػي المػػرحمتيف االبتدائيػػة 

 .(2)كاإلكمالية كحتى الثانكية"
 المطمب الثاني: المعاجم الحديثة الميسرة. 

اعتمدت عمػى تسػييؿ الكممػات كتيسػيرىا، فمعظميػا قػائـ عمػى 
كالمدرسػػية، كمػػف جيػػكد فرديػػة، فػػاىتـ مؤلفكىػػا بحاجػػة الطػػالب العمميػػة 

 ىذه المعاجـ: 

                                                 
 . 6الكافي، ص ((1
 . 5رائد الطالب، ص ((2



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

157 
 

أقرب المكارد في فصح العربية كالشكارد، لسعيد الشرتكني، فيقػكؿ  -1
فيػػو:" فػػأيـ اهلل ليكشػػكف جمػػد الناشػػد أف ينفػػذ قبػػؿ الظفػػر بضػػالتو، 

 .(1)كقت الطالب أف يتجرَّـ دكف إمساؾ نادَّتو"
معجػػػػػػػػػـ الطالػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػأنكس مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػتف المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة  -2

ـ، 1908ة كالعصػػػػػػرية، لمشػػػػػػكيرم عػػػػػػاـ كاالصػػػػػػطالحات العمميػػػػػػ
صػػفحة،  64مػػزكدان بػػأطمس مفيػػرس لمػػبالد العربيػػة كالقػػارات فػػي 

كقػػػاؿ فػػػي فيػػػو:" ال تػػػزاؿ مػػػكاد المغػػػة، مختكمػػػان عمييػػػا فػػػي بطػػػكف 
المجمػػدات الضػػخمة التػػي ال تتسػػع طبقػػة التمميػػذ عمػػى مجمػػد كاحػػد 
منيػػا، كىػػي عمػػى تبػػايف ضػػركبيا كتفػػاكت حجكميػػا لػػيس منيػػا مػػا 

طالػب العمػـ أصػالن لغػالء أثمانيػا، كمشػقة الطمػب فييػا...  يناسب
 .(2)"كخمكىا مف االصطالحات العممية كالعصرية

المنجػػػػد فػػػػي المغػػػػة كاألعػػػػالـ، لمػػػػكيس بػػػػف نقػػػػكال المعمػػػػكؼ، عػػػػاـ  -3
ـ، فاكتسػػػػػى ىػػػػػذا المعجػػػػػـ صػػػػػبغة مدرسػػػػػية منػػػػػذ ظيػػػػػكره، 1908

فتعددت أحجامػو مػف كبيػرة إلػى كسػطية كصػغيرة، سػائران فػي ذلػؾ 
)المنجػػػػد  ، فمػػػػف مختصػػػػراتو:(3)نيػػػػج المعجمػػػػات الفرنسػػػػية" عمػػػػى

                                                 
 . 6/ص1أقرب المكارد في فصح العربية كالشكارد، ج ((1
 . 13معجـ الطالب، ص ((2
 .2ارسة المعجمية لممتف المغكم، ص في المم ((3
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ـ، المنجػػػػد 1968ـ، منجػػػػد الطػػػػالب عػػػػاـ 1968األبجػػػػدم عػػػػاـ 
 .(1)ـ، المنجد المصكر لألطفاؿ(1969اإلعدادم عاـ 

الركس: المعجػػػػـ العربػػػػي الحػػػػديث لخميػػػػؿ الجػػػػر، تشػػػػبيان بمعجػػػػـ  -4
)الركس( الفرنسي، كاعتمػد مؤلفػو فيػو المػنيج النطقػي فػي ترتيػب 
الكممػػػػات، كلػػػػيس حسػػػػب الترتيػػػػب الجػػػػذرم، كىػػػػي الطريقػػػػة التػػػػي 

، فقػد اتبػع المؤلػؼ مػنيج (2)تتبعيا المعجمات في المغات األجنبية
الترتيب األلفبائي النطقػي فػي ترتيػب مػكاد معجمػو، كقسػـ المعجػـ 
تبػػػت الكممػػػات  كفػػػؽ ىػػػذا المػػػنيج إلػػػى ثمانيػػػة كعشػػػريف بابػػػان، ثػػػـ ري

األكلػػى دكف مراعػػاة الحػػركؼ ألفبائيػػان كمػػا تنطػػؽ حسػػب حركفيػػا 
األصػػيمة أك المزيػػدة، كيبػػدك أف المػػنيج قػػد بعػػث عمػػى يػػد بعػػض 
المػػؤلفيف الػػذيف تػػأثركا بػػالمعجمييف الغػػربييف الػػذيف يرتبػػكف كممػػات 
معجمػػاتيـ حسػػب نطقيػػا، رغػػـ أف المغػػة العربيػػة ليسػػت كنظيرتيػػا 
األكركبيػػة مػػف جيػػة الخصػػائص، إال أننػػا نجػػد العػػرب، قػػد تػػأثركا 

   .(3)بييف فألفكا كرتبكا عمى منكاليـ"بالغر 
 المطمب الثالث: الجيود الجماعية في صناعة المعجم المدرسي. 

ـ، كقػػػػػكؿ 1980المعجػػػػـ الػػػػػكجيز، لمجمػػػػػع المغػػػػػة القػػػػػاىرم، عػػػػػاـ  -1
إبػػػػراىيـ مػػػػدككر فػػػػي مقدمتػػػػو:" آف األكاف إلخػػػػراج معجػػػػـ مدرسػػػػي 

                                                 
 مقدمة المنجد.  ((1
 د. -مقدمة الركس: المعجـ العربي الحديث، ص ((2

 الركس: المعجـ العربي الحديث، خالد الزعبي، ص، ؾ.  ((3
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اـ كجيز يكتب بركح العصر كلغتو، كيػتالءـ مػع مراحػؿ التعمػيـ العػ
دم التالميػػذ يػػ... ال سػػيما كمعجػػـ مختػػار الصػػحاح المتػػداكؿ بػػيف أ

أيلؼ في القػرف الثػامف اليجػرم، كأصػبح ال يفػي بحاجػاتيـ، كرحػب 
المجمػػػع منػػػذ بضػػػع سػػػنكات بالتعػػػاكف مػػػع الػػػكزارة فػػػي ىػػػذا الشػػػأف، 

   .(1)كككنت لجنة مشتركة لرسـ الخطة كتحديد اليدؼ"
ألسػػػػاتذة التكنسػػػػييف، القػػػػامكس الجديػػػػد لمطػػػػالب، لمجمكعػػػػة مػػػػف ا -2

كبطمػػػػػػب كزيػػػػػػر التربيػػػػػػة القكميػػػػػػة بتػػػػػػكنس محمػػػػػػكد المسػػػػػػعدم، أف 
يقتصػػركا فػػي معجميػػـ عمػػى الطمبػػة، كأف يركػػزكا فػػي عمميػػـ عمػػى 
االستشػػػػياد... فكانػػػػت حصػػػػيمتو آالفػػػػان مػػػػف اآليػػػػات، كمئػػػػات مػػػػف 
األحاديػػػػث كاألمثػػػػاؿ كاألبيػػػػات الشػػػػعرية، ممػػػػا أحػػػػدث انقالبػػػػان فػػػػي 

راءن فػػػي تيػػػذيب الػػػذكؽ األدبػػػي لمطالػػػب، جػػػكىر المػػػادة، كأكسػػػبيا ثػػػ
، كجػػػاء فيػػػو:" معجػػػـ تربػػػكم ميسػػػر غيػػػر معسػػػر (2)كتنميػػػة خيالػػػو

تبػػػػػت مادتػػػػػو بحسػػػػػب الحػػػػػرؼ األكؿ  خػػػػػاص بتالميػػػػػذ المػػػػػدارس، ري
لمكممػػػػة، ال بحسػػػػب أصػػػػميا الصػػػػرفي، فكممػػػػة مراىػػػػؽ تجػػػػدىا فػػػػي 
حػػػػرؼ المػػػػيـ كلػػػػيس الػػػػراء، كاعتمػػػػد عمػػػػى مصػػػػادر مختمفػػػػة منيػػػػا 

كظيفي الػػػذم أصػػػدرتو المجنػػػة المغربيػػػة الدائمػػػة الرصػػػيد المغػػػكم الػػػ
 .  (3)لمرصيد المغكية

                                                 
 المعجـ الكجيز، ص، ز.  ((1
 القامكس الجديد لمطالب، ص، د. ((2

 المصدر السابؽ.    ((3



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

160 
 

قامػػػػػت دكؿ المغػػػػػرب العربػػػػػي بعمػػػػػؿ مشػػػػػترؾ كرائػػػػػد فػػػػػي التػػػػػأليؼ  -3
 ألطفاؿ المدارس، كيمثميا المؤسسات اآلتية:

 معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريب بجامعة محمد الخامس.  -
 معيد العمـك المسانية كالصكتية بالجزائر.  -
نيات بمعيػػػػػػد الدراسػػػػػػات كاألبحػػػػػػاث كاالقتصػػػػػػادية قسػػػػػػـ المسػػػػػػا -

 كاالجتماعية بتكنس. 
ػػػػرؼ باسػػػػـ مشػػػػركع )الرصػػػػيد المغػػػػكم  كأطمقػػػػت ىػػػػذه الػػػػدكؿ مػػػػا عي
الػػػػكظيفي( تمييػػػػدان لممعجػػػػـ المدرسػػػػي، كىػػػػذا" الرصػػػػيد يمثػػػػؿ الحػػػػد 

 ،(1)األدنػػػى مػػػػف األلفػػػػاظ المغكيػػػػة التػػػي يجػػػػب أف يتعمميػػػػا التالميػػػػذ"
( إجابػػة مممكسػػة لمسػػؤاؿ المتػػداكؿ ككػػاف ")الرصػػيد المغػػكم الػػكظيفي

قدـ بالفعؿ فػي مدارسػنا يفي أكساط التربكييف آنذاؾ: ماذا يجب أف 
، كتبنػػت المنظمػػػة العربيػػػة (2)لممػػتعمـ مػػػف مػػػادة لغكيػػة نكعػػػان ككمػػػان؟"

لمتربيػػػػػة كالثقافػػػػػة كالعمػػػػػـك مشػػػػػركع الرصػػػػػيد المغػػػػػكم الػػػػػكظيفي مػػػػػف 
ؿ جميػع الػػبالد شػػمالمغػرب العربػي، ليصػػبح مشػركعان قكميػػان عربيػان ي

كضػػعت المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػـك  العربيػػة، بعػػد أف
رصيدان مماثالن مف األلفاظ بنفس الطريقة كشمؿ كؿ البمداف العربيػة 

                                                 
لتالميػػػػذ الصػػػػفكؼ السػػػػتة األكلػػػػى مػػػػف مرحمػػػػة التعمػػػػيـ الرصػػػػيد المغػػػػكم العربػػػػي  ((1

 . 19األساسي، ص
 . 678أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا، ص  ((2
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كأصػػػػػػػدرت المنظمػػػػػػػة ألفػػػػػػػاظ المشػػػػػػػركع فػػػػػػػي  ،(1)"بػػػػػػػدكف اسػػػػػػػتثناء
كتاب)الرصػػيد المغػػكم العربػػي لتالميػػذ الصػػفكؼ السػػتة األكلػػى مػػف 

مـ األساسػػػي(، كتػػػـ تكزيعػػػو فػػػي جميػػػع البمػػػداف العربيػػػة مرحمػػػة الػػػتع
 عمى أف يمثؿ )النكاة المغكية( المشتركة فييا. 

ألؼ محمد خير أبك حػرب )المعجػـ المدرسػي السػكرم( بطمػب مػف  -4
كزيػػػػر التربيػػػػة بالجميكريػػػػة العربيػػػػة السػػػػكرية محمػػػػد نجيػػػػب السػػػػيد 
أحمػػػػػد، فبػػػػػيف سػػػػػبب كضػػػػػعو فػػػػػي قكلػػػػػو:" الحفػػػػػاظ عمػػػػػى العربيػػػػػة 

حة، تمبية لحاجة الطالػب إلػى معجػـ لغػكم، يعينػو عمػى فيػـ الفصي
معاني الكممػات التػي تعػرض لػو، كيسػاعده عمػى ضػبطيا، كيجنبػو 

، كقد تطمع المشرفكف عمػى إصػداره إلػى أف (2)الزلؿ في استعماليا"
يأخذ مكقعو بيف المعجمػات العربيػة الحديثػة، كأف تعػـ فائدتػو أبنػاء 

يجػػػػد فيػػػػو أبناؤنػػػػا الطمبػػػػة، كزمالؤنػػػػا العربيػػػػة كافػػػػةن، كقػػػػد أممػػػػكا أف 
المربػػكف، كأبنػػاء شػػعبنا العربػػي خيػػر زاد فػػي الحفػػاظ عمػػى التػػراث 

   .(3)كبناء الشخصية العربية
المعجػػػـ الطالبػػػي السػػػعكدم، فيػػػك أنضػػػج الجيػػػكد المعجميػػػة فػػػي  -5

إف " صػػػناعة المعجػػػـ المدرسػػػي، كتحػػػدث عنػػػو الحمػػػزاكم؛ بقكلػػػػو:
داد معجػـ عربػي ىػك األكؿ مػف دية تقػـك بإعػك المممكة العربية السع

                                                 
 المرجع السابؽ.  ((1

 .17المعجـ المدرسي، ص ((2
 المصدر السابؽ.  ((3
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نكعو في تػاريخ المغػة العربيػة، معجػـ تعتمػد مدكنتػو عمػى الحاسػب 
كعػػػػف سػػػػبب كضػػػػعو يقػػػػكؿ صػػػػالح الخبتػػػػي مػػػػدير عػػػػاـ  ،(1)اآللػػػػي"

البحكث التربكية بكزارة التربيػة كالتعمػيـ:" إف فكػرة المعجػـ المدرسػي 
مػػف المكضػػكعات الجديػػدة فػػي الػػكطف العربػػي، حيػػثي إنػػو ال يكجػػد 

جػػـ مدرسػػي معػػد عمػػى أسػػاس جمػػع مػػادة المعجػػـ مػػف مصػػادر مع
محػػددة، حيػػثي إف المعجمػػات المتػػكفرة حاليػػان تػػـ جمعيػػا باجتيػػادات 

، كمػػػا يميػػػز ىػػػذا المعجػػـ أنػػػو أكؿ معجػػػـ عربػػػي يأخػػػذ (2)شخصػػية"
ة التعميميػػػػة المحيطػػػػة ئػػػػالمػػػػادة المعجميػػػػة مػػػػف مصػػػػادر تمثػػػػؿ البي

راسػػػية كالصػػػحافة بالطالػػػب: مصػػػادر التػػػراث العربػػػي كالمنػػػاىج الد
نتاج الطػالب كتابػةن كحػديثان، كلػيس االعتمػاد عمػى جيػكد  كاألدب كا 

( corpusمعجميػػة سػػابقة، كاعتمػػد منيجيػػة بنػػاء كعػػاء لممصػػادر)
 . (3)سابقة، استخداـ الحاسب كالتقنيات الحديثة في بناء المعجمات

أعمػػف المركػػز الػػكطني لمتجديػػد البيػػداغكجي كالبحػػكث التربكيػػة فػػي  -6
ـ، عػػػف مسػػػابقة إلعػػػداد )المعجػػػـ 2012لثػػػاني مػػػف عػػػاـ النصػػػؼ ا

المدرسػػػػي التكنسػػػػي( عمػػػػى أف يكػػػػكف المتقػػػػدـ فريقػػػػان متكػػػػامالن مػػػػف 
أعضػػاء لجنػػة عمميػػة، كيكػػكف الترشػػح ضػػمف فريػػؽ بحػػث متجػػانس 

                                                 
 .2المعجـ الطالبي لمراحؿ التعميـ العاـ، ص ((1
ـ مدرسػػي لمجنسػػيف فػػي السػػعكدية، محمػػد كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ تصػػدر أكؿ معجػػ ((2

 . 2ـ، ص2004، لندف 9288بدير، صحيفة الشرؽ األكسط، ع
 . 5المعجـ الطالبي لمراحؿ التعميـ العاـ، كزارة التربية كالتعميـ السعكدية، ص ((3



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

163 
 

يرأسػػػو منسػػػؽ، كال يقبػػػؿ الترشػػػح الفػػػردم، كتتكػػػكنف المجنػػػة العمميػػػة 
خػػتص مػػف:) جػػامعي مخػػتص فػػي المعجميػػة النظريػػة، كجػػامعي م

فػػػػي المعجميػػػػة التطبيقيػػػػة، كجػػػػامعي مخػػػػتص فػػػػي المغػػػػة العربيػػػػة، 
كمختص في التربية كالبيداغكجيا)مادة المغة العربية( كمخػتص فػي 
التربيػػة كالبيػػداغكجيا)مادة التػػاريخ كالجغرافيػػا( كمخػػتص فػػي التربيػػة 

)  .  (1)كالبيداغكجيا)مادة العمـك
 .  المبحث الثاني: مجمع المغة العربية المدرسي بغزة

 المطمب األول: مفيوم المجمع. 
بادئ ذم بدء ال بػد مػف أف نشػير إلػى أف المجمػع فػي المجمع لغة,  -

المغة ، اشتؽ لو اسـ كداللة مف مادة الجػذر المغػكم )جمػع( ، فػاٍلمىٍجمىعي 
ػػعي اٍلبىٍحػريف كميؤىسَّسىػػةه  ًمٍنػو مجمى ػػاع كالمٍجتىمعػكف كالميٍمتىقػػى كى مىكًضػعي ااًلٍجًتمى

نىٍحكىىا )ج( مجامعي )محدثة(لمنُّيكض ب المغة أىك اٍلعيميـك أىك اٍلفينيكف كى
(2)  . 

فيػك مؤسسػة عمميػة ثقافيػة يجتمػع  أما عمى صـعيد االصـطالح
فييػػػػػا جماعػػػػػة مػػػػػف العممػػػػػاء لمنظػػػػػػر فػػػػػي ترقيػػػػػة الفنػػػػػكف أك العمػػػػػػـك أك 

كتيػػػدؼ إلػػػى الحفػػػاظ عمػػػى المغػػػة كسػػػالمة بنائيػػػا كتراكيبيػػػا  ،(3)اآلداب
                                                 

المعجػػـ المدرسػػي: كاقػػع كآمػػاؿ، تيسػػير دراجػػي، مجمػػة جامعػػة القػػدس المفتكحػػة  ((1
 .419ـ، ص2014(، فمسطيف 2) 33لألبحاث كالدراسات، ع 

القاىرة  –)د.ط(  –دار الدعكة  -المعجـ الكسيط ، مجمع المغة العربية بالقاىرة (  (2
 .    1/136)د.ت( ، )جمع( 

معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ، مجػدم كىبػة ككامػؿ المينػدس ، (  (3
 . 337، ـ 1984بيركت  –طبعة مزيدة كمنقحة   -مكتبة لبناف ناشركف
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، كذلػػؾ (1)ؿ كتػػأثيرات المغػػة الكافػػدة بشػػتى أسػػبابيا كقكاعػػدىا مػػف الػػدخي
 كفؽ خطكات عممية منظمة كمدركسة مسبقان. 
نظامــو ومكوناتــو وأىدافــو  المطمــب الثــاني: المجمــع المدرســي بغــزة )

 (.   وميامو ولجانو
( 19أنشػػئ بنػػاءن عمػػى قػػرار كزيػػر التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي رقػػـ )

العربية الفمسػطيني، كبنػاءن عمػى ـ، بشأف نظاـ مجمع المغة 2013لسنة 
قػػػرار مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة الفمسػػػطيني تػػػـ اعتمػػػاد مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة 

 الفمسطيني المدرسي. 
 نظام المجمع المدرسي بغزة ومكوناتو: -أوالً 
تشكيؿ مجمع لغة عربية فمسطيني مركزم عمى مستكل المديريات  -1

المغػػػػة  يتكػػػػكف مػػػػف رئػػػػيس لجنػػػػة تعزيػػػػز المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي مجمػػػػع
العربيػػػػة الفمسػػػػطيني بغػػػػزة كمشػػػػرفي المغػػػػة العربيػػػػة المختػػػػاريف فػػػػي 

 المديريات. 
ينبثؽ عف مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسػي المركػزم ىيئػة  -2

مجمػػع فرعيػػة فػػي كػػؿ محافظػػة مػػف المحافظػػات تتكػػكف مػػف أحػػد 
مشػػرفي المغػػة العربيػػة فػػي المحافظػػة كمػػدرس لغػػة عربيػػة مػػف كػػؿ 

                                                 
 -1ط –دار الكتػػب العمميػػة  –المعجػػـ المفصػػؿ فػػي فقػػة المغػػة ، مشػػتاؽ معػػف (  (1

 .160-159ـ ، 2001 –ق 1422بيركت 
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عد اديػػػػة فػػػػي المحافظػػػػة، حيػػػػثي يينتػػػػدب المػػػػدرس مدرسػػػػة ثانكيػػػػة كا 
 .  (1)لرئاسة لجنة المجمع المدرسي المككف مف تالميذ نابييف

 أىداف المجمع المدرسي:  -ثانياً 
 الحفاظ عمى سالمة المغة العربية.  -1
 نشر مصطمحات العمـك كاآلداب كالفنكف.  -2
تشجيع االىتمػاـ بػالتراث العربػي كاإلسػالمي فػي المغػة كالعمػـك  -3

 اب كالفنكف. كاآلد
 تشجيع البحث العممي في عمـك المغة العربية.  -4
تعزيػػز مكانػػػة المغػػػة العربيػػػة فػػػي النفػػػكس كتشػػػجيع التخصػػػص  -5

 فييا. 
 ميام المجمع المدرسي:  -ثالثاً 

رصػػػػػد األخطػػػػػاء  فػػػػػي أسػػػػػماء المحػػػػػاؿ التجاريػػػػػة كالمنشػػػػػآت  -1
 المختمفة كالالفتات كتصكيبيا. 

ة بػػػػدالن مػػػػف األسػػػػماء اقتػػػراح أسػػػػماء المحػػػػاؿ التجاريػػػػة بالعربيػػػ -2
 األجنبية. 

رسػػػػائؿ الشػػػػكر لممحػػػػالت كالمؤسسػػػػات التػػػػي اعتمػػػػدت  ةكتابػػػػ -3
 االسـ العربي ال األجنبي. 

                                                 

 . 2014، رؤية مستقبمية مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسيغنيـ؛ (  (1
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رصػػػد األخطػػػاء المغكيػػػة الػػػكاردة فػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػالـ كالعمػػػؿ  -4
عمػػػى تصػػػحيحيا كمكاتبػػػة أصػػػحابيا إلكتركنيػػػان ككرقيػػػان كنشػػػرىا 

 عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي. 
ات االصػػطالح كمػػنح األسػػماء لممسػػميات عقػػد دكرات فػػي آليػػ -5

 الجديدة كالمسميات األجنبية. 
إنشػػػاء قاعػػػدة بيانػػػات لحصػػػر المصػػػطمحات األجنبيػػػة كنشػػػرىا  -6

 في مكاقع التكاصؿ االجتماعي مع المعالجة. 
عقد مسابقات تمكػيف المغػة العربية)المتحػدثكف بالفصػحى دكف  -7

 أخطاء(. 
س كنشػػػػػر رصػػػػػد المصػػػػػطمحات األجنبيػػػػػة الدارجػػػػػة بػػػػػيف النػػػػػا -8

 المصطمحات العربية البديمة ككضع مقترحات لتسميتيا. 
نشػر األسػماء العربيػة لألجيػػزة كالمصػطمحات العمميػة الجديػػدة  -9

 ككضع مقترحات لتسميتيا. 
 .(1)كتابة مقاالت لُّغكية مختصة كأبحاث كمراجعات -10

 لجان المجمع المدرسي:  -رابعاً 
فػػػػو، كمػػػػف يشػػػػكؿ المجمػػػػع المدرسػػػػي لجانػػػػان تقػػػػـك بتحقيػػػػؽ أىدا

لجانو:"لجنػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػابقات، كالمصػػػػػػػػػطمحات، كالدراسػػػػػػػػػات كاألبحػػػػػػػػػاث 
   .(2)كالتقارير، كالعالقات العامة، كالمكقع اإللكتركني كالمطبكعات"

                                                 
 . 5-4لمجمع المدرسي مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي، صغنيـ؛ ا(  (1
 .6لمجمع المدرسي مجمع المغة العربية الفمسطيني المدرسي، صنيـ؛ اغ(  (2



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

167 
 

ـــة  ـــات صـــناعة المجمـــع المدرســـي بمجمـــع المغ ـــث: آلي المبحـــث الثال
 .( رؤية وآفاق ) العربية بغزة

 :دوافع صناعة المعجم المدرسي -المطمب األول
اظ عمػػى سػػالمة المغػػة العربيػػة عنػػد طمبػػة المػػدارس كتنقيتيػػا الحفػػ -1

 مف الشكائب. 
نشر األلفػاظ كالمصػطمحات كالتراكيػب الفصػيحة فػي لغػة الطمبػة  -2

باألسػػاليب كالكسػػائؿ المغكيػػة  مػػف أجػػؿ مكاكبػػة التطػػكرات كتمبيػػة 
 حاجات العصر كمستحدثات الحضارة كاإليفاء بمتطمباتيا.

رىا عمػػى الطمبػػة بمػػا يعػػزز يكتيسػػ تسػػييؿ المغػػة العربيػػة الفصػػحى -3
 مكانة المغة العربية في نفكسيـ، كيعمؿ عمى تنميتيا كتطكيرىا. 

العمػػؿ عمػػى تثبيػػت المغػػة العربيػػة الفصػػحى عمػػى ألسػػنة الطمبػػة،  -4
 كمحاربة العامية كالتقميؿ مف تأثيراتيا عمى جميكر الطمبة. 

معجـم األسـاليب والوسـائل المسـتخدمة فـي صـناعة ال :المطمب الثـاني
   .المدرسي

يمكػف بيػػاف أسػاليب ككسػػائؿ صػناعة المعجػػـ المدرسػي عمػػى ضػػكء 
مػػا ىػػك متعػػارؼ عميػػو مجمػػع المغػػة العربيػػة فػػي الػػكطف العربػػي، كذلػػؾ 

 عمى النحك اآلتي:
اسػػػتخداـ الرسػػػكمات كالصػػػكر لشػػػرح معػػػاني المػػػكاد المعجميػػػة  -1

كتكضػػيحيا، كذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى الجانػػب الحسػػي أكثػػر منػػو 
التجريدم، كىػك أمػر بػدييي، لتعريػؼ القػـك بيػا،  عمى الجانب
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كتسػػييؿ الكصػػكؿ إلػػى مػػدركاتيا الذىنيػػة، كيالحػػظ أف صػػناع 
المعجػـ إلػػى عصػػر االحتجػػاج كمػػا بعػػده، يحػػاكلكف رسػػـ البعػػد 
التصػػكيرم كاسػػتخدامو كممٌمػػح تمييػػزم داللػػي، كغالبػػان مػػا تػػأتي 
الصػػػػكرة مكتكبػػػػة ال مرسػػػػكمة، فقػػػػد كرد فػػػػي المعجػػػػـ الكسػػػػيط 

   .(1)ائة صكرةستم
بة في المراحػؿ الدراسػية المعنى  لممستكل العقمي لمطم ءمةمال -2

 .المختمفة
 السيكلة كالتيسير في شرح األلفاظ كبياف دالالتيا.  -3

، كالتعامػػػػؿ مػػػػع (2)االنتقػػػػاء كاالختيػػػػار فػػػػي جمػػػػع المػػػػادة المعجميػػػػة -
الحديث، كبالطبع اسػتطاع المجمعيػكف أف ينقػكا المغػة مػف الشػكائب 

ضػػكابط لغكيػػة راسػػخة، كبػػالطبع ىػػذا جيػػد الجماعػػة، عمػػى أسػػس ك 
، مثػػؿ: صػػنيع مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة، الػػذم (3)كلػػيس األفػػراد

يعمػػػؿ عمػػػى إخػػػراج معجػػػـ كبيػػػر لمغػػػة العربيػػػة، مسػػػتخدمان المعػػػاجـ 
العربيػػػػػة، التػػػػػي كصػػػػػمت إلينػػػػػا، إلػػػػػى جانػػػػػب كتػػػػػب األدب كالمغػػػػػة، 

صػػارمان، تغمػػب فيػػو  كدكاكيػػف الشػػعراء. كقػػد اتبػػع فػػي تأليفػػو منيجػػان 
عمػػى شػػيء مػػف العيػػكب السػػابقة. كقػػد خػػرج الجػػزء األكؿ مػػف ىػػذا 
"المعجػػـ الكبيػػر" خاصػػان بحػػرؼ اليمػػزة، كطبػػع بمطبعػػة دار الكتػػب 

                                                 
 .  483كمناىج التأليؼ المعجمي عند العرب،  1/30مف المعاجـ العربية،  ((1
 .    83صناعة المعجـ الحديث، (  (2
 .   21المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية، (  (3
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ـ، كمػػا طبػػع الجػػزء الثػػاني الخػػاص 1970المصػػرية بالقػػاىرة سػػنة 
ـ، كىػػك جيػػد يتطمػػب الكثيػػر مػػف الكقػػت، 1981بحػػرؼ البػػاء سػػنة 

 .  (1)ىذا الميداف كتعاكف المتخصصيف في
اسػػػػتخداـ الرمػػػػكز فػػػػي مػػػػتف المعجػػػػـ، فكضػػػػع الرمػػػػز ككػػػػؿ نػػػػكاحي  -

االصػػػػػػطالح بحاجػػػػػػة إلػػػػػػى اإليضػػػػػػاح قبػػػػػػؿ االسػػػػػػتعماؿ؛ فيكضػػػػػػح 
صػػػػاحب االصػػػػطالح معنػػػػاه، كقيمتػػػػو؛ حتػػػػى ال يكجػػػػد حيػػػػرة لػػػػدل 

كىػػذا مػػا نجػده فػػي مقدمػػة المعجػػـ  ،(2)القػارئ فػػي تطبيقػػو كاسػتعمالو
 رمكز المعجـ: ": (3)الكجيز، عمى النحك التالي

 * ألكؿ المادة المغكية.  -
 )ج( لبياف الجمع.  -
 )جج( لبياف جمع الجمع.  -
)ػػػػػػيػػػػػػػػػػػًػػػػػػػػىػػػ ( لبياف ضػبط عػيف المضػارع بالحركػة التػي تكضػع فكقيػا  -

 أك تحتيا. 
 ( لتكرار الكممة لمعني جديد. -)ك -
ي المػػادة )      ( قكسػػاف ىالليػػاف لمداللػػة عمػػى الكممػػة األساسػػية فػػ -

 كفركعيا. 
-         .قكسا الكممات كاآليات القرآنية 

                                                 
 .150بحكث كمقاالت في المغة، (  (1
 .8مناىج البحث في المغة،   2))
 .  1/1المعجـ الكسيط)ىمز(   3))



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

170 
 

 إشباع المكاد المعجمية المعالجة في المعجـ بالخط األحمر. .1
 تنسيؽ المعجـ كمكاده ، بطريقتيف: .2

كتقسيـ الكرقة الكاحدة مف القطع الكبير فػي المعجػـ إلػى ثالثػة  -
 .(1)أعمدة

 تابة. تكضيح الطباعة كاستخداـ الخط الغامؽ في الك -
، كلػيس معنػى ذلػؾ (2)االىتماـ بالجانب الشكمي عند إخراج المعجػـ .3

 إىماؿ مضمكف المعجـ. 
تكظيػػػػؼ عالمػػػػات التػػػػرقيـ، يسػػػػاعد فػػػػي عمميػػػػة الترتيػػػػب كالتنسػػػػيؽ  .4

 داخؿ العمؿ المجمعي الحديث. 
اإلشػػػػػارة إلػػػػػى الكممػػػػػات المعربػػػػػة كالمكلػػػػػدة كالمنحكتػػػػػو كالمقترضػػػػػة  .5

أحصػػى الػػدكتكر عبػػد العزيػػز مطػػر كالمحدثػػة، كالتنبيػػو عمييػػا، كقػػد 
 ىذه األلفاظ في المعجـ الكسيط عمى النحك اآلتي: 

 ، كرمز ليا بالرمز)مع(.2706األلفاظ المعربة بمغ عددىا  -
، كرمػػػػػػز ليػػػػػػا 1283األلفػػػػػػاظ التػػػػػػي أقرىػػػػػػا المجمػػػػػػع فبمغػػػػػػت  -

 بالرمز)مج(. 
 ، ككتب مقابميا )محدثة(. 651األلفاظ المحدثة، بمغ عددىا  -
 . (3) ، كرمز ليا بالرمز)مك(535دة، بمغ عددىا األلفاظ المكل -

                                                 
 323البحث المغكم عند العرب، (  (1
 .32حركة اإلحياء المغكم في بالد الشاـ، (  (2
 .       251اإلصالح المغكم في العمؿ المعجمي لممجامع المغكية، ص (  (3
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االعتمػػػاد عمػػػػى المصػػػػادر المغكيػػػػة القديمػػػػة كالحديثػػػػة المتمثمػػػػة فػػػػي  .6
 اإلجماع المغكم بيف أفراد المجمع المغكم.  

جمػػػػع األلفػػػػاظ العاميػػػػة كمعالجتيػػػػا، كذلػػػػؾ كصػػػػنيع مجمػػػػع المغػػػػة  .7
العممػي بدمشػؽ، عنػػدما أكعػز لمشػيخ أحمػػد رضػا العػاممي بصػػناعة 

   .(1)ـ خاص باأللفاظ العاميةمعج
اسػػتخداـ التكنكلكجيػػا الحديثػػة فػػي العمػػؿ المعجمػػي، مثػػؿ: إحصػػاء  .8

   .(2)جذكر المعاجـ كإحصاء معجـ الجيـ ألبي عمرك الشيباني
طػػػػػالؽ   .9 عػػػػػدـ االلتػػػػػزاـ بقيػػػػػكد الزمػػػػػاف كالمكػػػػػاف فػػػػػي االحتجػػػػػاج كا 

االستشػػياد ليشػػمؿ نثػػر العػػرب كشػػعرىـ قػػديمان كحػػديثان، كيعٌبػػر عػػف 
: " إف لمغػػػة (3)الػػػدكتكر مػػػدككر بكػػػؿ كضػػػكح كصػػػراحة؛ بقكلػػػو ذلػػػؾ

ماضيان كحاضران في قديميا المكركث، كحاضرىا الحي النػاطؽ، كال 
بد أف ييالحظ ذلػؾ فػي كضػع معجػـ جديػد لمغػة العربيػة.. فيستشػيد 
فيػػػو بالشػػػػعر كالنثػػػر ميمػػػػا يكػػػف العصػػػػر الػػػذم أنشػػػػئ فيػػػو كثبتػػػػت 

ات التطػكر، كفرضػيا تقػدُّـ األلفاظ الطارئة التػي دعػت إلييػا ضػركر 
الحضػػػارة كرقػػػي العمػػػـ" ، فسػػػار عمػػػى ىػػػذا الػػػنيج مػػػف قبػػػؿ بطػػػرس 

كلكػػف الجديػػد فػػي ىػػذا األمػػر  ،(4)البسػػتاني صػػاحب محػػيط المحػػيط

                                                 
 .7قامكس رد العامي إلى الفصيح،(  (1
 .    94جمية دراسة في البنية التركيبية، المدارس المع(  (2
 . 11المعجـ الكسيط،   3))
 .  140المعاجـ المغكية العربية بداءتيا كتطكرىا،   4))
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ىػػػك تبنِّيػػػو مػػػف مؤسسػػػة عربيػػػة رسػػػمية كمجمػػػع المغػػػة العربيػػػة فػػػي 
 .(1)القاىرة، كتنفيذه في معجـ صادر عنو يحمؿ اسمو

عربيػػة عنػػد بيػػاف معػػاني المفػػردات، مثػػؿ: االحتجػػاج بالنصػػكص ال  .10
ث النبكيػػة كأمثػػاؿ العػػرب يػػدااالستشػػياد بآيػػات القػػرآف الكػػريـ كاألح

كأقػػػػكاليـ، فضػػػػالن عػػػػف شػػػػعرىـ، كىػػػػك عنصػػػػر عبَّػػػػر عنػػػػو الػػػػدكتكر 
: " كاسػػتعانت المجنػػة فػػي شػػرحيا لأللفػػاظ (2)إبػػراىيـ مػػدككر؛ بقكلػػو

ستشػػػػػياد بالنصػػػػػكص كالمعػػػػػاجـ التػػػػػي يعتمػػػػػد عمييػػػػػا، كعٌززتػػػػػو باال
باآليػػػات القرآنيػػػة كاألحاديػػػث النبكيػػػػة كاألمثػػػاؿ العربيػػػة، كالتراكيػػػػب 

 البالغية المأثكرة مف فصحاء الكتَّاب كالشعراء...".
االىتمػػػاـ بالجانػػػب المنيجػػػي ىدفػػػو األكؿ كدقػػػة الترتيػػػب ككضػػػكح   .11

التبكيػػب، كاالىتمػػاـ أيضػػان بالجانػػب المغػػكم عينػػي بػػأف تصػػكَّر المغػػة 
جػػػد فييػػػا طػػػالب القػػػديـ حػػػاجتيـ، كيقػػػؼ عشػػػاؽ تصػػػكيران كػػػامالن في

الحديث عمى ضاٌلتيـ، كبالجانػب المكسػكعي يقػدَّـ ألكانػان مػف العمػـك 
كالمعارؼ تحت أسماء المصػطمحات أك األعػالـ، كركعػي فػي ىػذا 

 .(3)الجانب الجمع بيف القديـ كالحديث ما أمكف
ي التأليؼ الجماعي ال الفػردم كمػا كػاف شػائعان فػي العمػؿ المعجمػ  .12

عضػػك مجمعػػي دمشػػؽ  -القػػديـ، كىػػذا مػػا أكػػده مصػػطفى الشػػيابي

                                                 
 . 477مناىج التأليؼ المجمعي عند العرب معاجـ المعاني كالمفردات،   1))

 .13المعجـ الكسيط، (  (2
 المعجـ الكبير )ز(.(  (3
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الػػذم رأل أف العمػػؿ المعجمػػي تنقصػػو عناصػػر أساسػػية  -كالقػػاىرة
يتصػػػػدرىا العمػػػػؿ الجمػػػػاعي كمػػػػف ذكم االختصػػػػاص فػػػػي التػػػػأليؼ 

، كلكػػػف قػػػد تسػػند ميمػػػة عمػػػؿ بعػػض المعػػػاجـ ألفػػػراد، (1)المعجمػػي
ميػػؼ المجمػػع بتكميػػؼ مػػف أم مجمػػع المغػػة العربيػػة، كذلػػؾ مثػػؿ تك

العممي العربي بدمشؽ ألحمد رضػا العػاممي، بإعػداد معجػـ مطػكؿ 
لمغة، يجمع فيو ما تنػاثر مػف جػكاىر العربيػة فػي بطػكف المطػكالت 
لحػػػاؽ مػػػا اسػػػتحدث مػػػف األلفػػػاظ كالمصػػػطمحات  المغكيػػػة القديمػػػة كا 

 .(2)بو
االعتمػػػػاد فػػػػي تجديػػػػد مضػػػػاميف المػػػػكاد المعجميػػػػة كأقيسػػػػتيا عمػػػػى  .13

بٌناىػػػا مجمػػػع المغػػػة القػػػاىرم، منيػػػا كمػػػا جػػػاء فػػػي القػػػرارات التػػػي ت
 :  (3)مقدمة المعجـ الكسيط

فػػتح بػػاب الكضػػع لممحػػدثيف بكسػػائمو المعركفػػة مػػف اشػػتقاؽ  -
 كتجكز كارتجاؿ. 

 إطالؽ القياس، ليشمؿ ما قيس مف قبؿ كما لـ ييقىس.  -
تحريػػر السػػماع مػػف قيػػكد الزمػػاف كالمكػػاف، ليشػػمؿ مػػا ييسػػمع  -

 ع. اليـك مف طكائؼ المجتم

                                                 
 . 474عجمي عند العرب معاجـ المعاني كالمفردات، مناىج التأليؼ الم  1))
 .   298المغة كمعاجميا في المكتبة العربية،   2))

 .12المعجـ الكسيط، (  (3
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االعتػػداد باأللفػػاظ المكلػػدة، كتسػػكيتيا باأللفػػاظ المػػأثكرة عنػػد  -
 القدماء. 

ىػػذا مػػا كددنػػا اإلشػػارة إليػػو لعمػػو يضػػع الخطػػكط العريضػػة أمػػاـ 
المشػػػػرفيف عمػػػػػى صػػػػناعة المعجػػػػػـ المدرسػػػػػي بمجمػػػػع المغػػػػػة المدرسػػػػػي 

 الفمسطيني بغزة. 
مقدمتػػػػػو، أكلياتػػػػػو،  )المبحـــــث الرابـــــع: مكونـــــات المعجـــــم المدرســـــي

يػراده لممعػاني مني جو،مصادره، طرؽ ضبطو كتفسيره لممكاد المعجميػة كا 
فػػي السػػياقات المغكيػػة كاالستشػػياد المغػػكم كمكقفػػو مػػف القضػػايا المغكيػػة 

   (. المعجمية كألفاظ الحضارة كمستجداتيا
، كتشػػػػتمؿ عمػػػػى مػػػػنيج المعجػػػػـ أواًل: مقدمــــة المعجــــم المدرســــي -

المػػػػػػادة  كطريقػػػػػة البحػػػػػػث فيػػػػػػو ككسػػػػػػائمو المسػػػػػتخدمة فػػػػػػي عػػػػػػرض
المعجميػػة، كأسػػاليبو التػػي اعتمػػد عمييػػا فػػي كضػػع المػػكاد المعجميػػة 

   كاالستدالؿ عمى بياف دالالتيا القديمة كالحديثة.
 أولويات المعجم المدرسي: -

تثبيػػت المغػػػة العربيػػػة الفصػػػحى كنشػػػر قكاعػػػدىا كأصػػػكليا بػػػيف  -1
 طالب المدارس في فمسطيف. 

 ؼ التربكييف. تعزيز مكانة المغة العربية الفصحى بيف صفك  -2
يجػػاد الحمػػػكؿ  -3 مكاجيػػة األخطػػار التػػػي تكاجػػو المغػػة العربيػػػة، كا 

 المناسبة ليا. 
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طرح مشػاريع كنشػاطات لغكيػة، كتعميميػا بػيف مككنػات البيئػة  -4
 المدرسية. 

 ثانيًا: منيجو في جمع متن المادة المعجمية وترتيبيا. 
 مصادر المادة المعجمية:  -أ

ج اكيػػػػب الػػػكاردة فػػػػي المنيػػػػحصػػػر األلفػػػػاظ كالمصػػػطمحات كالترا -1
 الفمسطيني كالصحافة كاإلعالـ كاألدب. 

رصد األلفاظ كالكممػات التػي تسػتخدـ فػي المػدارس بقطػاع غػزة،  -2
مػػػػف خػػػػالؿ االعتمػػػػاد عمػػػػى مشػػػػرفي المغػػػػة العربيػػػػة كمعممييػػػػا، 
كضبطيا كتكثيقيا بشكؿ صحيح كسميـ يسيـ في تحقيؽ التنميػة 

 المغكية لألجياؿ المتعاقبة. 
ة مػػػػػف المعػػػػػاجـ العربيػػػػػة القديمػػػػػة، باستشػػػػػارة عيكنيػػػػػا، االسػػػػػتفاد -3

كاالطػػالع عمػػى تجػػارب كضػػع المعػػاجـ المدرسػػية عمػػى مسػػتكل 
 الكطف العربي.

 التدقيؽ في بياف معاني األلفاظ كضبطيا قبؿ نشرىا كتعميميا.  -4
مػػػػا  طــــرق ضــــبطيا: -ب كضػػػػع الحركػػػػات عمػػػػى حػػػػركؼ الكممػػػػات، كا 

لأللفػػػػاظ كلضػػػػبط المسػػػػاف الضػػػػبط باأللفػػػػاظ لتحقيػػػػؽ الفصػػػػاحة المغكيػػػػة 
 العربي عف الزلؿ كالخطأ.

تبػػاع الترتيػػب األلفبػػائي الػػذم ييراعػػي أكائػػؿ ا طــرق ترتيــب األلفــاظ: -ج
 األصكؿ. 

 طرق شرح  المواد المغوية.  -د
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تعددت الطرق التي يتم من خالليا شرح األلفاظ المغوية, وىذه 
 الطرق كما يأتي: 

عربية، كحدات لغكية تؤشػر ، لقد كضع مصنفك المعاجـ الالتغايرية . أ
ببيػػػاف الداللػػػة كتسػػػيـ فػػػي كشػػػؼ معطياتيػػػا ، مثػػػؿ )ضػػػد كخػػػالؼ 

: "   الػػدًَّقيؽ )ضػػد (1)كنقػػيض(، كمػػف أمثمػػة مػػا كرد فػػي مػػادة)دقؽ(
:" )اأٍلسػػػػػػػػػػكد( نقػػػػػػػػػػيض اأٍلىٍبػػػػػػػػػػيىض "، (2)الغمػػػػػػػػػػيظ( "، كمادة)سػػػػػػػػػػكد(

 .  :" النحيؼ خالؼ السميف"(3)كمادة)غثث(
المدخمػػة بكحػػدة أخػػرل، كمػػف األمثمػػة  ، كىػػك تفسػػير الكحػػدةاألحاديــة . ب

 .: " )اأٍلىبىد( الدٍَّىر" (4)عمى ذلؾ ما كرد في مادة)أبد(
، كىك كضع الكممة أمػاـ تعدديػة المفػظ تفسػيران، كىػى تمػبس التعددية . ت

ثيػػاب الفعػػؿ بأزمنتػػو كالمصػػدر كاالسػػـ كسػػكاىا، فػػي تراكيػػب تعػػيف 
يصاؿ مدركاتػو، كمػف األمثمػة عمػى  ذلػؾ، مػا عمى تصدير الشرح كا 

: " )الكاذبػة( اٍسػـ يكضػػع مىكًضػع اٍلمصػػدر  (5)كرد فػي مػادة )عػػدد(
 ".  ية كالباقية كىالنَّفس )ج( ككاذبكالعاقبة كالعاف

                                                 
 .   1/291الكسيط)دقؽ(  ((1

 .  1/461الكسيط)سكد(  ((2

 .2/644الكسيط)غثث( ((3
 .  1/2الكسيط)أبد(  ((4
 .  2/781الكسيط)كذب(  ((5
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اسػػػػػتخداـ ضػػػػػركب المجػػػػػاز كتعػػػػػدد ألكانػػػػػو فػػػػػي  يكىػػػػػالمجازيـــــة,  . ث
كشػػػػكفات الًداللػػػػة ، كمػػػػف األمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ، مػػػػا كرد فػػػػي مػػػػادة 

يحة كىًىي ًفػي األىٍصػؿ اٍسػـ لمجمسػة : " )التَّرىاًكيح( جمع ترك (1))ركح(
ٍكعىػػػات ًفػػػي ليىػػػاًلي  َـّ سػػػميت بيىػػػا الجمسػػػة الًَّتػػػي بعػػػد أىربػػػع رى ميطمقنػػػا ثػػػ

ٍكعىػػات تر  َـّ سػػميت كػػؿ أىربػػع رى ػػاف السػػتراحة النَّػػاس بيىػػا ثػػ مىضى كيحػػة رى
ازنا كىأىصميىا اٍلمصدر"  .  مجى

كىػػك منحػػى سػػمكو صػػناع المعجػػـ العربػػي، ممػػف كانػػت التأصــيمية,  . ج
ثقافػػػػة كاطػػػػالع عمػػػػى غيػػػػر العربيػػػػة مػػػػف المغػػػػات، كالفارسػػػػية ليػػػػـ 

كالتركية كاليكنانية كسكاىا مػف لغػات العػرب القديمػة كالحديثػة. كىػـ 
ترضػػة، كىػػذا فبيػػذا يؤكػػدكف الجانػػب األصػػمي لمكحػػدات المغكيػػة الم

 .المعجمي الحديث لممجامع المغكية كاضح في العمؿ
  ،نصي الذم تػرد فيػوكىى تفسير المفظة حسب السياؽ الالسياقية,  . ح

: " )أطمػػػؽ( (2)كمػػف األمثمػػة عمػػػى ذلػػؾ ، مػػػا كرد فػػي مػػػادة )طمػػؽ(
ػػػٍيء حٌمػػػو  ػػػاء كىالشَّ نىٍحكىىػػػا ًفػػػي طمػػػب الكػػػأل كىاٍلمى اٍلقىػػػٍكـ طمقػػػت إبميػػػـ كى
اًشػيىة أرسػميا ًإلىػى  ييقىػاؿ أطمػؽ اٍلمى نىٍحػكه كى كحػرره ييقىػاؿ أطمػؽ اأٍلىسػير كى

يػػػره كىأطمػػػؽ خيمػػػو ًفػػػي ال نىٍحكىىػػػا أجرىىػػػا كىأطمػػػؽ المرعػػػى أىك غى حمبػػػة كى
لػػو  تىركػػو كى ػػٍرأىة حررىػػا مػػف قيػػد الػػزكاج كىأطمػػؽ لىػػوي اٍلعىنىػػاف أٍرسػػموي كى اٍلمى
ـ لػـ ييقىيِّػدهي  نىٍحػكه بىٍطنػو مىشػاهي كأسػيمو كىاٍلكىػالى وي كالػدكاء كى رُّؼ أىبىاحى التَّصى

                                                 
 .1/380الكسيط)ركح(  ((1
 . 2/563الكسيط )طمؽ(  ((2
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نىٍحػػػكه جعمػػػ يػػػره فتحيىػػػا كبسػػػطيا كالمػػػدفع كى يػػػر أىك غى يىػػػده ًبخى ػػػٍرط كى و ًبشى
مىٍيػػًو أىك  ػػذىا جعمػػو عممػػا لىػػوي كسػػمة عى ػػذىا عمػػى كى كى ػػا ًفيػػًو )مػػك( كى يقػػذؼ مى

 .  لىوي كىاٍستىٍعمموي ًفيًو )مك("كىضعو 
كىك متجػو حػداثي فػي الصػناعة المعجميػة إلػى جانػب التصويرية,  . خ

الطػػػػػرؽ السػػػػػابقة، حيػػػػػثي يعتمػػػػػد عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ الصػػػػػكر كالرسػػػػػـك 
بػػراز كالخػػرائط كالمخططػػات البيانيػػة كمػػا إلػػى ذ لػػؾ لزيػػادة الداللػػة كا 

قيمتيػػا، كفػػي ىػػذا المسػػار البػػد أف يحمػػؿ الجانػػب التصػػكيرم سػػمة 
ال كػػاف مػػف قبيػػؿ الزخػػرؼ الػػذم ال يغنػػي ، كالمتتبػػع (1)كظيفيػػة ، كا 

لمعمػػػؿ المعجمػػػػي الحػػػػديث لممجػػػػامع المغكيػػػػة يجػػػػد أنيػػػػـ اسػػػػتخدمكا 
الصكر لبياف المعاني كتكضيحيا، فاسػتخدمت الصػكر فػي المعجػـ 

، كاسػػػتخدمت (2)، ككرد فػػػي المعجػػػـ الكسػػػيط سػػػتمائة صػػػكرةالكبيػػػر
كػػػػذلؾ فػػػػي المعجػػػػـ الػػػػكجيز، فمػػػػثالن فػػػػي بػػػػاب اليمػػػػزة كردت سػػػػت 

   .(3)ف صكرةك كعشر 
ىكػػذا يتضػػح تعػػدد الطػػرؽ كاألسػػاليب التػػي تنػػاكؿ مػػف خالليػػا 

 المجمعيكف شرح المعاني في أعماليـ المعجمية. 
 
 

                                                 
 .  20المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية،  ((1
 .  483مناىج التأليؼ المعجمي عند العرب،  ((2
 .  32-1/1انظر: الكجيز  ((3
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   :طرق إيراد المعنى في التركيب السياقي -ه
تكضػػػع المػػػدخالت المعجميػػػة االسػػػمية فػػػي سػػػياقات لغكيػػػة نحكيػػػة  .1

)إسػػنادية كغيػػر إسػػنادية بالكصػػؼ كاإلضػػافة كبالجػػار كالمجػػركر(، 
كذلػػػػػؾ بعػػػػػد بيػػػػػاف معنػػػػػاه، كمػػػػػف األمثمػػػػػة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ مػػػػػا كرد فػػػػػي 

يػػػره. (1) مادة)بحػػػت( ػػػاًلص الى يخالطػػػو غى : " )البحػػػت(: الٌصػػػٍرؼ اٍلخى
. كعربػي ييقىاؿ: شراب بحت :غير ممزكج. كخب ز بحت: غير مأدـك

الص الٌنسىب ... كىأكؿ المٍَّحػـ بحتػا ًبغىٍيػر خبػز...". ، كمػف  بحت: خى
المفردات المعجمية ما ال يظير معناه إال مف خالؿ سػياؽ كصػفي 

سػػػػػنادم، كمثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػا كرد فػػػػػي مػػػػػادة)دبج(       :(2) أك إضػػػػػافي أكا 
كتػػػاب فاتحتػػػو )الديباجػػػة( ديباجػػػة اٍلكىٍجػػػو حسػػػف بىشػػػرتو كديباجػػػة الٍ "

ػػػػػػنىة أسػػػػػػمكب حسػػػػػػف  سى مػػػػػػو كشػػػػػػعره ككتابتػػػػػػو ديباجػػػػػػة حى ييقىػػػػػػاؿ لكىالى كى
ػا  ػاء( مى كالديباجتاف الخػداف تىقػكؿ ىيػكى يصػكف ديباجتيػو ك )ًفػي اٍلقىضى
يصػػػدر ًبػػػًو الحكػػػـ مػػػف ذكػػػر المحكمػػػة كمكانيػػػا كقضػػػاتيا كتػػػاريخ 
ػػػػديكر الحكػػػػـ )مػػػػج( ك )ًفػػػػي القػػػػانكف الػػػػدكلي( ديباجػػػػة المعاىػػػػدة  صي

ػػة  ػػمَّف ذكػػر الػػدَّكىاًعي كاألغػػراضميقىٌدمى الًَّتػػي دعػػت ًإلىػػى عقػػدىىا  تىتىضى
 .)مج("

بػػدأ المػػدخؿ المعجمػػػي بالفعػػؿ، كبعػػػد ذلػػؾ تتبعػػػو مشػػتقاتو، كيػػػذكر  .2
معنػػى الفعػػؿ بعػػد المشػػتقات مباشػػرة، كقػػد يسػػكقو فػػي تراكيػػب لبيػػاف 

                                                 
 .  1/39الكسيط)بحت(  ((1
 .  1/269الكسيط )دبج(  ((2
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: " )أجػػت( النَّػػار (1)معانيػػو األخػػرل مثػػؿ مػػا كرد فػػي مػػادة )أجػػت(
كى أجا، كأجيجا، ك  ييقىػاؿ: أجة: تميبت كتكقدت، كى ػكت. كى افى لمييبيػا صى

سػمعت أجػة  مرٌ  يكج ًفي سيره: ًإذا كىافى لىوي حفيؼ كحفيؼ الميب. كى
اٍلقىػػٍكـ: حفيػػؼ مشػػييـ كاضػػطرابيـ. كىالشَّػػٍيء: لمػػع كتػػكىج. كىالنَّيىػػار: 
ػػػػػػاء أجكجػػػػػػا، كأجكجػػػػػػة: ممػػػػػػح  اٍشػػػػػػتىدَّ حػػػػػػره. كىاأٍلىمػػػػػػر: اٍخػػػػػػتىمىط. كىاٍلمى

مػػػػر.)آجج( ػػػػاء: إيجاجػػػػا جعمػػػػو أجاجػػػػا )أجػػػػج( النَّػػػػار: أليبيػػػػا  كى المى
ػػػاء: جعمػػػو أجاجػػا )مػػػج( )ائتجػػػت(  ػػػٌر: أكقػػػده كأثػػاره. كىاٍلمى بيػػنيـٍ الشَّ كى

 ".  دَّ حرهالنَّار: أجت كىالنَّيىار: اٍشتى 
، كمػف األمثمػة  .3 قد ييعدَّل الفعؿ بحركؼ الجر بعد بيػاف معنػاه الػالـز

ف رغبػػا كرغبػػة :" )ر (2)عمػػى ذلػػؾ مػػا كرد فػػي مادة)رغػػب( غػػب(: فػػالى
طمػػب  لىٍيػػًو ابتيػػؿ كضػػرع كى كرغبػػة حػػرص عمػػى الشَّػػٍيء كطمػػع ًفيػػًو كىاً 
ػف الشَّػٍيء تىركػو ميتىعىمػدا  كىػذىا سىػأىلىوي ًإيَّػاه كىعى ييقىاؿ رغب ًإلىٍيًو ًفي كىذىا كى كى
ف رأل  ػػػف فػػػالى نػػػوي كبنفسػػػو عى ػػػٍيء ترفػػػع عى ػػػف الشَّ كزىػػػد ًفيػػػًو كبنفسػػػو عى

مىٍيػػًو فضػػال ػػذىا ربػػأ ًبػػوً لنىفًسػػًو عى ػػف كى ييقىػػاؿ   كبفػػالف عى كىًرىىػػوي لىػػوي كى نػػوي كى عى
ًفيػػػو  ػػػٍيء كى ػػػافى سػػػخيا كىاسػػػع الػػػرٍَّأم كىالشَّ رغػػػب رىٍأيػػػو أحسػػػف الرغػػػب كى

 ".  أىرىادى 
االستشػػػػػػػياد فػػػػػػػي بيػػػػػػػاف دالالت األلفػػػػػػػاظ  االستشـــــــياد المغـــــــوي: -ج

كالمصػػػطمحات كالتراكيػػػب، مػػػف كػػػالـ العػػػرب الفصػػػيح مػػػف نثػػػر كنظػػػـ، 

                                                 
 .1/6الكسيط)أجت(  ((1
 .1/356الكسيط)رغب(  ((2
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بشػػرط تحقػػؽ الفصػػاحة المغكيػػة  اأـ حػػديث اىػػذا الكػػالـ قػػديمسػػكاء أكػػاف 
فيما ييستشيد بػو؛ ألف ذلػؾ قريػب مػف عقػكؿ الناشػئة كمػف سػماعيـ مػف 

نترنػت كبرمجيػات الكسائؿ اإلعالمية المسمكعة كالمقػركءة كتطبيقػات اإل
الحاسكب في ظؿ االنفجار المعرفػي الػذم دب أرجػاء المعمػكرة، كيقػكؿ 

كر فػػػي مسػػػألة االحتجػػػاج بالشػػػكاىد، عنػػػد مقدمتػػػو الػػػدكتكر إبػػػراىيـ مػػػدك
ىدـ الحدكد الزمانية كالمكانية التي أقيمػت خطػأ فػي " :(1)لممعجـ الكجيز

طريؽ تطكر المغة كنمكىا"، فال خكؼ عمى المغػة مػف ذلػؾ، فينػاؾ مػف 
حراسػػػيا األمنػػػاء كثيػػػركف فػػػي مجامعنػػػا المغكيػػػة المػػػكقرة، كفػػػي الييئػػػات 

ا، يتػػابعكف كيراجعػػكف، كيػػردكف مػػا ينػػافي المغكيػػة فػػي الجامعػػات كغيرىػػ
أصػػػكؿ المغػػػة العربيػػػة كضػػػكابطيا العامػػػة مػػػف تمػػػؾ الممتقطػػػات المغكيػػػة 

 .  (2)الجديدة
 موقفو من القضايا المغوية المعجمية اآلتية: -د

محاربػػة الكػػالـ العػػامي كالتقميػػؿ مػػف تأثيراتيػػا  العــامي والفصــيع, .1
كنشػػر الكػػالـ  ببػػذؿ مزيػػد مػػف الجيػػد  المغػػكم كبكسػػائؿ متنكعػػة،

قػرار ألفػاظ  الفصيح كالنطػؽ بػو، كتكثيػؽ المػكاد المعجميػة منػو، كا 
عاميػػة بمعانييػػػا عنػػػد العػػػكاـ، فػػي ثنايػػػا العمػػػؿ المجمعػػػي، كذلػػػؾ 
كبئػػر الٌسػػمـ أك ألفػػاظ عربيػػة ترجمػػة أللفػػاظ أجنبيػػة أك بديمػػة ليػػا 

                                                 
 لكجيز)ؿ(.  المعجـ ا  1))

 .  39االستدراؾ عمى المعاجـ العربية، (  (2
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كىػك المعػركؼ بػالميكرفكف أك ألفػاظ عربيػة أقػر ليػا  (1)كالمجيار
ى اصػػػػػطالحيان جديػػػػػدان متػػػػػداكالن مثػػػػػؿ مػػػػػا كرد فػػػػػي المجمػػػػػع معنػػػػػ

ػػا ًفيػػًو  ػػانيكت أحصػػى مى ػػا ًفػػي المخػػزف أىك اٍلحى د مى ػػرى مػػادة)جرد(: " جى
قيمتيىػا )مػج( ، كمعاىػدة (3)ككػذلؾ جػكاز السػفر ،(2)"مف البضػائع كى

 .(4)حسف الجكار
تشػػػجيع التعريػػػب كفػػػؽ المعػػػايير المتبعػػػة فػػػي  المعـــرب والـــدخيل, .2

فمسػػػػطيني بغػػػػزة، كتطكيػػػػع الػػػػدخيؿ لمغػػػػة مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة ال
العربيػػػػة كقكاعػػػػدىا الغنيػػػػة كالمرنػػػػة ممػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي تنميػػػػة المغػػػػة 

 العربية.  
، االسػػػتفادة مػػػػف الترجمػػػة فػػػي تكليػػػػد األلفػػػاظ كالمعػػػػاني الترجمـــة .3

الجديػػدة كفػػؽ قكاعػػد المغػػة كأصػػكليا القديمػػة فػػي التػػراث كالحديثػػة 
 عربية. في المؤسسات  كالييئات كالمجامع المغكية ال

الجمع بيف األصػكؿ القديمػة كالحديثػة كالقيػاس األصول المغوية,  .4
كالسػػػػماع كالتعميػػػػؿ كاالسػػػػتعماؿ كاإلىمػػػػاؿ كالتعريػػػػب كاالقتػػػػراض 
كالنحػػت كالمجػػاز كالػػذكؽ كالضػػركرة كاألسػػمكبية الحديثػػة كغيرىػػا، 

                                                 
 .1/134المعجـ الكسيط، ( (1
 .  1/115المعجـ الكسيط )جرد( (  (2
 .1/147المعجـ الكسيط، (  (3
 .1/146المعجـ الكسيط،(  (4
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ممػػا يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ مػػنيج معجمػػي قػػائـ يجمػػع بػػيف األصػػالة 
 كالمعاصرة.

إىمػػػاؿ األلفػػػػاظ الحكشػػػػية والنــــادر والشــــاذ,  الحوشــــي والغريــــب .5
الجافػػػة أك التػػػي ىجرىػػػا االسػػػتعماؿ لعػػػدـ الحاجػػػة إلييػػػا كػػػبعض 
أسماء اإلبؿ كصفاتيا كأدكاتيا كعالجيػا، إثبػات السػيؿ المػأنكس 

 .(1)مف الكممات مع الكضكح كالدقة في شرح األلفاظ
، االىتمػػػػػاـ بكسػػػػػائؿ التكليػػػػػد المفظػػػػػي كالتنميػػػػػة التنميـــــة المغويـــــة .6

لمغكيػػػة، فمكػػػؿ لغػػػة كسػػػيمة أك بضػػػع كسػػػائؿ منيػػػا:) النحػػػت أك ا
التركيػػب، كسػػيمة ترتيػػب كضػػع الكممػػات فػػي الجممػػة، اإللصػػاؽ، 
التحػػػالؼ فػػػي القػػػيـ الصػػػكتية، ترديػػػد األصػػػؿ، تعػػػديؿ اإلمػػػاالت 

 .(2)الصكتية )التنغيـ كالنبر(
إف المكلػػد ىػػػك حكػػـ معيػػارم بالدرجػػة األكلػػػى  المولــد والحــديث, .7

اللتػػو كمصػػػطمح لغػػػكم ، فيػػذا الحكػػػـ المعيػػػارم قبػػؿ أف تقصػػػد د
يكسػػػـ المفػػػظ بأنػػػو لػػػيس مػػػف كػػػالـ العػػػرب فػػػي الجاىميػػػة أك أنػػػو 
محػػػػػدث أك مكلػػػػػد ، كذلػػػػػؾ مػػػػػف منتصػػػػػؼ القػػػػػرف الثػػػػػاني تقريبػػػػػان 

فػػػػالمجمعيكف يشػػػػيركف إلػػػػى األلفػػػػاظ المكلػػػػدة التػػػػي   ،(3)ىػػػػػػ(150)
المكلػد، ف لػـ يرفضػكا الكػالـ ك مػػػػػػرت في المكاد المغكيػة، المجمعيػ

                                                 
 . 232كالمفصؿ في المعاجـ العربية،  1/31مف المعاجـ العربية، (  (1
 . 10ية، مصطمح المعجمية العرب(  (2
 . 160انظر:المكلد في العربية (  (3
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نما ضمنكه في ثنايا معاجميـ، فاأللفاظ المكلػدة ليػا أسػاسه فػي  كا 
المغة ، كقد اسػتكعبتيا المعػاجـ المغكيػة ، كيػؼ ال ؟ كقػد كسػعت 
المغػة العربيػة كتػػاب اهلل ، كىػى بحػػر فػي أحشػػائو الػدرر ، فيقػػكؿ 

 شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ: 
ايىػةن  سىٍعتي ًكتىابي اهلًل لىٍفظىػان كىغى  كى

 
ػػػػػػػٍف آًم بًػػػػػػػًو كى   ػػػػػػػا ًضػػػػػػػٍقتي عى مى

 كىًعظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً 
 

ػػػاًئًو الػػػدُّرُّ  أىنىػػػا البىٍحػػػري ًفػػػي أىٍحشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمفه     كى

 

ػػػٍف   ػػػاءىليكا االغىػػػكَّاصى عى فىيىػػػٍؿ سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىفىاًتي  (1)صى

 
فضػػػػػػركرة إدخػػػػػػاؿ األلفػػػػػػاظ المكلػػػػػػدة أك المحدثػػػػػػة أك المعربػػػػػػة أك 
الدخيمػػػة، التػػػي أقرىػػػا المجمػػػع كارتضػػػاىا األدبػػػاء، فتحركػػػت بيػػػا 

يـ، كجػػرت بيػػا أقالميػػـ، كىػػك أمػػر قػػديـ فالمعػػاجـ القديمػػة ألسػػنت
احتػػػػكت عمػػػػى مػػػػا يفػػػػكؽ الحصػػػػر مػػػػف المعربػػػػات كالػػػػدخيؿ مػػػػف 
األلفاظ، كالمكلد خاصة المتػأخر منيػا، كلكػف الجديػد فيػو مػا أقػرَّه 
مجمػػس المجمػػع مػػف ألفػػاظ مسػػتحدثة أك مصػػطمحات جديػػدة فػػي 

كػػف اسػػتخدمو مختمػؼ العمػػـك كالفنػكف، كىػػذا األمػر لػػيس جديػدان كل
البستاني في معجمو محػيط المحػيط ، فقػد اعتنػى بالمصػطمحات 

 .(2)الجديدة كاأللفاظ المستحدثة كالمكٌلدة في زمانو
فيجب عمى المعجـ المدرسي أف يػدلؿ عمػى مسألة الزمن المغوي,  .8

الزماف الذم قيمت فيو الكممة أك تػدؿ عمػى زمػاف اكتسػابيا داللػة 

                                                 
 .  1/253ديكاف حافظ إبراىيـ ( 1)

 .1/31كمف المعاجـ العربية،  477مناىج التأليؼ المعجمي عند العرب، (  (2
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لى:)قديمػػػة، حديثػػػة، اآلف(، كىػػػذا جديػػدة، كىػػػذه الكممػػػات تنقسػػػـ إ
يسػػيـ فػػي تمييػػز األلفػػاظ المغكيػػة كتبػػيف تطكراتيػػا الًدالليػػة  عمػػى 
مر العصكر، كيساعد ىذا العمؿ عمى عمؿ معجـ تػاريخي لمغػة 
العربيػػػة كىػػػذا مػػػا نيفػػػك إليػػػو فػػػي عصػػػرنا الحػػػديث ، نأمػػػؿ إلػػػى 
تحقيقو ، كىػذا مػا بػدأ بػو حقػان  المستشػرؽ األلمػاني فيشػر كنخبػة 

 .(1)ف عمماء مجمع المغةم
: مػػػا انحػػطَّ عػػػف دىرجػػة الفصػػػيح كالميٍنكىػػر أىضػػػعؼي منػػػو الضــعيفُ  .9

لقػػد  ،(2)كأقػػؿُّ اسػػتعماال بحيػػثي أنكػػرىه بعػػضي أىئمػػة المغػػة كلػػـ يعرفػػو
أشػػػار المجمعيػػػكف لمضػػػعيؼ فػػػي نػػػدكاتيـ كمناقشػػػاتيـ كقػػػراراتيـ 

 كمؤتمراتيـ كمعاجميـ كأبحاثيـ كتحقيقاتيـ كتدقيقاتيـ. 
ـــاظ الحضـــارة ومســـتحدثات العصـــر فـــي المـــواد ال -ه تعامـــل مـــع ألف

   :المعجمية
إف االقتػػػػراض كسػػػػيمة ميمػػػػة مػػػػف كسػػػػائؿ نمػػػػك المغػػػػة ، أطمػػػػؽ 
المغكيػػػكف المحػػػدثكف عمػػػى ظػػػاىرة التػػػأثير كالتػػػأثر المتبػػػادؿ بػػػيف المغػػػات 
بانتقاؿ ألفاظ كأساليب مػف لغػة إلػى أخػرل مصػطمح االقتػراض ، كعػدكه 

، فالعربيػػة كاحػػدة مػػف المغػػات التػػي أثػػرت (3)غػػةكاحػػدان مػػف طػػرؽ نمػػك الم

                                                 
( ـ1962 – 1932مصر )مف الفترة مف  انظر : الدراسات المغكية الحديثة في(  (1

 . 57كصناعة المعجـ الحديث  508
 .  203/ 1رالمزى(  (2
 .  358. كانظر: فصكؿ في فقو المغة  109مف أسرار المغة (  (3
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كتػػػػأثرت ، نتيجػػػػة اتصػػػػاليا بمغػػػػات مػػػػف فصػػػػيمتيا ، كأخػػػػرل مػػػػف غيػػػػر 
فصػيمتيا فكػاف ذلػػؾ مػف عكامػػؿ نمكىػا فاقترضػت ألفػػاظ كتراكيػب ، كمػػا 
أقرضػػػت ىػػػػي األخػػػػرل ألفاظػػػان كتراكيػػػػب ، لكػػػػف الجانػػػب األكضػػػػح فػػػػي 

 .(1)يظير فييا التأثر اقتراض العربية ىك جانب األلفاظ كىى أىـ ناحية
فالمغات منذ القدـ يستعيف بعضيا بألفاظ بعػض ، كلقػد سػمكت 
العربيػػة مسػػمؾ غيرىػػا مػػف المغػػات فاقترضػػت قبػػؿ اإلسػػالـ كبعػػده ألفاظػػان 
أجنبيػػػة كثيػػػرة ، كلػػػـ يجػػػد العػػػرب القػػػدماء فػػػي ىػػػذا غضاضػػػة أك ضػػػيراى 

نػػيس عػػف ، كيقػػكؿ الػػدكتكر إبػػراىيـ أ(2)بمغػػتيـ التػػي أحبكىػػا كاعتػػزكا بيػػا
قترضػػػات يعػػػد سػػػمة مػػػف سػػػمات : "إف ترحيػػػب العربيػػػة بالم(3)االقتػػػراض
 ".عالميتيا

فػػػػالمجمع المدرسػػػػي قػػػػد يصػػػػطدـ بكثيػػػػر مػػػػف ألفػػػػاظ الحضػػػػارة 
كمسػػتحدثاتيا، فكجػػب أف يسػػتكعب المعجػػـ المدرسػػي األلفػػاظ المتداكلػػة 
كالمنتشرة عمى ألسنة الطمبة، كتكثيقيػا كفػؽ األصػكؿ المغكيػة الصػحيحة 

 عمى منيج كاضح في تضمينيا لممكاد المعجمية كتطبيقاتيا. كالسير 
   :ات من أجل إيجاد معجم مدرسي فاعلتوصي -المبحث الثالث

 رصد الميزانية الكافية مف أجؿ إعداد المعجـ المدرسي.  -1

                                                 
 .  353عمـ المغة ، عمي عبد الكاحد كافي (  (1
 . 124مف أسرار المغة (  (2
 . 280المغة بيف القكمية كالعالمية (  (3
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تكريـ المشاركيف كتقدير جيكدىـ المبذكلة مف أجؿ إنجػاح المعجػـ  -2
 المدرسي الفمسطيني. 

تخاطب عقؿ الطفؿ الفمسطيني كتعػدؿ سػمككو طرح مشاريع لغكية  -3
 المغكم كتضبطو كتنميو.

تػػػػػكفير الكفػػػػػاءات المغكيػػػػػة كاسػػػػػتثمارىا مػػػػػف أجػػػػػؿ إعػػػػػداد المعجػػػػػـ  -4
 المدرسي كاألعماؿ المعجمية لمجمع المغة العربية الفمسطيني. 

المشػػػػاركة الفاعمػػػػة كتكثيػػػػؼ الجيػػػػكد كتنسػػػػيقيا كتكحيػػػػدىا إلنجػػػػاز  -5
 المعجـ المدرسي الفمسطيني. 

لتنسػػػيؽ كالتعػػػاكف المسػػػتمر بػػػيف الػػػدكائر المختصػػػة لػػػدعـ مشػػػركع ا -6
المعجػػػػػػـ المدرسػػػػػػي كمتعمقاتػػػػػػو كمتطمباتػػػػػػػو مػػػػػػف كفػػػػػػاءات كمػػػػػػػكاد 

 كمطبكعات كمنشكرات. 
التكثيػػػؽ كالتػػػدقيؽ المبنػػػي عمػػػى قكاعػػػد عمميػػػة فػػػي إعػػػداد المعجػػػـ  -7

 المدرسي كجمع مادتو كشرحو كتفسيره كترتيبو. 
 امباشػػر  احقيقيػػ ايحقػػؽ دعمػػ تسػػكيؽ منتجػػات المعجػػـ المدرسػػي بمػػا -8

يصػػب فػػي الميزانيػػة العامػػة لممجمػػع المدرسػػي التػػابع لمجمػػع المغػػة 
 العربية الفمسطيني. 
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 نتائج البحث وتوصياتو
توصل ىذا البحث إلـى مجموعـة مـن النتـائج والتوصـيات, وذلـك عمـى 

 النحو اآلتي: 
يعػػػػػػػػد المعجػػػػػػػػـ المدرسػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطيني ضػػػػػػػػركرة ممحػػػػػػػػة لمطالػػػػػػػػب  -1

خصكصػػان فػػي ظػػؿ المتغيػػرات المعاصػػرة كمسػػتحدثات  الفمسػػطيني،
مػػف األلفػػاظ كالمصػػطمحات كالتراكيػػب  االحضػػارة، التػػي جمبػػت كثيػػر 

التػػػػي يحتاجيػػػػا الطفػػػػؿ فػػػػي مراحػػػػؿ التعمػػػػيـ األساسػػػػية كاإلعداديػػػػة 
 كالثانكية بمدارس فمسطيف.

اسػػػتقاء المػػػادة المعجميػػػة مػػػف منػػػاىج التػػػدريس كالمقػػػررات كاألدب   -2
مكجيػػػػػة لمطفػػػػػؿ الفمسػػػػػطيني، لتكػػػػػكف مصػػػػػادر ككسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ ال

 أساسية في معالجة األلفاظ كالمصطمحات المستخدمة. 
االستشياد بالكالـ العربي الفصيح الممتػـز بقكاعػد العربيػة المكركثػة  -3

عػػف العػػرب، بغػػض النظػػر عػػف زمػػف الكػػالـ كمكانػػو بشػػرط تحقػػؽ 
الفصػػاحة، كىػػذا صػػػنيع المجػػامع المغكيػػة فػػػي الػػكطف العربػػي عنػػػد 

 عة المعجـ المدرسي. صنا
االسػػػتدالؿ السػػػميـ  فػػػي بيػػػاف المػػػكاد المعجميػػػة كمراعػػػاة المسػػػتكل  -4

طمبػػػػة المػػػػدارس فػػػػي ىػػػػذا األمػػػػر، مػػػػع اسػػػػتخداـ الرسػػػػـك لالعقمػػػػي 
 كاألشكاؿ كالصكر التكضيحية كالشارحة. 
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خراجو عمى شكؿ قػامكس جيػب  -5 االىتماـ بشكؿ المعجـ المدرسي كا 
ليتسنى لمطمبة حممػو كاالسػتفادة  المستخدـ عند أىؿ الثقافة الغربية،

 منو في إزالة إبياـ األلفاظ كالتراكيب العالقة كغير المفيكمة. 
االستفادة مف التجػارب المعجميػة الفرديػة كالجماعيػة  عمػى مسػتكل  -6

العػػالـ، فػػي صػػناعة المعجػػـ المدرسػػي الفمسػػطيني، لتسػػييؿ الميمػػة 
 كتذليؿ المعكقات. 

كده مػف أجػؿ مكاكبػة التطػػكر تنشػيط المجمػع المدرسػي كتكثيػؼ جيػػ -7
 في مناحي الحياة كمرافقيا كافةن. الحضارم الذم تشيده اإلنسانية

تضافر الجيكد كتكحيدىا في طرؽ عمؿ جماعيػة؛ إلنجػاز المعجػـ  -8
 المدرسي الفمسطيني.

نشػػػر الثقافػػػة المغكيػػػة فػػػي كسػػػائؿ اإلعػػػالـ،  يمعػػػب دكران كبيػػػران فػػػي  -9
داد المغػكم السػميـ لعقميػة مكاجية التحديات كضبط المتغيػرات باإلعػ
 أطفاؿ اليـك كشباب الغد كرجاؿ المستقبؿ.

تعمػػػػيـ الفائػػػػدة المغكيػػػػة فػػػػي المعجػػػػـ المدرسػػػػي الفمسػػػػطيني، بمػػػػا  -10
يػػػنعكس عمػػػى شخصػػػية الطمبػػػة كينمػػػي قػػػدراتيـ الكالميػػػة كالكتابيػػػة 

 كيصقؿ مياراتيـ التعبيرية بالمغة العربية الفصحى. 
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 المصادر والمراجع قائمة

 
سػػتدراؾ عمػػػى المعػػاجـ العربيػػػة فػػػي ضػػكء مئتػػػيف مػػف المسػػػتدركات الجديػػػدة اال -1

عمػػػى لسػػػاف العػػػرب كتػػػاج العػػػركس، محمػػػد حسػػػف جبػػػؿ، دار الفكػػػر العربػػػي، 
 القاىرة. 

اإلصالح المغكم في العمؿ المعجمي لممجػامع المغكيػة، حسػيف دراكشػة، مجمػة  -2
 -ػػػػػػ ى1435العربيػػػػة مجمػػػػع المغػػػػة العربيػػػػة الفمسػػػػطيني، عػػػػدد خػػػػاص،  غػػػػزة 

 ـ.2014
أقػػػػرب المػػػػكارد فػػػػي فصػػػػح العربيػػػػة كالشػػػػكارد، سػػػػعيد الشػػػػرتكني، مكتبػػػػة لبنػػػػاف  -3

 ـ. 1992ناشركف، بيركت 
أنكاع المعاجـ الحديثة كمنيج كضعيا، عبد الرحمف صالح، مجمة مجمع المغة  -4

 ـ.2002، دمشؽ 3، ج78العربية، ـ
مختػػػار  البحػػػث المغػػػكم عنػػػد العػػػرب مػػػع دراسػػػة لقضػػػية التػػػأثير كالتػػػأثر، أحمػػػد -5

 ـ.2003، القاىرة 8عمر،عالـ الكتب، ط
ىػػػػػ(، مكتبػػػػة 1422بحػػػػكث كمقػػػػاالت فػػػػي المغػػػػة، رمضػػػػاف عبػػػػد التػػػػكاب )ت  -6

 ـ . 1995-ىػ1415، القاىرة  3الخانجي، ط
التراث المعجمي في خمسة كسبعيف عاـ، إبراىيـ الترزم، مجمع المغػة العربيػة  -7

 ـ.2007بالقاىرة 
ـ، لنشػػأة ظبٌيػػاف، مطبعػػة سػػمير عيسػػى، حركػػة اإلحيػػاء المغػػكم فػػي بػػالد الشػػا -8

 ـ.1976دمشؽ 
ـ (، 1962 – 1932الدراسػػػات المغكيػػػة الحديثػػػة فػػػي مصػػػر )مػػػف الفتػػػرة مػػػف  -9

 ـ.1987صادؽ أبك سميماف، رسالة ماجستير، جامعة اإلسكندرية، مصر 
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ضػػػػبط كتصػػػػحيح: أحمػػػػد أمػػػػيف  -ىػػػػػػ( 1351ديػػػػكاف محمػػػػد حػػػػافظ إبػػػػراىيـ)ت -10
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الرصػػػيد المغػػػكم العربػػػي لتالميػػػذ الصػػػفكؼ السػػػتة األكلػػػى مػػػف مرحمػػػة التعمػػػيـ  -12

، تكنس   ـ.  1989األساسي، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
، 1ػػ(، عالـ الكتػب، طىػػػ1424صناعة المعجـ الحديث، أحمد مختار عمر)ت -13

 ـ.1998 -ىػػػػػ 1418القاىرة 
 ، القاىرة .1عمـ المغة، عمي عبد الكاحد كافي، دار نيضة مصر، ط -14
ىػػػػػػػػ(، مكتبة الخػانجي، 1422فصكؿ في فقو العربية ، رمضاف عبد التكاب)ت -15

 ـ .1987 -ىػػ 1408، القاىرة 3ط
العربػػي، مكتػػب تنسػػيؽ  فػػي الممارسػػة المعجميػػة لممػػتف المغػػكم، مجمػػة المسػػاف -16
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القامكس الجديد لمطالب، عمي ابػف ىاديػة كآخػركف، الشػركة التكنسػية لمتكزيػع،  -17

 ـ. 1979تكنس 
قػػػامكس رد العػػػامي إلػػػى الفصػػػيح، الشػػػيخ أحمػػػد رضػػػا العػػػاممي، دار العربػػػي،  -18

 ـ.1981 –ق 1401، بيركت 2ط
 ـ. 1995تبة لبناف، بيركت قطر المحيط، بطرس البستاني، دار مك -19
الركس: المعجػػػـ العربػػػػي الحػػػديث، خالػػػػد الزعبػػػػي، رسػػػالة ماجسػػػػتير، جامعػػػػة  -20

 ـ. 2011اليرمكؾ، األردف 
الركس: المعجػػػػػػـ العربػػػػػػي الحػػػػػػديث، خميػػػػػػؿ الجػػػػػػر، مكتبػػػػػػة الركس، بػػػػػػاريس  -21

 ـ.1987
ىػػػػػػػ(، دار المعػارؼ، القػاىرة 1397المغة بػيف القكميػة كالعالميػة، إبػراىيـ أنػيس) -22

 ـ.1970



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

192 
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 بين الحاجة والتطبيق :المعاجم المدرسية في مدارسنا
 

 إعـداد
 د. أنيسة عطية قنديل

 

 غرب غزة –رئيس مجمع المغة العربية المدرسي 
 غرب غزة –يرية التربية والتعميم العالي مشرفة المغة العربية بمد

 
 توطـــــــئة:

يحتٌؿ المعجـ مكانةن ساميةن عند جميع األمـ التي تحافظ عمى 
لغتيا كتراثيا، فيك ديكاف المغة، كعنو يأخذكف ألفاظيا كيكشفكف 
غكامضيا، كلذا ال يكاد فرده مف أفراد األٌمة مٌمف لديو قسطه مف العمـ 

 لى المعجـ.يستغني عف الرجكع إ
ال مندكحة عف القكؿ أف المعاجـ المغكية في العربية كغيرىا، 
ىي الممجأ الذم ييرع إليو الدارس كالمدرس، كالعالـ كالمتعمـ، إذا ما 
أشكؿ عميو معنى مما يقرؤه، أك يسمعو مف ألفاظ المغة. كما أكثر ما 
يشكؿ عميو منيا، كبخاصة إذا كانت لغة كالعربية ظمت حية نامية 
عبر قركف كقركف، كمف ىنا فنحف أحكج ما نككف إلى معرفة معاجـ 
لغتنا كالسبؿ التي انتيجت في تأليفيا، كترتيب مكادىا كيما نستطيع 

( " كلعؿ 2007)العمكاني ، العثكر عمى ما ننشده فييا بسيكلة كيسر.
مف األمكر التي يجب أف تترسخ في عقكلنا أف المعجـ ليس كتابان 

كية فقط، بؿ ىك عالـ الكممات الحي الذم يحقؽ يحكم جذكران لغ
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". ك يعكس أخالؽ األمة مف كؿ كجكىياالتكاصؿ بيف الناس، كليذا في
 .(655،ص3حسككر،ج(

كقد أصبح عمـ المعجـ عممان كاسعان ذا جكانب عديدة، كلو 
نظرياته تتناكؿ أسس صناعتو، بؿ احتمت الدراسات المعجمية حٌيزان 

مغكية الحديثة ، كلـ يقتصر ىذا العمـ عمى كبيران مف الدراسات ال
صناعة المعجـ كما كاف يغمب عمى الجيكد السابقة ، بؿ أصبحت 
ىذه الصناعة تخضع لقكاعد كأسس دقيقة ، كصارت تيكزف بمعايير 

كلقد كانت صناعة المعجـ عند  .ثابتة تدٌؿ عمى نضج ىذا العمـ
بداعان مف ه ، كلذا عيٌد إعمماء العربية نابعةن مف التراث العربٌي دكف غير 

، أٌما في عصرنا الحاضر فقد أصبحت صناعة عمماء العربيةإبداعات 
 المعجـ عالمٌيةن أسيـ في تطٌكرىا لغكيكف مف بالدو شٌتى كلغاتو مختمفة

كتطٌكر ىذه الصناعة في العصر الحاضر ال ينفي ما تمٌيز بو العرب .
عة فاقكا غيرىـ في صنا، فقد ىذا الميداف كسبقيـ األمـ األخرلفي 

اعو اختالفان أثرل الدراسات ، كاختمفت أنك ، كتعٌددت طرقيو لدييـالمعجـ
، فيذا ـ غيريىـ مف عمماء المغات األخرل، حٌتى أقٌر بتفٌكقيحكلو

ذا  المستشرؽ األلماني أكجست فيشر يقكؿ مبرزان تفٌكؽ العرب :" كا 
الفىخاري بكفرًة كتًب عمكـً  استثنينا الصيف فال يكجدي شعبه آخري يحٌؽ لو

ٍسًب أصكؿو  لغًتو ، كبشعكًره المبكًر بحاجتو إلى تنسيًؽ مفرداتيا ، بحى
  ".غيرى العرب كقكاعدى 

( http://www.t-elm.net/moltaqa649    -  -    ) 

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?t=649
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سية في أكركبا مبكرا مقارنة كقد كاف كضع المعاجـ المدر 
دكارد ثكرندايؾ الرائد في تأليؼ إبنظيرتيا عند العرب ... كيعد 

المعاجـ المدرسية في الثالثينيات مف القرف التاسع عشر.)أحمد، 
 .(45،ص42: ص1998

( في المعيد العالي 2009كيرل الباحث )عبد المطيؼ عبيد :
لعصر الحديث عرؼ لمغات بتكنس أف المعجـ المدرسي العربي في ا

. كيمثؿ "المعجـ المدرسي مف التجربة المبنانية انطالقان  ممحكظان  اىتمامان 
السكرم الذم ألفو السيد محمد خير أبك حركب كعممت عمى إعداده 
صداره كزارة التربية كالتعميـ بالجميكرية العربية السكرية إحدل  كا 

عمى العربية المحاكالت الجادة في حركة التأليؼ المعجمي، لمحفاظ 
الفصيحة، ك تمبية لحاجات الطالب إلى معجـ لغكم يعينو عمى فيـ 
معاني الكممات التي تعرض لو، كيساعده عمى ضبطيا، كيجنبو الزلؿ 

 .)ww.majma.org.jo/index.php/2009 .(في استعماليا
ال يختمؼ التربكيكف كالباحثكف المغكيكف في الميداف التربكم 

كىك مفقكد في الميداف التعميمي  –المدرسي  الفمسطيني ككف المعجـ
كسيمة مف الكسائؿ التربكية التعميمية التي يحتاجيا   -الفمسطيني

المعمـ أثناء تدريسو، كالطالب في دراستو كبحكثو كتساىـ في إنجاح 
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ارتأت الباحثة   ليوإمية انطالقان مف أىميتو كحاجتنا العممية التعمي
 المدرسي.  استجالء كؿ ما يتعمؽ بالمعجـ

 تعريف المعجم لغة واصطالحًا: -أوالً 

إف اشتقاؽ مادة " معجـ" في المغة  تعريف المعجم لغة: .1
العربية كمعجماتيا ىي العربية كما جاءت في كتب المغة 

: اعمـ يقكؿ "ابف جني" في كتابو "سر الصناعة" :كما يمي
أف "عجـ"، ع ج ـ" ، إنما كقعت في كالـ العرب لإلبياـ 

 :1ج :1985 ،ء، كضد البياف كاإلفصاح.)ابف جنياكاإلخف
 .(36ص

بينما جاء في  لساف العرب البف منظكر، في مادة " عجـ"   
ما يمي: " العجـ كالعجـ خالؼ العرب كالعرب، كالعجـ جمع األعجـ 

ف كاف عربي النسب" )ابف .الذم ال يفصح كال يبيف كالمو كا 
دىا  لساف العرب، (  فالمعاني التي أكر 51:ص10، ج2003منظكر،

تدكر حكؿ اإلبياـ كاإلخفاء كالغمكض كالعجز عند اإلفصاح كاإلبانة، 
إال أنو يضاؼ ليذا المعنى ما يدؿ أيضا عمى اإليضاح كالبياف في 
مادة "عجـ" بفتح العيف. كقد تعمـ العرب الكتابة مف أبناء الشعكب 

مف ىذه  السامية، حيث اقتبسكا حركؼ اليجاء، كلكنيـ كجدكا أف عددا
الحركؼ يمتبس رسمو، فابتدعكا تمييزه بطريقة النقط، كقد سمى العرب 
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بياميا: "، مف "التعجيـ"، "إعجامان   عممية نقط الحركؼ إلزالة لبسيا كا 
كىي إزالة العجمة بالنقط مف قكلو: أعجـ الشيء إذا أزاؿ غمكضو. 
كسميت حركؼ الخط العربي بعد ذلؾ حركؼ المعجـ، أم حركؼ 

 ذم أعجـ كنقط، فزاؿ منو المبس كالغمكض.الخط ال

كمف ىذه الداللة جاءت تسمية الكتاب، الذم يزيؿ لبس 
معاني الكممات بالمعجـ، لقد مر المعجـ تاريخيا بعدة مراحؿ، رغـ أنو 

: 2: ط1، ع/1986)حسف ، لـ يأخذ فييا كميا لفظ المعجـ. كيرل 
ٍزـ مىتى أطمؽ الم (10-9ص عجـ عمى ىذا أننا ال نٍستىًطيع اٍلجى

االستعماؿ،...فإف.. ذلؾ أىمر الى ييٍستىطىاع لضياع كثير مف كتبنا 
ًديث  كآثارنا كىأكؿ ما عرؼ كىافى ًفي اٍلقرف الثَّاًلث عمى يىد رجاؿ الحى
مىٍيًو اٍسـ  الَّذيف سبقكا المغكييف ًفي اٍسًتٍخدىاـ المعجـ كأكؿ كتاب أطمؽ عى

ابىة ت  حى ثَـّ أطمقت ًفي اٍلقرف الرَّاًبع  ... ىػ 207المعجـ ىك مٍعجـ الصَّ
ًغير كاألكسط ًفي  عمى كثير مف اٍلكتب كأشيرىا المعجـ اٍلكىًبير كالصَّ

 ىػ ... كعنيـ أىخذه المغكيكف.  351قراءات اٍلقيرآف كأسمائو ت 

( ََُِ:ُْْأما القامكس حدد الدكتكر رجب إبراىيـ )
أم قمس الماء  قىمس معنى تمؾ الكممة لغكيان فيبيف أنو جاء مف الفعؿ

قيمكسان: انغٌط ثـ ارتفع، كالقمس: الغكص، كالقامس: الغكاص،  يقًمس
كفي العصر الحديث  .كالقامكس ىك قعر البحر أك كسطو أك معظمو

شاع استعماؿ قامكس كمعجـ بمعنى كاحد عمى أنيما مترادفتاف في 
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الداللة عمى كؿ كتاب مرجعي يحتكم عمى مفردات المغة كيشرحيا 
بيف معناىا كاشتقاقيا كأصميا، كقد ذكر الدكتكر رجب إبراىيـ كي
استعماؿ كممة قامكس  ( أف مجمع المغة العربية أقرََُِ:ُْٓ)

لذلؾ بأنو مف قبيؿ  جمعيا عمى قكاميس كاحتج بمعنى معجـ كأقر
 .المجاز أك التكسع الداللي في االستعماؿ

 تعريف المعجم اصطالحا:   .2

ناه العاـ عمى كؿ قائمة تحتكم المعجـ" بمعيطمؽ تعبير "
مجمكعة مف الكممات مف أية لغة مع مراعاة ترتيبيا بصكرة معينة، 
ذات منيج، كمع تفسيرىا بذكر معناىا الحقيقي أك المجازم، أك بذكر 

 . (9: ص1991)عبد الغني ،معناىا كاستعماالتيا المختمفة
(كتاب يضـ ٩٩ُِ:٩َُيعرؼ عمر سميماف المعجـ بأنو )

المغة كيبيف ىجاءىا كنطقيا كمعانييا كاستعماليا كمرادفاتيا كممات 
كاشتقاقيا، أك أحد ىذه الجكانب عمى األقؿ، عمى أف تككف مرتبة 

    . بشكؿ معيف إما عمى حركؼ اليجاء أك طبقان لممكضكع
"مؤلؼ تعميمي يحتكم عمى مجمكعة مف  :أما المعجم المدرسي

حاالت مرتبة جكد بعض الالفقرات مستقمة عف بعضيا البعض رغـ ك 
فيك  -المدرسي –أما الشطر الثاني مف المصطمح ترتيبان ألفبائيان "

لى ارتباط المعجـ المدرسي إصفة اقترنت بمصطمح يعكد ذلؾ 
بالمدرسة كالمنياج الذم يدرس في مستكل معيف يدعك الى أف يعكس 
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حث المضاميف الكاردة في المنياج كالتي يتعرض المتعمـ إلى حاجة الب
غناء رصيده  فييا الستجالء ما غمض منيا أك االستزادة كا 

 .(27:ص 1998منيا".)الصكرم، 
مجمكع الكحدات المعجمية المتداكلة فعميان في الكتب المدرسية أك ىك: 

          الكتب.  في كؿ مستكل معيف، كضمف السياؽ التعميمي ليذه
 .( 2004قريش، )

  أنواع المعاجم : -ثانياً 
نكع المعاجـ بتنكع أىدافيا كمناىجيا كمف حيث مادتيا تت      

بحسب العمـك كالخصكص...إلخ. كفيما يمي ذكر ألىـ أنكاع 
  .المعاجـ المكجكدة في المكتبات المدرسية

:( https://ar.wikipedia.org/wiki) 
 المعاجم حسب اليدف: .1

كتعني بذلؾ تصنيؼ المعاجـ بحسب ما يحتاجو الدارس:           
اؾ مف يبحث عف معنى لفظ معيف أك معرفة لفظ مناسب لمعنى فين

 ما يريده كتنقسـ بدكرىا إلى ثالثة أنكاع ىي: 

معاني (، ) المحيط ،القامكس مختار الصحاح-معاجـ األلفاظ )
 (، ديكاف معجـ -(، )معاجـ األبنيةسيده البف المخصص -المعاني

 (.ىيـ الفارابيألبي إبرا )األدب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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 : المعاجم بحسب المنيج .2

تختمؼ المعاجـ باختالؼ ترتيب مفرداتيا كىناؾ أكثر مف         
ة في كلممعاجـ العربية أربعة طرؽ رئيسطريقة لترتيب المفردات، 

المعاجـ األلفبائية  - المعاجـ الصكتية التقميدية:ترتيب المفردات كىي
المعاجـ األلفبائية  -ب األكاخر المعاجـ األلفبائية بحس -التقميدية 

 بحسب األكائؿ.

  :معاجم التخّصص .3

ىي المعاجـ التي تجمع ألفاظ عمـ معٌيف كمصطمحاتو أك فف         
ما، ثـ تشرح كؿ لفظ أك مصطمح حسب استعماؿ أىمو كالمتخصصيف 

لمدَّميرم الذم جمع فيو أسماء الحيكاف  حياة الحيكاف بو. ككتاب
فان بيا، كبخصائص كؿ منيا عمى كالحشرات كالزكاحؼ  كالطيكر معرِّ

(. كتكجو اىتماميا إلى فئة معينة 43)الشرقاكم :ص. .طريقة عصره
مف الباحثيف، فتقتصر عمى تسجيؿ المفردات التي تفي بحاجاتيـ 
الخاصة مثؿ المعاجـ الطبية كالعممية كاليندسية كالجغرافية كاألعالـ. 

مجمع المغة  رت مؤخران عفكمف أىـ المعاجـ المتخصصة التي صد
كىك معجـ  لجميمةمعجـ مصطمحات الفنكف ا بالقاىرة العربية

مكسكعي، يشتمؿ عمى ما يزيد عف ألفىي مصطمح، تغطي شتى 
مجاالت الفنكف الجميمة كالتشكيمية كالبصرية، قاـ عمى إعداده نخبة 

صالح  - فاركؽ شكشة :مف المغكييف كالمتخصصيف، مف بينيـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D8%B6%D9%84
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حماسة  - حسنيف ربيع - محمكد الربيعي - ياسر منجي - فضؿ
. كتعد معاجـ المصطمحات عالج ناجع لما فىٌتكح أحمد - عبد المطيؼ

نحف عميو مف تعدد األلفاظ المكازية لممصطمح الكاحد، فقد كثر عدد 
في المغة العربية، كاختالؼ المتصديف لكضع المصطمحات العممية 

 العربي.المصطمحات لممعنى الكاحد غدا داء مف أدكاء لساننا 

 .(672حسككر،ص)

 المعاجم بحسب وحدة المغة وتعددىا:   .4
كتنقسـ ىذه المعاجـ حسب تسميتيا إلى قسميف كذلؾ نظران ألىمية  

معاجـ  ب.  معاجـ أحادية المغة أ. :تكاجدىا بيف أيدم الباحثيف كىي
كمف أشير األمثمة عمى المعاجـ متعددة المغة  عددة المغةمت

    .( 5249:ص 1427،المكرد.) النشكاف  كتاب
 أىمية المعجم المدرسي: -ثالثاً 
مما ال شؾ فيو أف اإلنساف ميما بمغ مف عمـ كمعرفة ال   

يستطيع أف يحفظ كؿ الثركة المغكية لمغتو، ميما أكتي مف الذكاء كقكة 
لخياؿ، لذلؾ يصطدـ أحيانا بكممات ال يعرؼ معناىا الذاكرة كسعة ا

بدقة ككضكح فال يجد ضالتو اال بيف دفتي المعاجـ . ككؿ المعاجـ 
في الحقيقة تتمثؿ ليا أىداؼ تربكية أدناىا مساعدة المستعمؿ عمى 

بياـ يزيمو أك خطأ يصمحو أك تركيب يقيمو إمعرفة مصطمح يجيمو أك 
درسان  أك يتعمميا أك فكرة يصححياكأقصاىا تقديـ معمكمة عممية 

يستخمصو. كيعد المعجـ المدرسي كسيمة مف الكسائؿ التربكية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D8%B6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%88%D8%AD_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%91%D9%88%D8%AD_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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نجاح إالتعميمية التي يحتاجيا الطالب في دراستو كبحكثو كتساىـ في 
العممية التعميمية. لذا ينبغي عمى مدرسي المغة أف يزكدكا تالميذىـ 

في التربية المغكية ال  بثقافة معجمية؛ ألف إىماؿ ىذا الجانب الحيكم
يسبب عدـ تمكف الطالب مف استخداـ المعجمات بشكؿ فعاؿ فحسب 

ػ  .بؿ يسبب ظيكر مفاىيـ خاطئة عف طبيعة المعجـ ككظيفتو أيضان 
 تية:ك ترجع أىمية المعجـ لألسباب اآل (163: 1999، )القاسمي
 لممتعمـ، كالمصطمحات، كالعالماتإثراء الرصيد المغكم  .1

 .المنياج الدراسيالمتعمقة ب
تمكيف المتعمـ مف معمكمات كتكاريخ كأسماء المكاضيع  .2

 .المدرسية
تنمية اإلنتاجية المغكية كاإلبداعية عند المتعمـ كفيـ المتف   .3

 .التعميمي ضمف حيثيات المقاـ ك المقاؿ كالتفاعؿ معو
بناء شخصية المتعمـ في جكانبيا السمككية المختمفة،   .4

ركية كاالجتماعية كالنفسية. أم المعرفية كالحسية كالح
المساىمة في التعمـ الذاتي لدل المتعمـ، كتحفيزه عمى 

 ذلؾ.
 .تنمية مناىج البحث كآلياتو عند المتعمـ  .5
 ـ.تشكيؿ اإلطار العاـ المغكم التكاصمي بيف المعمـ كالمتعم  .6
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تنمية ممكة النقد عند المتعمـ انطالقا مف البحث الذاتي في  .7
 .(2004ريش، )ق.المعجـ المدرسي

نجد كثيران مف الطالب يشككف مف  وكعمى الرغـ مف أىميت      
قمة استعماؿ المعجـ، كلعؿ ذلؾ عائد كما أسمفنا لعدـ تكفر معاجـ 

يبرر كثرة  متخصصة تمبي حاجة الطمبة في ىذا الميداف، كىذا
 اعتمادىـ عمى المعمـ في البحث عف المعمكمة.

 

 المدرسي في مدارسنا:مجاالت توظيف المعجم  -رابعاً 
المعجميكف مجاالت عديدة لممعاجـ المدرسية، استجمى           

كفقان ألنماط الحاجة إلييا كاستعماالتيا في المدارس كمراكز 
 في النقاط التالية: مصادر التعمـ،

تفسير مفردات القرآف الكريـ  مما يعيف الطمبة عمى معرفة  .1
يؼ المعاجـ ككتب المُّغة كاف القصد مف تأل معنى آياتو. "كلقد

حراسة اٍلقرآف مف أىف يقتحمو خطأ في الٌنٍطؽ أىك اٍلفيـ 
كحراسة العربٌية مف أىف يقتحـ حرميىا دخيؿ الى تٍرضى عنو 
اٍلعىربيَّة كصيانة ىذه الثركة مف الٌضيىاع بمكت العمماء ...كما 
ينشأ عنو مف الجيؿ بالقرآف كاٍلحديث فشمر كثير مف أىًئمَّة 

 .(10-9: ص2: ط1،ع/1986)حسف،".ساف لذلؾالمِّ 
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-تفسير األلفاظ الكاردة في األحاديث المركية عف الرسكؿ  .2
كاآلثار الكاردة عف الصحابة كالتابعيف  -صمى اهلل عميو كسمـ
 رحميـ اهلل تعالى .

رية ربية، كالقطع النثعفيـ مفردات القصائد الشعرية ال .3
 عباسي (.ال  -سالمياإل –الغامضة )األدب الجاىمي 

أم بياف ضبط مختمؼ الكممات  ضبط الكممات كذكر لغاتيا .4
التي ال يظير لنا كجو الصكاب فييا، كالسيما األسماء 

ككثيران مف أسماء األعالـ كالبمداف كاألفعاؿ الثالثية –الجامدة 
خاصة، فكـ مف فعؿ ثالثي كقفنا حائريف أماـ معرفة حركة 

مصدره، كما ليذا  العيف في ماضيو أك مضارعو، أك معرفة
بياف ، كمعرفة نطقيا الصحيح، ك المصدر مف صكر كأشكاؿ.

كيفية كتابة الكممة في حالة اختالؼ النطؽ عف الكتابة كما 
 .لكف – ىذا – السمكات – الرحمف – في: اهلل

يجاد بياف اشتقاقات الكممة كتصريفاتيا كجمكعيا كمصادرىا ك  .5 ا 
 ) ختمفة لمكممة الكاحدةالمعاني الم معاني الكممة أك الكممات )
 . كاختالؼ معانييا بحسب سياقياشرحيا كتكضيح معانييا 

  تحديد أماكف بعض المكاقع الجغرافية، كالمدف التاريخية.  .6
التعريؼ بالمصطمحات كالبمداف ،كأسماء النباتات كالحيكانات   .7

 .(كالرياضيات ... ،خ كالجغرافياالتاري ،العمـك  ) كالطيكر.
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 المعاجم المدرسية العربية:واقع  -خامسا
قامت الباحثة باستقراء بعض الدراسات المغوية والمجالت التي  

سمطت الضوء عمى المعاجم العربية المدرسية وسجمت النقاط 
  التالية:
النقل العشوائي من المعاجم بنوعييا) القديمة والحديثة(  .1

رجع صاحب " المعجـ  غالط والمآخذ المغوية:وشيوع األ
المغكم الذم أصدرتو كزارة التربية في الجميكرية  المدرسي

كما يقكؿ في مقدمتو إلى المعجمات 1985العربية السكرية 
القديمة كالحديثة ككتب المغة، غير أنو كاف يمجأ إلى النقؿ 
العشكائي، مٌما أبعده عف رؤية ما كقع فيو بعض المعاجـ 

ذلؾ مف أخطاء، كجعمو يغفؿ عٌما نبيت إليو كتب المغة في 
كما ألقت عميو الدراسات الحديثة مف أضكاء لتقكيمو، كليذا 
تجٌمعت في ىذا المعجـ طائفة مف األغالط كالمآخذ المغكية 

 .(2005.)عيسى،
لـ  :عن المعاجم التراثية القديمة عن االستقالل العجز .2

التطكر المغكم الكبير الذم عرفتو  المعاجـ المدرسيةتكاكب 
عف  ىاعجز بسبب  كالعشريف عشرسع العربية في القرنيف التا

كفي مقدمتيا "المساف"  عف المعاجـ التراثية القديمة االستقالؿ
كصؿ 'عبد المطيؼ عبيد مف المعيد العالي بؿ  ك"القامكس"

،إلى القكؿ أف المعاجـ المدرسية تتميز  لمغات مف تكنس



  تفعيل مجمع المغة العربية المدرسي آفاق

208 
 

باإلفراط في إيراد القديـ كالتفريط في الحديث الجارم عمى 
  .حسنف الفصي

: انحصار المعاجـ مادتيا المعجمية ال تمبي حاجة الطمبة .3
في شرح الكممات كالمفردات كالتمركز حكلو.  المدرسية غالبان 

كلقد استخمصت "صكتية بكاؿ "مف مركز البحث العممي 
كالتقني لتطكير المغة العربية بالجزائر مف خالؿ اإلطاللة 

مؾ أكثر مما عمى عينة مف المعاجـ" أف المعاجـ العربية تم
يحتاجو التمميذ بالنسبة لمغة العامة كأقؿ ما يحتاجو بالنسبة 
لممصطمحات كأىممت أسماء األعالـ، بينما المعاجـ 
الفرنسية غنية مف حيث عدد المداخؿ التي كازنت بيف المغة 

عبد "كلقد استخمص  ".ـالعامة، المصطمحات كأسماء األعال
العممي كاأللفاظ  النكر جميعي" في بحثو مسألة المصطمح

الحضارية في المعجـ المدرسي، أف معاجمنا تحتاج إلى 
 كثير مف التحديث كالتجديد،  إلىماليا الكثير مف األلفاظ 

 .الحضارية كالمصطمحات العممية
: يرل عبد العزيز قريش عدم االرتباط بالمنياج الدراسي .4

بجامعة محمد الخامس بالرباط أف  ارتباط  المعجـ المدرسي 
المدرسة بالمنياج الذم يدرس في مستكل معيف يدعك إلى ب
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أف يعكس ىذا المعجـ المضاميف الكاردة في المنياج كالتي 
يتعرض المتعمـ إلى حاجة البحث فييا الستجالء ما غمض 
غناء رصيده منيا، كىذا ما ال يتكفر  منيا أك االستزادة كا 

 .(2004دائما في ىذه المعاجـ. )قريش، 
بالمعايير والمقاييس المعتمدة في إخراج عدم االلتزام  .5

-تكصؿ " حسف حمزة " مف جامعة ليكف المعجم المدرسي:
فرنسا، بعد دراستو لممعاجـ المدرسية العربية مف خالؿ 
مقدماتيا.. كيقصد بيذه المقدمات ما كتبو أك سكت عنو 

المداخؿ المحذكفة  مؤلؼ المعجـ أك ناشره، مكضحان 
ـ عربية، األمر الذم جعمو كالمستحدثة في خمسة معاج

يستنتج أف اختيار المداخؿ ال يستجيب لحاجات الطالب 
نما ىك إعادة إنتاج ا  ميذ، كال يخضع لمعايير محددة، ك كالتال

 .(2009)مجمة المسانيات :  لممعاجـ القديمة.
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 النتائج و التوصيات 
م لمدة انطالقان مما تقدـ كمف خالؿ عمؿ الباحثة في الميداف التربك  

 ليست بالقميمة  تكصمت إلى ما يمي:
لكؿ كسيمة مف الكسائؿ التعميمية شركط ينبغي أف تتكافر بيا  .1

كيما تؤدم كظيفتيا عمى أكمؿ كجو كيعتبر المعجـ المدرسي 
أحد ىذه الكسائؿ التي تحقؽ أىدافا تربكية ىامة كلكي يحقؽ 
أقصى إفادة ممكنة يجب أف تتكافر فيو مجمكعة مف 

 ات التي تساعد عمى الرجكع اليو.المكاصف
تبدك الحاجة ممحة كعاجمة لكضع معاجـ متخصصة األمر  .2

الذم يتطمب معو بذؿ المزيد مف الجيكد في تكفير معاجـ 
تمبي حاجات المتعمميف كتضع أماميـ مادة عممية كمكسكعة 

لمعاجـ المدرسية غنية تمبي حاجات المنياج المدرسي، ألف ا
الكبار بؿ ىي معاجـ منظمة بطريقة  ليست اختصاران لمعاجـ

 .مخصكصة ك ليا مميزاتيا التي تنفرد بيا
تكثيؼ الجيكد بيف كؿ القطاعات المعنية المغكية كالتربكية  .3

إلنتاج المعاجـ المدرسية كتككيف باحثيف في مجاؿ المعجـ 
المدرسي، عمى اعتبار مكضكع المعاجـ مف المكاضيع 

غة العربية لمسايرة الميمة التي تسيـ في النيكض بالم
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لمتعامؿ مع مختمؼ العمـك  أساسيان  النيضة المغكية، كمفتاحان 
 .في جميع مجاالتيا

تككيف لجاف مف المؤلفيف متعددم االختصاص كالخبراء في  .4
المغة كالرسـ كالخط ك تقنيات الكتابة كاإلخراج إلتقاف العمؿ 

لب ذا تكافر ذلؾ استطاع الطاإكاقترابو مف الكماؿ المأمكؿ، 
أف يتعامؿ بكؿ حكاسو مع المعجـ مما يؤدم إلى تفاعمو مع 

ألنو يحس أنيا تستجيب لو  ىذه األداة كاستمرار تردده الييا،
 .ك تمنحو ما يحتاج اليو ك يصبح تعاممو مع المعجـ إيجابيان 

ينبغي تحديد الطرؽ الناجعة لجمع المادة المغكية المناسبة  .5
ك المالئمة لكؿ مرحمة  لكؿ مستكل مف المستكيات التعميمية

مف المراحؿ السنية ك القياـ بمسح لغكم شامؿ لما يكتب 
لمتالميذ ك األطفاؿ ك مف أصغر مرحمة الى أكبرىا ك المادة 
المكسكعية )الكتب المدرسية ، القصص، المجالت، الرسـك 

كالحرص كؿ الحرص عمى تقصي  المتحركة .....(
كااللفاظ الحضارية المصطمحات العممية الحديثة كالمعاصرة 

جراء استفتاء  ،لفاظ التراثية اليامة كالمتداكلةىماؿ األإدكف  كا 
حصاء لمغة الناشئة كالذم أجرتو المممكة العربية السعكدية  ،كا 

ف أكما يجب  ،كذلؾ حتى تككف المادة المجمكعة حية طيعة
تككف متنكعة مف حيث األمثمة التكضيحية كالشكاىد السياقية 

حتى تضيؼ الى فيـ  ،ص جيدة المغةكأخذىا مف نصك 
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المعنى معرفة بكيفية استخداـ الكممة في سياقات مختمفة ك 
صقؿ تعبير مستعمؿ المعجـ كتحسينو فيككف المعجـ 

كليس صكرة المدرسي معجما معاصرا يمثؿ الكاقع المغكم 
 .مختصرة لمعاجـ القدامى

السابقة  ترل الباحثة...أف كؿ التكصيات وفي الختام              
التي جرل ذكرىا فيما سمؼ ال يمكف أف تتـ بجيد فردم بؿ ىي عمؿ 
لجاف أك مؤسسات عمى المستكل الكطني، ككضع المعاجـ عمؿ 
طكيؿ المدل، بؿ ىك عمؿ مستمر ينيض بو كؿ جيؿ بما يستطيع 
منو تاركان لمخمؼ أف ينيض بما تقاصرت عنو جيكده، كىذا يحتاج 

عمى أكلي الغيرة كالحمية بعزيز، كال نممؾ إلى جد كمثابرة، كما ذلؾ 
أخيران إال أف نقكؿ: إف الحمـ ىك الحقيقة التي ستأتي بتضافر جيكدنا 

 .كعممنا المستمر، كاهلل كلي التكفيؽ
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 والمصادر المراجعقائمة 
 –( . سر صناعة اإلعراب ،دار القمـ 1985) الفتع عثمان بن جني وأب .1

 .1ف ىنداكم،ج، تحقيؽ : د. حس 1ط دمشؽ
(. لساف 2003)أبو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور .2

 .51،ص10العرب،ج
(. دراسات في الداللة كالمعجـ، دار ََُِ)إبراىيم, رجب عبد الجواد  .3

 .غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة
، القاىرة عالـ  صناعة المعجـ الحديث . (1998)أحمد مختار عمر .4

 الكتب.
 . القاىرة. مكتبة النيضة .5ى اإلسالـ. ط ( ضح1956)  أحمد أمين   .5
(. المعجـ المغكم العربية بيف التأثيؿ 2002) بن حويمي ميدني .6

 كالتحديث، دراسة في فمسفة البناء المعجمي كأثره التربكم .
المعجـ المدرسي ، مجمة التراث العربي (. في نقد 2002) جورج عيسى .7

ىػ=)  1425-) صفر (-(97العدد: ) -اتحاد الكٌتاب العرب بدمشؽ  -
 .226-211السنة الرابعة كالعشركف ص  -2005آذار (

االشكاالت في المعجـ المدرسي ، نص  (.2004) عبد العزيز ,قريش .8
شكاالتو،  المنعقدة بمعيد  المداخمة في ندكة  المعجـ العربي العصرم كا 
 الدراسات كاألبحاث لمتعريب، جامعة محمد الخامس ػ السكيسي ،الرباط.

، الرياض: مطابع  (. عمـ المغة كصناعة المعجـ 1991)القاسمي عمي  .9
 جامعة الممؾ سعكد.

البحكث  (. المعاجـ العربية، مجمة2007)  العمواني فياض جابر محمد .10
 .259-227، ص11العدد اإلسالمية، 

الرامكز عمى الصحاح، دار أسامة (. 1986)  محمد بن السيد حسن .11
تحقيؽ: د محمد عمي عبد الكريـ ، الطبعة الثانية ، 1ج/-:دمشؽ 
 الرديني.

http://www.alukah.net/authors/view/home/245/
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(: دليؿ الطالب في استخداـ المعاجـ ٩٩ُِ) محمد, عمر سميمان .12
 .العربية، الدار الدكلية لمنشر كالتكزيع، الرياض

ؿ المعجـ أعماؿ الندكة الدكلية التككينية حك  (.2009مجمة المسانيات ) .13
يناير  11ك 10المدرسي: مادتو كآليات صناعتو المنعقدة بالجزائر يكمي

،، مركز البحث العممي كالتقني لتطكير المغة العربية، 2009مف سنة 
 .16عدد 

( .اتجاىات متعممي المغة العربية غير الناطقيف 1427محمد النشكاف  ) .14
الشريعة كالمغة  ،مجمة جامعة اـ القرل لعمـكبيا نحك استعماؿ المعجـ 

 .38، ع 18العربية كآدابيا،ج
 ، بيركت: دار الجيؿ. معجـ المعاجـ العربية (.1991)يسري عبد الغني .15

 :الشبكة العالمية لممعموماتمواقع  -ثانيا:
 

     -  -    elm.net/moltaqa649-www.t -  
-00/536-36-09-10-02-index.php/2009ww.majma.org.jo/ - 

6.html-52 
 ، نظرة في مصطمحات المعجـ المدرسيجورج عيسى

ww.mohamedrabeea.com/books/book1_18001.pd. -3  
. المعجـ العربي بيف الكاقع كالطمكح ، مجمة مجمع المغة العربية ناديا ,حسكور

 .)ّ( الجزء )٨٧العدد ) –بدمشؽ 
https://ar.wikipedia.org/wiki) -    

    

http://www.t-elm.net/moltaqa649
https://ar.wikipedia.org/wiki)3-
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 توصيات اليوم الدراسي
 تفعيل مجمع إللغة إلعربية إملدريس فاقآ  

 
 م8182يناير  81ه الموافق 8341ربيع آخر  81الخميس 

 
عتماد قانون حماية المغة العربية ال الفمسطيني المجمس التشريعيدعوة  -1

 مجمع المغة العربية الفمسطيني ضمن القراءات الثالثة. هالذي أعدّ 
 عقد يوم دراسي حول آليات صناعة معجم مدرسي فمسطيني.  -2
م عمى أن ائزة المجمع المدرسي المثالي كل عالتأكيد عمى أىمية استمرار جا -3

 يكون االحتفال بو في يوم المغة العربية العالمي. 
"آفاق تفعيل اليوم الدراسيحكيميا وعرضيا في التي تم تطباعة أوراق العمل  -4

المدارس من  مكتبات في كتاب يعمم عمى جميع مجمع المغة العربية المدرسي"
 أجل توسيع دائرة الفائدة.

البدء في المرحمة الثانية من مراحل العمل عمى إعداد معجم مدرسي بعد أن  -5
يستفيد من التجارب أتم المجمع المرحمة األولى من مراحل إعداده, عمى أن 

السابقة وأن يحرص عمى تحقيق المعاصرة والفائدة العممية لمطمبة والمعممين 
 وأولياء األمور.

تخصيص معمل لغة عربية في كل مدرسة خاص بأنشطة مجمع المغة  -6
 العربية المدرسي.

ضفاء نوع  -7 توظيف تكنولوجيا التعميم في عرض موضوعات المغة العربية وا 
عداد حقائب المعممين اإللكترونية, التي تشمل  من التشويق عمى موضوعاتيا, وا 

قراءات نصوص, ومسرحيات منيجية, وأوزان عروضية وغير ذلك مما تنتجو 
 لجان المجمع.
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إقامة معارض لمخط العربي تشجع عمى معرفة الخطوط العربية وتطورىا  -8
فنون الجميمة وتشجع النشء عمى تعمميا, بإشراف المجمع المدرسي ولجنة ال

 في كل مدرسة.
تدريس الترجمة والتعريب ضمن دروس المغة العربية., فالترجمة فن تطبيقي  -9

وىي حرفة ال تتأتى إال بالدربة والمران والممارسة استنادًا إلى موىبة, وليا من 
 الجوانب الجمالية واإلبداعية نصيب.

ريد لغًة ال لغوا" أو "لمضاد إقامة األيام الخاصة بالمغة العربية تحت شعار "ن -10
ننتمي" يشار فييا لضرورة صحة المسان بالنطق والتي تتطمب صحة ضبط 

 الكممات.
إعداد األبحاث اإلجرائية التي تعالج القضايا المغوية وأخطاء متحدثييا  -11

 ووضع خطط عالجية لذلك, وعدم الخمط بين األبحاث العممية واألبحاث االجرائية.
صص الناقدة والتي تعمل عمى تنمية المحاكاة والتذوق األدبي تفعيل الح -12

 لمطالب, وتجمع فروع المغة العربية كاًل متكاماًل.
دخالو ضمن بنود التقييم لمادة  -13 إقامة المسابقات في التعبير الشفوي, وا 

 التعبير كفرع من فروع المغة العربية.
المغة العربية لطالب المراحل التركيز عمى تعميم ميارة االستماع في تعميم  -14

األولى, وذلك لتكوين مخزون لغوي لدى الطفل يستطيع من خاللو محاكمة 
 المفردات التي يستمع ليا الحقًا, أو يتحدث بيا في تعبيراتو المختمفة.

تعزيز القراءة الجيرية التي تساعد عمى سالمة النطق, وتزيد من  -15
يادة ثقتو بنفسو, مع الحرص عمى المحصول المغوي لمطالب, وتعمل عمى ز 

التنوع في المقروء, وأشكال القراءة. مع ضرورة التزام المعممين بالقراءة الفصيحة 
 المضبوطة بالشكل والمراعية لألسموب والنبر.

إنشاء وحدة تدقيق لغوي في دائرة الترخيص تقوم بتدقيق أسماء المحال  -16
 سييالت  لمن يحافظ عمى المغة العربية.التجارية واألسواق والعقارات, وتقديم الت
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التعامل مع المغة العربية كقضية تحتاج إلى مجالس وجيوش من أجل  -17
الدفاع عنيا؛ فنحن بحاجة ماسة لحق العودة إلى ىويتنا العربية, فيي قضية 
سالمية أيضًا, وال شك أن ىناك من الدول من تنبو لمثل ىذه النقطة  قومية وا 

ما أحست بالخطر عمى لغتيا أقامت شرطة خاصة لحمايتيا, فيا ىي فرنسا حين
تقوم عمى إصدار القوانين والقرارات الرسمية عن مجمس الوزراء خاصة 

 باستعمال المغة الفرنسية والتصدي لمدخيل فييا من المغة االنجميزية.
تفعيل الصالونات األدبية التي تعزز ظيور األدباء والنقاد وتقدم ليم  -18

االىتمام تشعرىم بثقتيم بأنفسيم وتساعد النشء عمى مجاراتيم  مساحة من
 والتعمم منيم, مع إفساح المجال لالختالفات الفكرية.

تنمية االنتماء لمغة العربية الفصيحة ومحاربة دخائل المغة وطغيان المغات  -19
 األخرى في الحديث والكتابة.

آن والمغة لألطفال الصغار تعزيز دورات القاعدة النورانية في تعميم القر  -20
 فيي بداية طيبة لحفظ األطفال الحروف بأصواتيا وأشكاليا ومخارجيا وصفاتيا.

إنتاج أفالم رسوم متحركة وبرامج أطفال تحيي المغة العربية الفصيحة  -21
وتساعد األطفال عمى اكتسابيا بصورتيا السميمة, بعيدًا عن العامية التي 

 ل.انتشرت في فضائيات األطفا
إقامة ورش العمل حول دراسة تطور الميجات التي ىي امتداد لمغة العربية  -22

من أجل وضع حدود صارمة ليذه الميجات ال تتعداىا فتطغى عمى المغة العربية 
 الفصيحة وتطمسيا.

تعزيز المكتبات بالكتب اإللكترونية المسموعة والمقروءة إلى جانب  -23
غة العصرية التي يحياىا أبناء ىذا العصر المطبوعة ورقيًا؛ لمواكبة الصب

نما تتعاون فيما  التكنولوجي, فالتقنيات الحديثة ال تحكم باإلعدام عمى سابقتيا وا 
 بينيا وتدعم بعضيا بعضا.
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تعزيز دور مجامع المغة العربية في وضع حدود لحركتي الترجمة والتعريب  -24
, إذ يجب مراعاة قواعد المغة لمغة العربية لمحفاظ عمى كينونتيا وبقاء أصالتيا

العربية في الترجمة واالنتباه إلحياء اإلبداع األدبي وعدم قتمو بالتركيز عمى 
 المضمون دون الشكل األدبي.

تحفيز مشروع معاجم المصطمحات المعاصرة وتخصيص لجان مختصة  -25
يا, وما بذلك؛ إذ ال بّد "من مواكبة ما يطرأ عمى المغة من تغّير في معاني مفردات

 يدخل إلييا من مفردات غريبة.
االىتمام بأدب األطفال الذي ينمي الممكة المغوية لديو من شعر وقصص,  -26

 وتحفيز أدباء األطفال عمى الكتابة والنشر.
العمل عمى توفير مشرفين فنيين في المدارس يقدمون خطط عمل سنوية -27

مدرستين أو ثالثة, لممسرح المدرسي, ومن الممكن تخصيص مشرف فني لكل 
 ينسقون مع المدير والمعممين.

بداعية.-28  العمل عمى أن  يتضمن المنياج المقرر نماذج مسرحية تعميمية وا 
االىتمام بطباعة النماذج المسرحية المحمية والخارجية ونشرىا من أجل  -29

  .تعميم االستفادة منيا
الناجحة بعد إعدادىا حث التمفاز عمى تقديم العروض المسرحية الطالبية -30

 تمفزيونيا, وعدم االكتفاء بتقديم برامج األطفال القائمة عمى النمط التقميدي.
االستفادة من المساحة الزمنية الممنوحة لإلذاعة المدرسية صباح كل يوم  -31

 واأليام الوطنية والدينية من أجل تقديم مشاىد مسرحية قصيرة.
يم بعض جوانب المنياج المالئمة مع اعتماد األسموب المسرحي في تقد -32

إشراك التالميذ في اإلعداد والتنفيذ, مع مراعاة التنويع في أساليب التدريس؛ 
مثل: التعميم الزمري, والمعمم البديل, واالستقصاء والتوجيو, وغيرىا من الطرق 

 الحديثة.
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ية االستفادة من حصص التعبير الماثمة في جميع السنوات الدراسية؛ لتنم -33
 موىبة الكتابة والتذوق الفني لعناصر العمل المسرحي.

إعادة االىتمام بحفالت نياية العام وتكريم التالميذ األوائل, والخروج عن  -34
 النمط التقميدي في اعتماد الكممات الخطابية لمثل ىذه المناسبات.

 االستفادة من جيود بعض الفرق المحمية التي تيتم بمسرح األطفال, من -35
خالل استضافتيا في المدارس, أو تنظيم وفود التالميذ لمشاىدة عروضيا عمى 

 خشبة المسرح خارج أسوار المدرسة.
اعتمــاد المغــة العربيــة الفصــحى لغــة لمحــوار فــي كــل األعمــال المســرحية  -36

 المدرسية.
 تبني ميرجان مسرحي سنوي لتفعيل مواىب الطمبة والمدارس. -37
تابــة المســرحية والفنــون المصــاحبة ليــا مــن تمثيــل عقــد دورات فــي فــن ك -38

خراج ونشيد.  وا 
استثمار جيود المجامع العممية والمغوية في تحديد مفيومات المفردات  -39

 .والمصطمحات األدبية والمغوية في الكتب المقررة
إعداد أدلة مرافقة لمكتب المدرسية في المغة العربية في المرحمتين  -40

 .يةاإلعدادية والثانو 
تطوير القدرة عمى استخدام التقنيات التربوية لرفد العممية التربوية, بيدف  -41

 وتنمية ميارات التعميم الذاتي لدى الطمبة. .تحقيق تحسين عممية التعمم والتعميم
تنمية كفايات المعمم في استخدام المصادر التعميمية بكفاءة وفعالية, وذلك  -42

توفير المختبرات والمكتبات وقاعات و  .التعميمتوفير مراكز مصادر  من خالل:
تطوير إنتاج البرامج اإلذاعية و  .عرض البرامج التعميمية والمشاغل المينية

  .والتمفزيونية التعميمية
 العمل عمي زيادة عدد حصص المغة العربية خالل األسبوع الدراسي . -43
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ن والعاممين في عقد الدورات التخصصية في المغة العربية لكل المعممي -44
 سمك التربية والتعميم.

التشديد عمي منع التحدث بالميجة العامية داخل قاعات الدرس, ونشر  -45
 ثقافة التحدث بمغة سميمة بين أعضاء الييئة التدريسية.

اعتبار إتقان المغة العربية معيارًا ميمًا في اختيار وتعيين المعممين الجدد  -46
د من ذلك من خالل اختبارات مزاولة المينة, في جميع التخصصات, والتأك
 واختبارات التوظيف والمقابالت.

تيسير القواعد النحوية واإلمالئية, واختيار المواضيع والمباحث النحوية  -47
الوظيفية, واالبتعاد عن الغوص في القواعد التفصيمية والحاالت الشاذة التي يندر 

 استخداميا في الحياة العممية.

ع الطمبة المتميزيين في الثانوية العامة عمى التخصص في المغة تشجي -48
 العربية و آدابيا.

معالجة الضعف األكاديمي والتربوي الذي يعاني منو بعض معممي المغة  -49
العربية وذلك بعقد دورات مكثفة ليم أثناء الخدمة والعمل عمي إعادة تأىيميم 

 أكاديميا وتربويا.
لمغة العربية وعمم الدالالت في المساقات الدراسية إدراج مادة قواعد ا -50

 لكميات اإلعالم وأقساميا. 
 حث طمبة اإلعالم عمى إعداد بحوث ومذكرات حول لغة اإلعالم وآثارىا. -51
إنشاء مواقع لمتواصل االجتماعي خاصة بالمغة العربية في المدارس  -52

 وتفعيميا.
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مثل: أخطاء شائـعة, قل وال تقل,  إنشاء أركان ثابتة بوسائل اإلعالم من -53
لغتنا الـجميمة...إلخ, وذلك من أجـل تعمـيم األساليب السميمة, واالرتقاء بالذوق 

 العام.
ــاطقين بيــا بواســطة  -54 ــر الن ــة لغي ــدريس المغــة العربي ــل ت ــي تفعي المســاعدة ف

 الحاسوب وتقنياتو المتعددة. 
لدراسـية وتحكيميـا تحكيمـًا ضبط الكتب المؤلفة بالشـكل فـي جميـع المـواد ا -55

 لغويًا . 
ــك وفــق الخدمــة العمميــة  -56 العمــل عمــى تصــنيف مدرســي المغــة العربيــة, وذل

 واألبحاث والدراسات والكتب التي يعدونيا في أي فرع من فروع المغة العربية. 
تخصـيص حيـز مـن أسـاليب تقــويم الدارسـين لالمتحانـات الشـفوية , وعــدم  -57

 ات التحريرية لقياس األداء المغوي.االكتفاء باالمتحان
إنشــاء صــحيفة لغويــة أســبوعية, تنشــر عمــى الجميــور وكافــة المؤسســات  -58

 والييئات. 
إنجاز برامج لتعميم المغة العربية ألبنائيا ولألجانب الراغبين في تعميم المغة  -59

 العربية , وذلك بالتنسيق مع المعاىد المتخصصة في ىذا المجال في كل قطر.
تفعيل الرقابة المغوية عمى كل ما ينشر مـن كتـب ودوريـات بغيـة تخميصـيا  -60

 من األخطاء المغوية والتعبيرات اليابطة.
 رصد الميزانية الكافية من أجل إعداد المعجم المدرسي.  -61
تكثيف الجيود وتنسيقيا وتوحيدىا بين وزارة التربية والتعميم ومجمع المغـة  -62

والمجمع المدرسي والجيات المعنية إلنجـاز المعجـم المدرسـي العربية الفمسطيني 
 الفمسطيني. 

التوثيــق والتــدقيق المبنــي عمــى قواعــد عمميــة فــي إعــداد المعجــم المدرســي  -63
 وجمع مادتو وشرحو وتفسيره وترتيبو. 
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تسويق منتجات المعجم المدرسي بما يحقق دعم حقيقي مباشر يصـب فـي  -64
 المدرسي التابع لمجمع المغة العربية الفمسطيني.  الميزانية العامة لممجمع

ـــاىج التـــدريس والمقـــررات واألدب -65 اســـتقاء مـــادة المعجـــم المدرســـي مـــن من
ووسائل اإلعالم الموجية لمطفل الفمسطيني, لتكون مصادر أساسـية فـي معالجـة 

 األلفاظ والمصطمحات المستخدمة. 
ناعة المعجم المدرسـي, مـع مراعاة المستوى العقمي لطمبة المدارس في ص -66

 استخدام الرسوم واألشكال والصور التوضيحية والشارحة. 
خراجو عمى شكل قاموس جيب, ليتسنى  -67 االىتمام بشكل المعجم المدرسي وا 

ــة وغيــر  ــب العالق ــاظ والتراكي ــة إبيــام األلف ــي إزال ــو ف ــو واالســتفادة من ــة حمم لمطمب
 المفيومة. 

جميـة الفرديـة والجماعيـة عمـى مسـتوى العـالم, االستفادة من التجـارب المع -68
 في صناعة المعجم المدرسي الفمسطيني, لتسييل الميمة وتذليل المعوقات. 

تكوين لجان من المؤلفين متعددي االختصاص والخبراء في المغة والرسم  -69
 والخط وتقنيات الكتابة واإلخراج إلتقان العمل واقترابو من الكمال المأمول.

ي تحديد الطرق الناجعة لجمع المادة المغوية المناسبة لكل مستوى ينبغ -70
من المستويات التعميمية والمالئمة لكل مرحمة من المراحل العمرية والقيام بمسع 
لغوي شامل لما يكتب لمتالميذ واألطفال ومن أصغر مرحمة إلى أكبرىا والمادة 

 رسوم المتحركة".الموسوعية" )الكتب المدرسية, والقصص, والمجالت, وال
الحرص كل الحرص عمى تقصي المصطمحات العممية الحديثة والمعاصرة  -71

جراء استفتاء  واأللفاظ الحضارية دون إىمال األلفاظ التراثية اليامة والمتداولة وا 
حصاء لمغة الناشئة.  وا 

ال بد أن تكون مادة العجم العممية المجموعة حية طيعة, ومتنوعة من  -72
 ة التوضيحية والشواىد السياقية. حيث األمثم
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ال بد أن يكون المعجم المدرسي معجما معاصرا يمثل الواقع المغوي وليس  -73
 صورة مختصرة لمعاجم القدامى.

صداره في أال بد من م -74 سسة عمل المعجم المدرسي لضمان تواصمو وا 
 طبعات متالحقة تحقق المواكبة والتحسين والتطوير.

ب المعجم المدرسي األخطاء التي وقعت فييا معظم المعاجم ال بد أن يتجن -75
المدرسية الحديثة, مثل النقل العشوائي من المعاجم السابقة واالعتماد عمى 
المعاجم القديمة بشكل كبير مع إىمال المعاني المستجدة, وعدم القدرة عمى 

بالمعايير تمبية حاجة الطمبة وضعف عالقتيا بالمناىج الدراسية, وعدم االلتزام 
 والمقاييس المعتمدة في إخراج المعجم المدرسي.

 
 رئيس المجنة العممية   

 أ.د. كمال أحمد غنيم           
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