
 

 توصيـات المؤتمــر األول
 حـول تيسير تعليم النحو

اإلبقاء على املصطلحات النحوية اليت خلفها لنا أجدادنا القدامى، ألن لكل لغة  -
 قواعدها ومصطلحاهتا. والبعد عن االجتهادات اليت تؤدي إىل البلبلة وعدم االتفاق حوهلا.

املراحل التعليمية، وجتنب التدرج يف عملية اكتساب املهارات النحوية حسب  -
 استعمال املصطلحات النحوية يف املراحل املبكرة من التعليم.

اإلكثار من حفظ النصوص يف املراحل األوىل من التعليم من القرآن الكرمي والسنّة  -
النبوية واألشعار اجلزلة، واخلطب البليغة، لتكّون رصيدًا لغويًا للمتعلمني يف املراحل التالية، 

تقيم هبا لسان املتعّلم، ويصّح هبا قلمه عند التعبري والكتابة. على أن تضبط الكتب كافة وليس
 يف املراحل األوىل بالشكل، ويُضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية.

االبتعاد عن الشذوذات واالستثناءات، والرتكيز على املوضوعات النحوية الوظيفية اليت  -
 حاجاته ليقرأ ويكتب ويفهم فهماً صحيحاً وأسلوب سليم. ختدم املتعلم، وتليب

 التنبيه على مواضع اخلطأ يف أساليب املتعلمني ودخول العامية إىل أساليبهم الفصيحة. -
الرتكيز على اكتساب املهارات النحوية حبفظ القواعد النحوية وممارسة تطبيقها عملياً  -

 من املعلمني، والبيئة اللغوية السليمة. وتكرار استخدامها، مع توافر القدوة احلسنة
استخدام التقنيات الرتبوية يف توضيح املفاهيم من بطاقات مكربة ومصغرة -

 وملصقات وخمتربات لغوية وحواسيب.
ضرورة استخدام اللغة العربية امليسرة يف تدريس مجيع العلوم، واستبعاد العامية من  -

لى استخدام العربية الفصيحة أثناء تكلمهم املناشط اللغوية كافة، وحث املتعلمني ع
 وتعلمهم.
احلؤول دون الستخدام العامية يف مجيع الربامج اإلذاعية والتلفزية املوجهة لألطفال  -

وغريهم تعزيزًا للمهارات املكتسبة يف املدرسة. وإبعادهم قدر املستطاع عن اإلعالنات 
 املبتذلة اليت تفسد اللغة السليمة.



 

سابقني النتقاء مدرسني أو دخول الوظائف عامة ووظائف اإلعالم إخضاع املت -
خاصة والطالب امللتحقني باجلامعات إىل اختبارات لغوية تبني متكنهم من أساسيات اللغة، 

 وهذا يدفع املتسابقني إىل االهتمام باللغة والتقوي هبا. 
يقة تناسب كل االكتفاء يف النحو التعليمي مبا يصون اللغة وحيفظ سالمتها بطر  -

 منها مرحلة من مراحل التعليم .
على واضعي كتب النحو أن يكثروا من الشواهد واألمثلة املستمدة من القرآن  -

واحلديث الشريف وكالم العرب وحيللوها، ال أن يشغلوا املتعلمني بالقواعد وإبداء اآلراء اليت 
 تناص الشواهد الغريبة الشاذة.حتري العقول مما جنده يف الكتب املأخرة اليت حترص على اق

ليس على حناة هذا العصر أن يقفوا عند عصر االحتجاج وحده، وإمنا ينبغي أن  -
ميتد استشهادهم بالشعر البليغ اجلاري على أساليب العرب الفصحاء يف التعبري ليواكبوا 

االختيار،  املستجدات. وإن االستشهاد بالشعر اجليد يف بيئاته وعصوره املختلفة يوسع دائرة
 وجيعل األبيات الرائعة تدور على األلسنة واألقالم.

السعي إىل أن يصل املتعلم من علم النحو إىل ما حيتاج إليه من غري أن يضطر  -
 إىل أن يتعلم ما الحيتاج إليه. 

النظر يف علم النحو من حيث هو وسيلة غايتها حفظ نظام العربية وتيسري  -
النظر يف األبواب واألحكام والتعليالت واملصطلحات غري الوظيفية  سريورهتا، وبالتايل إعادة

 بقصد تبسيطها تبسيطاً ال َميَسُّ جوهر اللغة.
التأكد من قدرة معلم اللغة العربية يف تعليم النحو العريب، وإعداد مدرس النحو   - 

 إعداداً علمياً وتربوياً يتناسب مع مراحل التعليم املختلفة .
تعليم النحو العريب، باعتماد الطرق االستقرائية للمعلم، وتعدد تبسيط كتب  -

 التدريبات النحوية وفق املنهج الوظيفي للغة العربية.
 استخدام التقنيات يف تعليم النحو باحلاسوب والربجمة -
 ويف اخلتام نتقدم بالتوصيات التالية: -



 

وأن ميتزج القدمي البد أن يكون النحو التعليمي موافقًا للغة العصر احلديث،  -
باحلديث، وأوصي املؤلفني واملعلمني أن تكون اللغة السهلة امليسورة املفهومة هي الوسيلة 

 إىل الوصول إىل عقل الطالب.
توحيد اجلهود يف الدول العربية إلنشاء مراكز حبثية متواصلة ومتعاونة ولعّل املنظمة  -

اجلهود للوصال إىل أفضل النتائج ونوصي أن العربية للرتبية والثقافة والعلوم خري موحد هلذه 
 يبقى البحث مستمراً.

النظر إىل علم النحو على أنه ليس غاية يف ذاته بل هو وسيلة غايتها حفظ نظام  -
 العربية، وتسهيل شيوعها وفهمها.

 مراعاة املرحلة العمرية للمتلقي، والتدرج يف املسائل من السهل إىل الصعب . -
 اخلالفية اليت ترتك للدارسني املتخصصني.االبتعاد عن املسائل  -
غرس حبِّ اللغة وتراثها يف املتعلم واحلرص على انتقاء النصوص احملببة باللغة،  -

 املوصلة إىل القاعدة النحوية بيسر وسهولة.
ضرورة التفريق بني النحو العلمي والنحو التعليمي، فتسهيل تعليم النحو ال يُدخل  -

ييسر حفظه، وميكن ه يف النفوس، وحيفظ لسان صاحبه من الفساد على النحو نفسه بل 
 اللحن واخلطأ.

توحيد املصطلح النحوي يصون الذهن من التشتت بني الدالالت واملعاين  -
 املختلفة.
 فصل املصطلح النحوي عن املصطلح الصريف. -
االعتماد على الشواهد القرآنية، واالبتعاد عن الشواهد الشعرية اليت خترج عن  -
 النحوية وتشذ عنها بداعي الضرورة. القاعدة
 ختليص النحو من العلل واملنطق والكالم. -
 حتنيث لغة النص النحوي لتكون قريبة من الناشئة. -



 

اعتماد كتاب منهجي جامعي يف النحو يكون بعيداً عن تعقيد املادة النحوية يعمم  -
 لتيسري تعليم النحو. على البالد العربية كافة ويضم توصيات الندوات واملؤمترات اليت عقدت

االكتفاء بتدريس القواعد األساسية املتفق عليها واملسنبطة من الشواهد اليت ال  -
 خالف حوهلا.

جتنب فصل النحو عن علوم العربية األخرى كاألدب والبالغة وتدريسها يف  -
 نصوص تكاملية.

كتب إشاعة الفصحى يف مجيع وسائل اإلعالم والرقابة اللغوية على ماينشر من ال -
 والدوريات.

جتاوز التشعبات والتداخالت وحاالت الشذوذ عن القاعدة، وتعقيد املصطلحات،  -
 واالكتفاء بالقاعدة املطردة الثابتة.

 تأهيل املعلم علمياً وتربوياً، وتدريبه املستمر على مناهج طرائق التدريس. -
 هتيئة للتفصيح. استعمال اللغة الوسطى يف احلياة العامة بني الناس مجيعاً، وإشاعتها -
 تعميم الفصاحة يف مجيع وسائل اإلعالم. -
 تكوين املهارات اللغوية، يف التعبري والقراءة الكتابة والفهم واإلنتاج للعلم واألدب. -
الرقابة اللغوية لكل ما ينشر من الكتب والدوريات، وما يعرض من الالفتات  -

 والدعايات.
الالزم فقط، مع التوظيف اجليد توجيه املصادر املقروءة، ليكون فيها الضبط  -

 لعالمات الرتقيم.
 إزالة ختطئة ماهو صواب، ألنه جائز يف هلجة صحيحة أو مذهب حنوي معترب. -
 غرس احملبة للعربية والرتاث، وتنمية االعتزاز بالعروبة. -
إجياب استعمال الفصاحة يف التدريس جلميع املقررات، مع احلوار مبا يناسب  -

 مستوى الطالب.
 نحو العلمي يف الدراسات اجلامعية والتخصصية.حصر ال -



 

 املمارسة العملية ملا يدرس من العربية يف احلوار والكتابة والقراءة. -
إعادة تصنيف النحو العريب ليأخذ شكليه الوظيفي والوصفي املناسبني للتواصل  -

 احليايت والبناء اللغوي معاً مبا يناسب كل مرحلة من مراحل التعليم.
 تعليم العربية لغير الناطقين بها:* وفي مجال 

االقتصار على تعليم أهم األدوات النحوية، دون تفصيل يف احلاالت اخلاصة أو  -
 الشاذة.
 اإلكثار من التدريبات اللغوية. -

 *وفي مجال تعليم العربية أطفال العرب في المهاجر:
األقطار العربية، دعوة املهتمني إىل وضع منهج تعليمي مغاير للمناهج السائدة يف  -أوالً 

 يراعي ما يلي:
 البيئة اجلديدة للطفل بكل مافيها من عادات وتقاليد وموجودات حديثة. وأنظمة. -
تلبيةحاجة الطفل إىل تعلم العربية لغة ثانية ميكن استخدامها يف حياته اليومية إىل  -

العربية  جانب اللغة األجنبية األوىل وهلجته القطرية يف املنزل لقراءة الصحف واجملالت
 واإلنرتنت العريب وكتابة الرسائل إىل األقارب يف الوطن أو بطاقات املناسبات.

حماولة مراعاة استخدام ما يوازي طرائق تعليم اللغة األجنبية للطفل ومصطلحاهتا  -
 األساسية مبا يسّهل على الطفل فهم املقصود.

 ملغاير وتراعي ما يلي:تأليف كتب للمرحلة االبتدائية تعكس أهداف املنهج ا -ثانياً 
 استخدام اللغة العربية امليسرة يف حدود فهم الطفل. -
 اصطناع أسلويب السرد واحلوار القريب من اللغة اليومية. -
 تضمني النصوص كلمات واصطالحات أجنبية مكتوبة بالعربية ليس هلا ترمجة عربية. -
 شكل النصوص باحلركات كلمة كلمة. -
التسميات واملصطلحات املعقدة اليت ليس هلا مايوازيها االبتعاد يف تعليم النحو عن  -

 يف اللغة األجنبية اليت يستخدمها الطفل لغة أوىل.



 

اختيار موضوعات النصوص من البيئة اجلديدة. ومن البيئة العربية على أساس  -
 سياحي، دون الوصول يف متاهات اخلصوصيات اإلقليمية.

 عليم العربية منها:استحداث طرائق ووسائل جديدة يف ت -ثالثاً 
 التعلم باالستماع إىل تسجيالت باللغة العربية. منها األغاين املالئمة لألطفال. -
التعلم باملشاهدة باستخدام األشرطة املرئية أو األسطوانات املدجمة العربية أو من  -

 خالل البث الفضائي.
 استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت للكتابة واالستماع واالتصال بالعربية. -
زل. تأهيل املعلمني وهم فئتان املعلمون يف املدارس العربية يف املهاجر. واألهل يف املن – رابعاً 

وميكن أن يضع املهتمون برامج الدورات التدريبية املالئمة لكل بلد. وتساعد 
 اجلاليات العربية يف إقامة هذه الدورات، ومتابعة النتائج.
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