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 المؤتمر السابع توصيات
 

يف ضــــوء البحوث اليت ألقيت يف املؤمتر واملناقشــــات اليت متت، توصــــل املؤمترون 
 إىل التوصيات التالية:

 التوصيات الموجهة إلى مجامع اللغة العربية:
األخذ بالتجديد اللغوي منهجاً يف تطوير اللغة واســـــــــــتمرارية حياهتا،  -1

 أصول اللغة ونظامها.على أال يكون يف التجديد خروٌج عن 
 اعتماد الشمولية يف التجديد اللغوي. -2
العمل على توحيد املصــــــــــــــطلحات يف علوم اللغة العربية حنواً وبالغة  -3

وإمالء، والنــأي عن املصــــــــــــــطلحــات اليت خترج عن املــألوف املعتمــد 
 واملوحد يف مناهجنا اللغوية والرتبوية.

يف ميــادين  حــث اجملــامع اللغويــة على مواكبــة التفجر املصــــــــــــــطلحي -4
 العلوم املختلفة وسرعة إجياد البديل العريب للمصطلحات األجنبية.

 حول مقبولية األلفاظ املستحدثة. ةإجراء حبوث استطالعي -5
حث اجملامع اللغوية على توحيـد قواعد الرســــــــــــــم اإلمالئي، وتعميم  -6

 القواعد املوحدة على نطاق الساحة القومية.
على وضع معايري لقياس التمكني  العمل بالتنسيق مع اجلهات املعنية -7

 من اللغة العربية على غرار ما هو متبع يف اللغة اإلجنليزية.
توفري الرتمجــــة العربيــــة للمواصــــــــــــــفــــات القيــــاســــــــــــــيــــة املتعلقــــة بــــاللغــــة  -8

 واملصطلحات واملعاجم.
حث احتاد اجملامع اللغوية العربية على ســــــــــــرعة إجناز املعجم التارخيي  -9

 للغة العربية.
 وجهة إلى وزارات التربية والتعليم العاليالتوصيات الم
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 في مجال تجديد اإلمالء: -أ
احلرص على اطراد القاعدة اإلمالئية وجتنب اآلراء الشـــــاذة، واحملافظة على  -1

صــــور الرســــم املألوفة وصــــالً للحاضــــر باملاضــــي، وعدم الفصــــل بني قواعد 
 اإلمالء وغريها من علوم اللغة العربية اليت تستدعي ذلك.

حيد القواعد اإلمالئية منعاً لالضــــطراب الذي حيدث يف الكتابة ضــــرورة تو  -2
 بني الدول العربية.

 
 

 في مجال تجديد البالغة. -ب
العمل على إلغاء التقسيم الثالثي لعلوم البالغة وجعلها فناً واحداً والتقليل  -1

 من التقسيمات والتعريفات اليت يضل الدارس فيها.
مصـــــطلحات الفالســـــفة وأهل املنطق والعلوم تنقية البالغة مما علق هبا من  -2

اليت ال متت إليها بصـــــــلة، ورفدها مبا اســـــــتجد من دراســـــــات نقدية وأدبية 
 ومجالية حبيث ال يهدم أصوهلا وال ميحو معاملها.

اختيار النصــــوص الرفيعة وتلمس البالغة فيما اســــتجد من فنون أدبية تعرب  -3
 عن املعاصرة.

 .توحيد أسلوب التأليف يف البالغة -4
 التجديد في مجال النحو: -ج
األخذ باملفهوم املنظومي للنحو أصــــــــــــــواتاً وبنية داخلية وضــــــــــــــبطاً لألواخر  -1

 وتركيباً وأداء ومعاين.
االبتعاد عن الشذوذات واالستثناءات واملماحكات والتأويالت اليت تعِّسر  -2

 اللغة على الدارسني وتنفرهم منها.
 من موضوعات النحو. حذف كل ماال يفيد يف صحة النطق -3
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 الرتكيز على النحو الوظيفي يف مراحل التعليم العام. -4
 في مجال تعليم اللغة وتعلمها: -د
 الرتكيز على وحدة اللغة والتكامل بني مهاراهتا. -1
 استعمال األلعاب اللغوية يف العملية التعليمية التعلمية. -2
 الرتكيز على الوظيفية يف اختيار املوضوعات. -3
 تعليم اللغة من خالل قوالبها ال من خالل مفرداهتا فقط. -4
 اعتماد املفهوم املنظومي يف بناء املناهج اللغوية مادة وجمتمعاً ومتعلماً. -5
 إيالء االهتمام بإعداد املعلمني وتدريبهم. -6

التوصـــــــــــيــات الموجهــة إلى اتحــاد مجــامع اللغــة العربيــة والمنظمــة العربيــة 
 والعلومللتربية والثقافة 

دعم جهود املعجم العريب احلاســـــويب، واســـــتكمال ما ينقص من  -1
 مكوناته وقاعدة معطياته.

االهتمام بالتجمعات اللفظية يف العربية وختصــــــــــــــيص معاجم هلا  -2
 تضم كل ما كتب يف العربية يف جماالت الكتابة املختلفة.

التنســـــــيق بني اللغويني واحلاســـــــوبيني يف عمل معاجم التجمعات  -3
 احلاسوبية واإللكرتونية حرصاً على السالمة.اللفظية 

حتديث معامجنا اللغوية وإغناؤها باأللفاظ املســـــــــــــتجدة، وســـــــــــــّد  -4
 النقص يف بعض املداخل ودالالهتا املعاصرة.

 
 

 


