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 الضاد ةلغ

إن اللغة هي الجذر الذي تستمد منه أي أمة موروثها وتاريخها ووجودها، وهي الطاقة التي تبثها ليشع بها    
مستقبلها ويتشكل بها حضارتها وتطورها؛ لذا كان لزاما الحفاظ عليها، والسعي لتعلمها، وتعلم ألفاظها ومعانيها، 

بعد أن علموا  مسؤولية أبناء اللغة، –بال شك  –ودقائقها، وهذه  ومعرفة كتابتها ورسمها ونقشها، والتبحر بقواعدها
أنها المنبع للتواصل، والوعاء للعلم والمعرفة، والخيال للشاعر واألديب، فكيف إن كانت هذه اللغة هي اللغة 

ا، لحالوة لسالسة ألفاظها وعمقهالعربية، التي حباها الخالق وشرفها بأن تكون لغة القرآن، لحسن وطالوة نطقها، 
سماعها وترديدها، لوقعها في النفس وتأثيرها، لقوة حجتها وروعة معانيها. هذا التألق في اللغة وهذه النعمة وجب 

 علينا متابعة رسمها ولفظها ونطقها وعقد العزم على العناية بها أيما عناية.

ر على اللغة العربية بخطها ولعل هذه اآلونة أصبحت ُتحاط بتحديات جمة، كان من ضمنها مدى التأثي     
ورسمها وكتابتها، ومدى العمل على تجاوز مثل هذه المعيقات، فبقدر ما يكون هناك من مؤثرات على اللغة، 
وجب على أبناء اللغة والحريصون عليها علمهم بحاجتهم إلى قوة وضغط وعمل وإصرار لمواجهة تلك المعيقات، 

فإنها تأتي من حرقة مرٍب وألم معلم لما آل إليه وضع اللغة الحالي، لالهتمام باللغة وإذ نبث بعض التوصيات 
  .هناك أياد نقية طاهرة طيبة ما زالت تنبض بنبض جذورها،  وتكتحل عيناها برؤية ثمارهاوبالرغم من هذا كله 

هم المعنيون قبل كل شيء في تعزيز أهمية اللغة في داخل خاليا أبنائها، ووعيهم إن المجتمع واألسرة والمعلم      
، وإذا ما اكتمل هذا الجانب أصبحت المسألة أن وجودهم مرهون بوجود اللغة والحفاظ عليها، فهم أبناء اللغة

نحرص على الصغير في نسخه وقراءته، ونحرص على الكبير في خياله وفكره، مسألة حب وألفة مع اللغة، 
 وتتكامل الجهود وتتحد الحلقات للوصول للهدف والناتج المرجو.

وهنا كما االهتمام بالصغير حتى يكبر، تكون األولوية القصوى لالهتمام بالصغار وبالذات للحلقة األولى     
جاه لمدرسي على هذا االتد في مدرستنا مدرسة أكاديمية ياس (، وإن كنا نشدنسخ الدرسوالمتمثل بتكثيف النسخ )

ة من ببساطة لهو غاية في األهميتدريس، فالموضوع بطرحه اللغة العربية، فهو يتحد مع المواد األخرى في ال
جهة الكتابة والخط واإلمالء والتعبير وحتى قواعد اللغة، فكما تبنى اللغة في عقل الطفل صغيرا في مرحلة الالوعي 

، مقبل دخوله المدرسة، تمثل مرحلة التعليم مرحلة الوعي للطالب فكان الحرص على تعلمها بشكلها الصحيح السلي
واإلشارة هنا للجهد المتواصل للمعلم والذي قد يكون نازفا إذا لم يتحد مع جهد متواصل لآلباء، وأولياء األمور، 

من جميع  الحرص على اللغةذكرنا في البداية مدى تعزيز االهتمام و وبتكامل أدوارهما يبقى للمجتمع حضوره لذا 
 النضج الكتابي.وهذا الجهد إذا تتابع سيشكل االستزادة و  ،األطراف
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ولعل من األمور التي عصفت بالعالم جائحة فيروس كورونا، فأصبح هناك نوعا جديدا من التعليم الملزم      
للطلبة والمتمثل بالتعليم عن بعد، وكما كان للتكنولوجيا أثرها الواسع في التطور، كان لها أثر في ظواهر جديدة 

وسائل  فغدت اللغة المحكية هي اللغة الدارجة فيتهم ومستوى كتابتهم، نشأت بين المجتمع والطلبة أمالتهم عن لغ
التواصل االجتماعي، كما أصبحت كلمات من لغات أخرى تحل مكان كلمات اللغة الفصيحة، ناهيك عن األخطاء 

ة باإلمالئية والكتابة الخاطئة واللحن في القاعدة، كلها تشارك فيها المجتمع، حتى غدت بعض الكلمات الغري
م جعة اللغوية، لدرجة أصبحنا ننظر للقلأصيلة وكأنها من اللغة، وقّل الخيال اإلبداعي والكتابة األدبية، والمرا

 وكأنه مركون بزاوية مهجورة، كتحفة فنية عفا عنها الزمن ومضى عليها الدهر.

هارة رت إلى التركيز على مهذا وقد سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى النهوض باللغة العربية فباد     
،  2021-2020الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  انطالقا منالقراءة في اللغة العربية للحلقة األولى 

وهذا الجهد النير يجب أن يتتابع بمستويات اللغة كافة وخاصة للحلقة األولى، وفي مدرستنا نحرص على أداء 
حانات سواء بالنسخ أو حل الواجبات أو االمت –ن ثم تصوريها وبعثها الواجبات من خالل كتابة الطالب بخط يده وم

ومتابعة المبادرات والنشاطات التي تهتم باللغة كما بادرت المدرسة لعمل مسابقات للخط والقصة القصيرة  –
 .العربية
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