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فقد .  في سياؽ البحث الراىف     اسمحوا لي أف أبدأ بحادثة حقيقيَّة ليا َداللُتيا
رْت جامعُة الشارقة حيث عممُت بعض الوقت أف َتستحِدث برنامجًا لمترجمة مف  قرَّ

وكاف مف شروط القبوؿ في البرنامج نجاُح . المغة اإلنكميزية إلى المغة العربية
 كما تعمموف –وامتحاُف التوفؿ . 550الطالب في امتحاف التوفؿ بمعدٍَّؿ ال يقؿُّ عف 

وكاف . بمغة ىذه األّياـ" ُمَقنَّفٌ " امتحاٌف ُمْعَتَرٌؼ بو في جميع أنحاء العاَلـ، أو –
وعندما فكَّرنا في . شرُط القبوؿ الثاني نجاَح الطالب في امتحاٍف بالمغة العربية

. امتحاٍف مقابؿ المتحاف التوفؿ لـ نجد  الَّتنا في ما ىو متداوٌؿ معَتَرؼ بو عالمّياً 
لذا َطَمَبِت الجامعُة مف أستاذيف مف قسـ المغة العربية وأستاذيف مف قسـ المغة 

 .اإلنكميزية و َع امتحاٍف يقابؿ امتحاف التوفؿ لذلؾ الغرض

ٌو لدارسي  ولكف كاف ثمة اختالٌؼ ميٌـّ بيف االمتحانيف، فالتوفؿ امتحاٌف ُمَوجَّ
أما االمتحاف المقصود بالمغة العربية فكاف . المغة اإلنكميزية مف غير الناطقيف بيا

ومف ىنا فإف االمتحاف ال بدَّ أف يختمؼ بقْدر كبيٍر أو . امتحانًا لمناطقيف بالعربية
ٍو لمتعمِّميف غرباء عف المغة كذلؾ فإف قولنا إف االمتحاف . قميٍؿ عف امتحاٍف موجَّ

يًا لمناطقيف بالعربية فيو قْدر مف عدـ الدقَّة صحيٌح أف . المطموب كاف موجَّ
المتقدِّميف لو عرٌب لغُتيـ األولى ىي العربية، ولكننا نعرؼ أف المغة األولى عندنا 

ليست الفصحى أو الفصيحة، بؿ ىي المغة المحكية التي تختمؼ في كثيٍر مف 
وىذه نقطٌة سأعود إلييا . األمور عف المغة التي أريد لنا أف نقيس درجة الكفاية فييا

 .فيما بعد

نُة مف أربعة أساتذة في جامعة الشارقة اجتماعاتيا، فقاؿ  باشرِت المجنُة المكوَّ
أحُد المجتمعيف إف االمتحاف يمكف و عو في ساعتيف، إذ يمكف الطََّمُب مف الطمبة 

                                                           

.  اللسان. وقد َدلَّو عمى الطريؽ َيُدلُّو َداللة وِداللة وُدلولة، والفتح َأعمى   
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إف ُيْعربوا ما تحتو خطٌّ مف ُجَمٍؿ ُتعطى ليـ تشمؿ مو وعات النحو الميمة، وأف 
وال شؾَّ أف امتحانات كيذا . يكتبوا مو وعًا إنشائّيًا يبيِّف قدرتيـ عمى التعبير

االمتحاف كانت ُتعطى، وأظنيا ما تزاؿ ُتعطى، لطمبٍة مف مستويات متعدِّدة، وقد 
ولكفَّ بقيَّة . تفي لحاجات الدرس العربي المحدودة في مادَّة النحو أو اإلنشاء

أع اء المجنة بيَّنوا لمزميؿ الرابع صاحب الفكرة أف امتحانو قد ينفع في سياقات 
 يِّقة، ولكنو ُييِمؿ جوانَب مف الكفاية المغوية التي ال تقؿُّ أىمِّيَّة عف تحريؾ 

وقد ال تُفاجأوف . الكممات تحريكًا صحيحًا وعف كتابة ُجَمٍؿ عربيٍة َجْزلة الصياغة
إذا ما قمُت لكـ إف امتحاف جامعة الشارقة استغرؽ بقية أع اء المجنة الثالثة 

سنتيف لالنتياء منو، وىي المدَّة التي استغرقيا و ع امتحاٍف ُمشابٍو أشرفت عمى 
 .و عو المجنُة الوطنية لمنيوض بالمغة العربية ومجمُع المغة العربية األردني

: قصْدُت مف ذكر ىذه الحادثة أف ُأْبرَز نمطيف مف أنماط التفكير في المغة
أحدىما يرى فييا كيانًا كاماًل منتييًا ُو عت قواعُده منذ زمٍف بعيد، وكؿُّ ما عمى 
المتعمِّـ أف ُيتقف ىذه القواعد، حّتى إذا ما َكَتَب أو َقَرَأ أو َتَكمَّـَ استطاَع أف يستخدـَ 
الحركاِت الصحيحَة، في ُجَمٍؿ تكوف قصيرًة عادًة لحصر مداىا وِلَتَجنُِّب التشتُّت 

 .في تفريعاتيا

فالكاتب في ىذه األّياـ يندر أف يحرِّؾ ما يكُتب إاّل إذا . لكفَّ الواقَع غيُر ذلؾ
كما يفعؿ عند التمييز بيف المستعِمر والمستعَمر )ا ُطرَّ لذلؾ لمتنبيو إلى ما يقصد 

:  وىو في حاالت كيذه ال يثؽ بالكسرة والفتحة، فيكتب كممتيف بدؿ الفتحة ويقوؿ–
أما القارئ فال يحتاج . ("بكسر الباء: "، أو كممتيف بدؿ الكسرة ويقوؿ"بفتح الباء"

لمتحريؾ إف قرأ لنفسو، ويمجأ لمتسكيف إف قرأ بصوٍت مسموع ليسمعو اآلخروف، وال 
وىذا يعني أف التحريؾ يجب أاّل . يجد في أيٍّ مف ذلؾ عائقًا أماـ الفيـ واإلفياـ
يَّتو رغـ اتِّفاقنا عمى أف المغة  ال تكتمؿ إال بو - محكيًَّة أو مكتوبًة - ُيباَلغ في أىمِّ
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والو ع األمثؿ في المغة العربيَّة المكتوبة ال يتحقَّؽ إاّل في القرآف الكريـ فيما )
 . (أعمـ، وىو و ٌع احتاج إلى زمٍف قبؿ الوصوؿ إليو

يًا لمناطقيف باإلنكميزية مف أىؿ  ذكرُت قبؿ قميؿ أف امتحاف التوفؿ ليس ُمَوجَّ
وىذا يعني أف المتقدِّميف لو . المغة، بؿ لمتعمِّمي المغة اإلنكميزية مف األقواـ األخرى

فيؿ ينطبؽ ذلؾ عمى امتحاف المغة العربية؟ إف . يتعمَّموف المغة اإلنكميزية لغًة ثانيةً 
فمع أف اإلنكميزية لمعربي لغٌة ثانيٌة مف غير شّؾ . اإلجابة بنعـ قد تكوف خالفّيةً 

. فإف العربيَّة الفصيحة لمعربيِّ لغٌة ثانية مع قْدر كبير مف التعديالت ليصحَّ القياس
فالعربيُّ يتكمَّـ لغَة البيت الذي ينشأ فيو، وىي لغٌة تشترؾ مع الفصيحة بقدٍر كبيٍر 
مف المفردات والتراكيب، ولكنيا تختمؼ عنيا في أمور كثيرة أخرى أىمُّيا المفردات 

ثـ إف العرب في الوقت الحا ر اليكتسبوف . واألصوات واالشتقاقات والتراكيب
الفصيحة لتصبح لغَة تخاطٍب يومّي، ويجدىا كثيٌر منيـ لغًة صعبًة تحتاج إلى 
ُجيٍد كبيٍر لكي يكتب بيا الكاتب دوف الخوؼ مف الوقوع في الخطأ النحويِّ أو 

وقد تستغربوف إف قمُت لكـ إفَّ ُكتّابًا كبارًا مف أمثاؿ عبد الرحمف منيؼ . اإلمالئيّ 
وجماؿ الغيطاني ويوسؼ القعيِّد وصنع اهلل إبراىيـ يرتكبوف أخطاء يخجؿ منيا 

 .بعض طمبة الثانوية

وأودُّ قبؿ االنتياء مف ىذه النقطة أف أنّبو إلى أف الفرؽ بيف المغة المحكيَّة 
 بالمصطمح المغوي األجنبي ليس ِحْكرًا diglossiaوالمغة المكتوبة، وىو ما يدعى 

َؿ لمتمثيؿ عميو ف كانت العربيُة المثاَؿ المف َّ فالفرؽ بيف . عمى المغة العربية وا 
مستوى المغة اإلنكميزية المحكية واإلنكميزية المكتوبة يكاد يصؿ أحيانًا الفرؽ بيف 

وقد ذكر لي زميؿ إنكميزيٌّ يومًا أف مف ينتقؿ في . العامِّية والفصيحة في العربية
أطراؼ الجزر البريطانية مف جنوبيا متَّجيًا شمااًل فغربًا فجنوبًا يصؿ إلى أماكف 
يعجز فييا عف الفيـ واإلفياـ، مع أف السّكاف جميَعيـ يتكمَّموف المغة نفسيا، وأف 
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ما يجعميـ يتفاىموف في نياية المطاؼ ىو نوٌع مف اإلنكميزية التي تقرب مما نراه 
في الكتب، أو تقرب في العربيَّة مف العربيَّة الفصيحة التي يمكف أف يمجأ ليا 
الخميجيُّ والمبنانيُّ والمغربيُّ إذا فشمت الميجة الطبيعيَّة عندىـ في إتماـ عمميَّة 

 .التواصؿ

ماذا يعني كؿُّ ذلؾ المتحاف الكفاية في المغة العربية؟ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 .نحتاج إلى طرح عدٍد آخر مف األسئمة

 ما الوضع اللغويُّ الذي ٌجد العرب أنفسهم فٌه اآلن؟: السؤال األول

وىذه ظاىرٌة طبيعيَّة . الظاىرة األولى واألو ح ىي ظاىرة تعدُّد الميجات
موجودة في المغات كمِّيا، وىي ليست جديدة ألننا نعرؼ مف كتب النحو أف القبائؿ 
العربيَّة لـ تكف تتكمَّـ بمغٍة عربيَّة واحدة، وأف القرآف الكريـ نزؿ بميجة قريش مف بيف 

والظاىرة الثانية ىي أننا ما نزاؿ . الميجات السائدة في الجزيرة العربيَّة عند البعثة
نكتب نصوصنا الرسمية في دواويف الدولة، وفي معظـ أدبنا، وفي كتبنا المدرسية 

ومراسالتنا الرسمية وغير الرسمية، بالمغة العربيَّة الفصيحة بغضِّ النظر عف 
مستواىا قياسًا إلى الفصحى، وال يبدو أننا سنتخّمى عف ىذه المغة الفصيحة في 

كذلؾ فإف مف غير المتوقَّع أف يذىب الزعماء العرب إلى . المستقبؿ المنظور
المحافؿ الدولية ليتحدَّث أيٌّ منيـ بميجتو المحمِّية عندما يختار أاّل يتحدَّث بمغة 

ومع أف ثمة محاوالٍت في بعض وسائؿ اإلعالـ الستخداـ الميجة المحميَّة . أجنبيَّة
في تالوة نشرات األخبار مثاًل فإف ىذه المحاوالت ال تخمو في نظر الكثيريف مف 
الشُّْبيات ذاِت الطاَبع السياسي التي تتَّخذ مف المغة أو الميجة وسيمة لإلعالف عف 

 .انتماٍء معيَّف
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ومع أف المعمِّميف واألساتذة الجامعّييف قد ال يستخدموف المغة الفصيحة في 
يَّة مف ىؤالء  شرح ما يريدوف شرحو لتالمذتيـ فإنيـ لف يقبموا أجوبًة مكتوبة بالعامِّ

 .التالميذ في االمتحانات ولف يكتب ىؤالء المعمِّموف أسئمتيـ بالعامِّيَّة

ومع أف كثيرًا مف األدب الشعبي ُيكَتب بالميجات المحمِّية فإف األدب الذي 
ُيعَتَرؼ بو مو وعًا لمدراسة األكاديميَّة مف الرو ة حتى آخر المراحؿ الجامعيَّة 

وىذا يعني أف العربيَّة الفصيحة ال . ىو األدب المكتوب بالفصيحة أو الفصحى
يمكف التخّمي عنيا ألنيا جزٌء مف التركيب الذىنيِّ لمعربيِّ ميما كانت ميوُلو 

أّما ما ُيدَّعى عف صعوبة المغة العربيَّة فأسطورٌة ال يشيِّعيا االستعمار . ورغباُتو
والشعوبّيوف والمستشرقوف والصياينة إلى آخر ىذه القائمة المألوفة ممَّف يحمو لنا 
إسقاط مصائبنا عمييـ، بؿ يشيِّعيا الُكسالى والَجَيَمُة مف العرب أنفِسيـ مف أمثاؿ 

السيِّد شريؼ الشوباشي الذي َعْنَوَف كتابًا لو بشعاٍر يشبو ما كنا نسمعو في 
والمغة العربيَّة التي يريدىا . يسقط سيبويه...لتحيا اللغة العربية: الخمسينات ىو

أف تحيا ىي الميجُة المحمِّيَّة، عممًا بأنو كتب كتابو بالمغة العربيَّة الفصيحة، وكاف 
األجدُر بو أف يحاوؿ كتابتو بالميجة المحمِّية ليثبت الجدوى مف دعواه، ولكنو لـ 

 !يفطف إلى المفارقة في لجوئو ىو إلى الفصيحة لمدَّعوة إلى إسقاطيا

ولكف ىؿ ىنالؾ لغاٌت . إف الصعوبة في تعمُّـ المغة العربية صعوبٌة حقيقيَّة
سيمة؟ إف المنطؽ والتجربة يقوالف إننا نتعمَّـ مف أّي لغة، بؿ مف أيِّ مو وٍع قابٍؿ 

والقوؿ إف المغة العربيَّة صعبٌة خالفًا لبقية . لمدراسة، مقداَر ما نحتاجو منيا أو منو
المغات قوٌؿ يتَّسـ بقْدٍر مف العنصرية ألنو َيُعدُّ العرب أمًَّة تتَّصؼ بالشذوذ ابتدعت 
لغًة يجد أىميا صعوبًة في تعمُّميا بينما تعمَّميا مستشرقوف كباٌر وأّلفوا فييا بع ًا 

 Arabic-Englishمف أف ؿ القواميس مثؿ القاموس الذي ألَّفو إْدَوْرد َلْيف بعنواف 
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Lexicon ـْ راْيت بعنواف  A Grammar of the وكتِب النحو مثؿ كتاب ِوْلَي

Arabic Language. ،وال شؾَّ في أف ُطُرَؽ تدريس المغة العربيَّة قابمٌة لمتحسيف 
 . ولكفَّ تحسيف الكتب شيٌء، وصعوبَة المغِة ذاِتيا شيٌء آخر

كذلؾ فإف الو ع الحاليَّ لمُّغة العربيَّة ال يمكف فصُمو عف تراٍث مكتوٍب 
والقوؿ بأف ىذا التراث . بالفصحى أو الفصيحة يمتدُّ ما يقرب مف الستة عشر قرناً 

ف أحسّنا الظفَّ فيو فقد . صعٌب عمى طمبة المدارس قد ال يخمو مف سوء النيَّة وا 
فاألمـ . نقوؿ إنو يأتي تعبيرًا عف ردِّ الفعؿ تجاه النكبات التي حمَّت باألمة العربية

ال تتخّمى عف تراثيا ألف المغة التي ُكِتَب بيا تحتاج إلى ُجيٍد إ افيٍّ لفيمو 
 أربعُة قروٍف فقط، ومع ذلؾ فإف اإلنكميز ريكسپيشلقد م ى عمى وفاة . وتقديره

يجدوف مف الصعوبة في فيمو أكثر مما نجده في فيـ المعمَّقات التي م ى عمييا 
 .ما يزيد عف خمسَة عشَر قرناً 

عمى أف دعوة الشوباشي إلسقاط سيبويو في عنواِف كتابو تشير إلى شكوى ليا 
ما يسوِّغيا  دَّ كتب النحو العربي بعامَّة، وىي ظاىرُة انشغاؿ النحوييف بالشواىد 

ولمتمثيؿ . والشواّذ، وىذه أموٌر يجب أاّل تستوقؼ دارَس النحو غيَر المتخّصص
عمى ذلؾ أذكر أف النحو العربي الذي يحتاجو الدارس العاديُّ ال يتجاوز كتب 

 التي كتبيا عمى الجاـر ومصطفى أميف قبؿ ما يزيد عف سبعيف النحو الواضح
سنة، بينما قد يوّد المتخصِّص أف يدرس األجزاء األربعة ال خاـ لعّباس حسف مف 

 صفحات، وأف يحفظ ألفيََّة ابِف 2804 التي يبمغ مجموع صفحاتيا النحو الوافي

                                                           

/ http://www.tyndalearchive.com/tabs/lane: يمكف االطِّالع عميو عمى ىذا الرابط.  
: نظر الرابط. ا 

language-wright.html -http://asimiqbal2nd.blogspot.com/2013/11/grammar-arabic 

 

http://asimiqbal2nd.blogspot.com/2013/11/grammar-arabic
http://asimiqbal2nd.blogspot.com/2013/11/grammar-arabic
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أعود . مالٍؾ وشرَح ابِف عقيٍؿ لأللفية، إلى كؿِّ ما ىنالؾ مف كتٍب في ىذا الباب
 .يأخُذ كؿُّ دارٍس مف العْمـ قْدَر حاجتو: فأقوؿ

يَّة دينيَّة ال يمكف التغا ي عنيا فالديف . ويتَّصؿ بذلؾ ما لمغة العربيَّة مف أىمِّ
اإلسالميُّ المنتشر في شّتى بقاع العاَلـ مرتبٌط ارتباطًا ال فكاؾ منو بالنصِّ القرآني 

ـَ إلى لغاٍت أخرى وما يزاؿ ُيترَجـ، . وبالحديث النبوي صحيٌح أف النصَّ القرآني ُترِج
ية ال . ولكْف ليس أليِّ ترجمٍة مف المكانة الدينيَّة ما لمنصِّ العربي وىذه خاصِّ

يشارؾ القرآف الكريـ فييا أيُّ نصٍّ ديني آخر فيما أعمـ، ولذلؾ فال مندوحة لممسمـ 
مف أف يتعمَّـ قْدرًا مف العربية يمكِّنو مف أداء بعض الشعائر بالعربيَّة الفصيحة، مع 
أف التفاوت في اإلتقاف قد يتفاوت ما بيف باكستاني أو صيني أو أوزبكستاني يجد 
 .صعوبًة في لفظ الكممات وبيف شيٍخ أزىريٍّ ال يخطئ في النطؽ أو في اإلعراب

ولقد يجد أمثاؿ السيد الشوباشي أف األدب العربي القديـ ما عاد ذا فائدة 
يَّة يمكف أف  عممية لح ارة القرف الحادي والعشريف، وأف األدب الذي ُيْنَتُج بالعامِّ

فالمغة .  ولكفَّ المغة ال يقتصر اسعماليا عمى الحديث اليومي واألدبيحؿَّ محمَّو،
ىي وسيمة التعبير في العموـ والفمسفة والتاريخ والجغرافية، ولـ يثبت لحّد اآلف أفَّ 
باإلمكاف أف يكتب أحُدىـ كتابًا في عمـ االجتماع أو الكيمياء أو الطّب أو القانوف 

يَّة غيُر مؤىَّمٍة لمخوض في موا يع تحتاج إلى مستوى  يَّة ألفَّ العامِّ مثاًل بالعامِّ
 .لغويٍّ يختمؼ عف مستوى الخطاب اليومي

                                                           

وىذه الدعوة ال . ثمة مف يدعو إلى دراسة األدب الشعبي بوصفو أدبًا يستحؽ التسجيؿ والدراسة.  
والفرؽ بيف دراسة األدب الشعبى واألدب المكتوب بالفصحى أو . تتعارض مع دراسة األدب الفصيح

الفصيحة أف األدب الشعبي محدود بالحدود الجغرافية التي يكوف أدبيا الشعبي مفيومًا فييا، بينما 
يتَّصؼ األدب الفصيح بأنو قابؿ لمدراسة في جميع أنحاء العالـ العربي، ويتَّصؿ اتِّصااًل وثيقًا بما 
سبقو مف تراٍث طويؿ، بينما لـ يحفظ لنا التراث كثيرًا مما كاف يكتب بالميجات المحمِّية الكثيرة في 

 .أنحاء العالـ العربي والبالد األخرى التي سيطر عميو العرب
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كذلؾ فإف المحافظة عمى مستوييف عمى األقؿ مف مستويات التخاطب ظاىرٌة 
ولمتبسيط أقوؿ إف جانبًا مف إعجاب كثيريف بالرئيس . موجودٌة في المغات كمِّيا

 استند إلى قدرتو عمى التعبير عف نفسو – عمى األقّؿ في بداية عيده –أوباما 
 ، بجمؿ إنكميزية صحيحة، بينما كثيرًا ما استثار الرئيس الذي سبقو، أي جورج ُبشّْ

وأنا ال أتوقَّع مف رئيس دولٍة عربيٍَّة أف يخاطب . السخرية بسبب  عفو المغوي
ونحف نعمـ أف . محفاًل دولّيًا بالميجة المحمِّية إف اختار أف يخطب بمغتو القوميَّة

ُخَطَب الرؤساء وغيِرىـ مف كبار المسؤوليف ُتَحرَُّؾ تحريكًا كاماًل عمى يِد  ميٍع 
 .بالمغة لكي ال يرفع الرئيُس أو المسؤوُؿ الكبير الم اَؼ إليو والمفعوال

وقد يحسف أْف أشير ىنا إلى أفَّ امتحاف الكفاية مداَر البحث ال يركِّز عمى 
وىو ال ييدؼ . فيو ليس امتحانًا في النحو أو في المصطمح المغوي. النحو العربيِّ 

إلى فحص المتقدِّميف لو في ما يجيمونو مف خبايا النحو والصرؼ والمعجـ أو في 
 .ما تجاوزه العرب في العصر الحديث مف تراكيب وتعابير

إف الحفاظ عمى المغة العربيَّة : وأريد أف أنيي ىذا الجانب مف البحث بالقوؿ
الفصيحة  رورٌة قوميٌة ألنيا تكاد تكوف الرابَط الوحيَد الباقي الذي يربط أجزاء 
األمَّة العربية ربطًا يعمو عمى عوامؿ التفتيت التي تأتي بيا السياسة والمذاىب 

ولذلؾ فإف المصمحة القومية تتطمَّب حمايَة . الدينية واالنتماءات العنصرية والَقَبمية
المغة العربيَّة واالرتقاَء بتعميميا لتحافظ عمى مكانتيا بيف لغات العاَلـ، لغًة لقوـٍ ليـ 
ِو المقدَِّس وما يرافُؽ ىذا  تراٌث عريؽ، ولديٍف ال يمكنو االستغناء عنيا ألنيا لغُة َنصِّ

 .النصَّ مف حديٍث نبويٍّ غنيّ 

 
 ما الهدف من وضع هذا االمتحان؟: السؤال الثانً
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يمكف ليذا االمتحاف أف يحقِّؽ ىدفيف في األقؿ، أحُدىما قصيُر األجؿ يتمثَّؿ 
في اختيار مف يحقُِّؽ أف َؿ النتائج فيو لوظيفٍة مف الوظائؼ التي تتطمَّب إتقاف 

حافيِّ  ِر الصِّ . ، أو مف يصوغ الوثائؽ القانونيةالمغة العربية، كالمذيع، أو المحرِّ
والثاني طويُؿ األجؿ، ويتمثَّؿ في دراسة نتائج االمتحاف التراكميَّة لمعرفة نواحي 

رة لدى المتقدِّميف لو مف أجؿ و ع كتٍب لتعميـ المغة العربيَّة ُيتوّخى  ال عؼ المتكرِّ
رة، وابتكاُر وسائَؿ أف َؿ لمتعميـ . منيا تحسيُف األداء في نواحي ال عؼ المتكرِّ

كما أف االمتحاف نفَسو يبقى بحاجٍة إلى اختبار وتجريب لتحسيف محتواه وجعِمو 
امتحانًا يشمؿ الق ايا المغويَّة ويقيسيا قياسًا مو وعّيًا بحيث يصحُّ أف نطمؽ عميو 

- في األردفِّ عمى سبيؿ المثاؿ - كما أف الجامعات . صفة االمتحاف المقنَّف
والصيغة . تتطمَّب امتحانًا لمستوى الطمبة في المغة العربيَّة عند االلتحاؽ بيا

فبعد أف يؤّدي طمبُة المرحمة . المقترحة مف االمتحاف تصمح ألف تؤّدي ىذا الغرض
دًا في المغة العربية َتراىـ يتقدَّموف في الجامعات إلى امتحانات  الثانوية امتحانًا موحَّ

ة بيا  التي لـ تخ ع  متباينة اجتيدت كؿُّ جامعة في و ع الصيغة الخاصَّ
 .لمدراسة والتجريب

 من هم المستهدفون فً هذا االمتحان؟: السؤال الثالث

يستيدؼ ىذا االمتحاف فئة الناطقيف بالمغة العربيَّة الذيف أنيوا مرحمة الدراسة 
ومف المتوقَّع مف ىذه الفئة أف تكوف قد أتقنت جوانب مف المغة العربيَّة . الثانويَّة

تتمثَّؿ في فيـ النصوص ذات الطبيعة العامة فيمًا كافيًا، وفي معرفة النَّْظـ السميـ 
لمجممة العربيَّة، وفي معرفة العالقات النحويَّة مف غير التبحُّر في المصطمحات، 

                                                           

حافة.   ، والنسبة إلييا (محَدثة)مينُة مف يجمع األخبار واآلراء وينشرىا في صحيفة أو مجمَّة : الصِّ
َحِفيُّ . ِصحافي حيفة ال عف أستاذ: الصَّ حافة . َمف يأخذ العمـ مف الصَّ َحِفيُّ مف يزاوؿ حرفة الصِّ والصَّ

 .المعجم الوسيط. (محدثة)
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ولذا فإف االمتحاف . وفي القدرة عمى استعماؿ المفردات والصيغ المغويَّة الطبيعيَّة
يا إلى فئٍة معيَّنة مف طمبة الجامعات، أو مف المتعمِّميف والنصوص التي . ليس موجَّ

يستعمميا االمتحاف نصوٌص ذاُت طبيعة عامَّة مما يمكف أف يقرأه القارئ العاديُّ 
ـّ . في الصحؼ أو المجالت أو الكتب غير المتخصِّصة كما أف االمتحاف ييت

باإلمالء والترقيـ ألف القدرة عمى إتقاف اإلمالء العربيِّ مف أىـ الدالئؿ عمى إتقاف 
المغة العربيَّة المكتوبة، عممًا بأف اإلمالء العربي مف أكمؿ نظـ الكتابة المعروفة 

أما الترقيـ فقد أخذ يؤّدي دورًا ميّمًا . مقارنًة بالمغات األوروبية عمى سبيؿ المثاؿ
ُـّ . في توجيو المعاني، والبّد مف إتقاف أساسّياتو واالمتحاف في كؿِّ ذلؾ ال ييت

والتطبيؽ الصحيح يقـو . بالمعرفة النظرية لقواعد اإلمالء أو الترقيـ، بؿ بالتطبيؽ
عمى المعرفة ال منية بالمعرفة النظرية، وقد تتمثَّؿ ىذه المعرفة ال منية في القدرة 

عمى قوليا أو كتابتيا عند السؤاؿ عنيا، ولكفَّ ما ييمُّنا في نياية المطاؼ ىو 
 .القدرة عمى تطبيقيا العممي عند الكتابة أو القراءة

 ما عالمة النجاح فً االمتحان؟: السؤال الرابع

مف المعروؼ أف امتحاف التوفؿ ال يحدِّد عالمًة لمنجاح، بؿ تحدِّدىا الجية 
ونحف نرى أف ىذا المبدأ سميـٌ يمكف تطبيُقو عمى امتحاف . التي تطمب االمتحاف

فمو فر نا أف الجامعات األردنية أرادت . الكفاية في المغة العربيَّة الذي أتحدَّث عنو
قياس مستوى الطمبة الممتحقيف بيا في السنة األولى فإف مف غير المنطقي أف 

تكوف عالمة النجاح لمراغب في االلتحاؽ بكمية تكنولوجيا المعمومات أو العمـو ىي 
نفسيا عالمة النجاح لمطالب الراغب في االلتحاؽ بكمية الحقوؽ أو الشريعة أو 

رًا أو قا يًا أو معمِّما . بقسـ المغة العربية كذلؾ فإف مف يوّد العمؿ مذيعًا أو محرِّ
لمغة العربية أو مترجمًا يجب أاّل تكوف عالمُتو في االمتحاف مساويًة لعالمة معمِّـٍ 

إف الو ع األمثؿ بطبيعة الحاؿ ىو أف . لمكيمياء أو الريا يات أو الجغرافية
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يحصؿ المتقدِّموف لالمتحاف جميُعيـ عمى العالمة الكاممة فيو ألف المغة العربيَّة 
لغُتيـ وأنيـ قَ وا ما ال يقؿُّ عف اثنتي عشرَة سنًة في دراستيا، ولكف ىذا شبُو 

إتقانًا تاّمًا ال يتيسَّر إاّل لفئة -  حتى القوميِة منيا –مستحيؿ ألف إتقاف المغات 
 .قميمة مف البشر
ف الكفاٌة اللغوٌة؟ هل هً القدرة على اإلعراب؟ : السؤال الخامس  كٌف نعرِّ

ربما وقر في َخَمِد بعض الجاىميف الدارسيف مف أمثاؿ الشوباشي أف سيبويو 
لكْف ال . قد عقَّد المغة العربية بقواعده وأف إتقاف كتاب سيبويو كفيٌؿ بفتح مغاليقيا

سيبويِو وال سواه مف النحوييف قادٌر عمى تعقيد المغة ألف النحوييف ال يبتكروف المغة 
صحيٌح أننا نسمع . بؿ يصفوف المغة التي يجدونيا وصفًا يفسِّر ظواىرىا المتواترة

عف حاالٍت َوَ َع فييا النحوّيوف أمثمًة مف صنعيـ الّدعاء المعرفة، ولكف ىذه 
ثـ إف النحو ال يصنع المغة، بؿ المغة ىي التي . الحاالت القميمة ال يقاس عمييا

ر، وىو اآليُة . تصنع النحو ولمتمثيؿ عمى ذلؾ اسمحوا لي أف أقتبس المثاؿ المتكرِّ
إف النحو ال يخمؽ ." إنما يخشى اهلَل مف عباده العمماء: "القرآنيُة الكريمُة التي تقوؿ

فإف قرأنا اآلية بنصب لفظ الجاللة نكوف قد قرأناىا قراءة . المعنى، كما قمت
ف قرأناىا برفع لفظ الجاللة نكوف قد أخطأنا في النحو، ويبقى المعنى . صحيحة وا 

في أذىاننا سميمًا ألننا لف نقبؿ التفسير الذي يقوؿ إف الذي يخشى ىو اهلل حتى لو 
وىذا يشبو عدـ القدرة أحيانًا عند بعض الناس عمى لفظ . أخطأنا في القراءة

ة لفظ األصوات ومف . أصواٍت معيَّنة ألننا نفسِّر المعنى وال نمتفت إلى صحَّ
التعسُّؼ لدى العرب أف يطمبوا مف المسمميف المنتميف إلى أقواـ غير العربية أف 

مة بحيث يمفظونيا كما يمفظيا العرب ال شؾَّ مع ذلؾ في أف . يتقنوا األحرؼ المفخَّ
معرفة أساسّيات النحو وأساليب التعبير العربية أمٌر ال غنى عنو ألنو تكوف لو 

استبدَؿ : "واسمحوا لي ىنا أف أكتفي بمثاليف مف العربية المكتوبة. عواقُب قانونية
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أنا أخشى أف كثيريف لف يتَّفقوا عمى الشيء ". عبُد اهلِل الشَّقَّّة بقطعِة أرٍض في إربد
رًا ىذه الجممة في التقرير العاشر الذي . الذي بقي عند عبد اهلل وقد قرأُت مؤخَّ

َـّ استبدالو بالتأميف : "أصدره المركز الوطني لحقوؽ اإلنساف والتأميف  د الِبطالة ت
و ليس وا حًا ىنا ماذا ."  د التعطُّؿ عف العمؿ الذي ينتابو شيء مف القصور

أقصد مف ىذيف المثاليف أف أبيِّف أف معرفة اإلعراب ليس كافيًا . ُترؾ وماذا استُبقي
وىذا يتَّ ح أكثر ما يتَّ ح في المغة المجازية، حيث ال . دائمًا لمعرفة المقصود

وىذا يعني أف جانبًا ميّمًا مف الكفاية المغويَّة . يساعد النحو كثيرًا في الفيـ والتفسير
يًَّة يتعمَّؽ بفيـ  يتعمَّؽ بالعالقات النحويَّة وأف جانبًا آخر ال يقؿُّ عف النحو أىمِّ

 .المعاني، بما في ذلؾ مف مفردات وتراكيب وأساليب
هل ٌستحقُّ اإلمالء أن ٌكون جزءاً من امتحاٍن لدارسٌن أنهوا :  السؤال السادس

 المرحلة الثانوٌة؟

. أخشى أف األخطاء اإلمالئية في ىذه المرحمة وما بعدىا أكثُر مما نحبّ 
وأحيانًا في الخمط . يقع أكثُرىا في قواعد كتابة اليمزة-  كما تعرفوف –واألخطاء 

كما في كممة )بيف ال اد والظاء، أو في حذؼ ال اد حيث يجب أف تثبت 
. (مضطردكما في كممة )، وفي أو في إ افتيا حيث يجب أف ُتحذؼ (اضطلع

والخمط بيف ال اء والظاء جاء . ولكف قواعد اليمزة مطَّردة سيمة التعمُّـ لمف أراد
نتيجة الختفاء ال اد لفظًا في بعض الميجات، بينما عدد الكممات التي تتواتر فييا 
الطاء وال اد قميؿ، ويمكف دائمًا معرفة اإلمالء الصحيح بإعادة الكممة إلى جذرىا 

فيذه األحرؼ ال تت مَّف حرؼ ال اد، ولذلؾ فإف زيادة . والتفكير بأحرؼ الزيادة
أما الطاء فيو .  فيو مخالفة لقاعدة ثابتةمضطرد وجعميا مطَّردال اء في كممة 

مة مف حرؼ التاء الذي ىو حرؼ مف أحرؼ الزيادة، ولذلؾ نكتب  الصيغة المفخَّ
.   ألف لفظ ال اد يقت ي تفخيـ التاء تسيياًل لمفظ الطبيعيمضترّر  وال نكتب مضطرّر 
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ولكف الحظوا معي أف الكتب األجنبية يندر أف تجد فييا أخطاء طباعية أو نحوية 
أو إمالئية ألنيـ يحرصوف عمى اإلتقاف، بينما نميؿ نحف إلى التياوف في قواعد 

مطَّردة كاف الطمبة في الما ي يتقنونيا منذ المرحمة االبتدائية، بينما يخطئ طمبة 
وسأذكر فيما يمي أمثمة . الجامعات، وأحيانا األساتذة، فييا بسبب االستيانة بالمغة

: مف األخطاء مف التقرير الذي ذكرُتو قبؿ قميؿ، وىو تقرير خ ع لمتدقيؽ المغوي
ارتفاع األسعار "، (136ص " )عدـ مالئمة البيئة"، (135ص )" ِمْف أبناءىا"

وىي المغة التي أعرفيا أف ؿ مف )أما المغة اإلنكميزية . ، إلخ(87ص )" الم طرد
فمعروفة با طراب إمالئيا وكتابة كممات مختمفة  (غيرىا مف المغات األجنبية

 أو كتابة كممة واحدة ذات معاف rite/right/writeبحيث الفظ لفظًا واحدًا مثؿ 
ومف أطرؼ ما .  التي تدؿُّ عمى ال وء، وخفَّة الوزفlightمختمفة مثؿ كممة 

حصؿ لي في ىذا المجاؿ أنني عندما كنُت طالبًا في الواليات المتَّحدة وجدُت في 
ر في إحدى المواّد، وىو مف تحرير أستاذ المادَّة كممة  الكتاب المقرَّ

idiosyncracy مكتوبة بحرؼ  c قبؿ حرؼ الػ yوعندما نبَّيتو إلى .  في آخرىا
–ذلؾ الخطأ استغرب ألف في اإلنكميزية عشرات الكممات التي تنتيي بكممة 

cracy بينما الصحيح في ىذه الكممة أف تكتب بحرؼ ،sفي المو ع المذكور  .
أما المغة . لماذا؟ ىكذا وردت في المغة ويجب عدـ اإلخالؿ بما استقرَّت عميو المغة

العربية فإف قواعد إمالئيا مّطردة تمامًا، مع استثناءات قميمة أىمُّيا أسماء اإلشارة 
مع التنبيو إلى أف الصيغة القرآنية ليا و ع خاصٌّ ليس )التى ال تكتب فييا األلؼ 

 .(ىذا مجاؿ الحديث عنو

 
 هل وصل هذا االمتحان إلى صٌغته النهائٌة وشكله األمثل؟: السؤال السابع
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إذ يخ ع امتحاف التوفؿ . الجواب عمى ىذا السؤاؿ ال بدَّ أف يكوف بالنفي
واألمثمة المشابية األخرى لمتطوير باستمرار ألف المغة تتطوَّر باستمرار، وألف 

التجريب كفيٌؿ بأف يكشؼ عف عيوٍب أو نواقَص يجري تالفييا مع ازدياد التجريب 
لقد . في المغة نفسيا ومع ازدياد المعرفة باالمتحانات المشابية في المغات األخرى

عمؿ فريؽ العمؿ أحد عشر نموذجًا مف االمتحاف، وىذا عدٌد ُطِمُب إعداُده بالذات، 
وىو ليس كافيًا عمى المدى البعيد ألف التجريب سُيثِبت أف جوانب مف ىذه الصيغة 

أو تمؾ بحاجة إلى تغيير أو تحسيف، وألف مجاؿ االبتكار مفتوح دائمًا لممبتكريف 
 .والمجدِّديف

 وماذا عن مهارتً الكتابة واالستماع؟: السؤال الثامن

ال يختبر االمتحاف بصيغتو الراىنة ميارتي الكتابة واالستماع، والسبب ىو أف 
ىذا عمى األقؿ . ميارة الكتابة يصعب تقييميا تقييما مو وعّيًا بواسطة الحواسيب
وال شؾَّ في أف . ىو الو ع الراىف، وال نعمـ ماذا يمكف أف يحصؿ في المستقبؿ

إدخاؿ الكتابة في االمتحاف ممكٌف، وأف مف الممكف تكميؼ أساتذة متعدِّديف لقراءة 
عطاء عالمات مستقمَّة لنواحَي متَّفٍؽ عمييا سمفًا في القطعة  ما يكتبو الممتحنوف وا 

لكّف إ افة الجزء الكتابي أمٌر يعتمد عمى قراٍر . المكتوبة يؤخذ متوسِّطيا الحسابي
ؿ اتِّخاُذه حالّياً  أّما ميارُة االستماع فمف الممكف أف ت اؼ إلى . مستقّؿ ُأجِّ

ة لكي يستمع الممتحنوف إلى قطعة  االمتحاف، ولكنيا تتطمَّب استعداداٍت تقنية خاصَّ
مة تسجياًل وا حًا يصؿ الممتحنيف جميعًا بالدرجة نفسيا مف الو وح ذا . مسجَّ وا 

ما تيّسرت ىذه اإلمكانّيات التقنية فإف ميارة االستماع يمكف إ افُتيا إلى االمتحاف 
 .بسيولة

 ماهً الخطوة التالٌة؟: السؤال التاسع
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ثمة  رورٌة إلنشاء مركٍز ألبحاث المغة العربية يعمؿ عمى تطوير االمتحاف 
إف المغة العربية لـ ُتخدـ خدمًة . ويسعى إلى تطوير طرؽ تدريس المغة العربية

كافيًة لحدِّ اآلف، ويجب عمى مركٍز مف ىذا النوع أف يحشد عددًا كافيًا مف 
 :المتخّصصيف في عموـ المغة في مجاالت كالمجاالت اآلتية

التخطيِط المغوي، وىذا تخصٌُّص ميٌـّ ينظر في حاجات األمَّة العربيَّة مف  -
 .السياسات المغويَّة وطرؽ النيوض بيا

طرِؽ تدريس المغة، وو ع الكتب المدرسيَّة لممراحؿ المختمفة عمى أسٍس  -
 .عمميَّة متدرِّجة تبدأ بالرو ة وتنتيي بكتب الدراسات العميا

و ع المعاجـ المغوية المتخصِّصة في العموـ المختمفة ومف مستويات  -
 .متعدِّدة

العمِؿ عمى و ع قاموٍس شامٍؿ تدخؿ فيو الكممات التي جدَّت منذ و ع  -
 .مع بياف أصوؿ الكممات األجنبية. آخر قاموس عربي معتمد

العمِؿ عمى و ِع قاموٍس تاريخيٍّ عمى غرار قاموس أوْكْسُفْرد الكبير  -
 .يستقصي تطوَُّر معاني المفردات

العمِؿ عمى تطوير امتحاف الكفاية وعمى و ع بنؾ مف األسئمة التي يمكف  -
 .استخداُميا لو ع  صيٍغ جديدة مف ىذه االمتحانات كمَّما دعت الحاجة

العمِؿ عمى تطوير المادَّة العممية لتعميـ المغة العربيَّة لمناطقيف بغيرىا  -
ة بيا  .وامتحانات الكفاية الخاصَّ

 .دراسِة أساليب التعبير في المغة العربية وتطوُّرىا في العصور المتعاقبة -

 . دراسِة الكيفية التي يمكف تطويُع البرامِج الحاسوبية فييا لمغة العربيَّة -
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