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 اختبار الصف العاش
 لعربية غة الا يسىم مناهج الملالوجه القبيح 

 املحميد يوسف حممد 
 رئيس قسم اللغة العربية بأكاديمية املوهبة املشرتكة 

           ا قبل ...     أم   

                       ح  عن نواياه يك حييم الكمه      ص      ي                        املتلك م حمتاج  إىل أن                                  ن هوان العقل يف هذا الزمان أن     م        إن  ف
       وج ه      م                                             اإلفهام، حَّت  غدا تصيح انلاقد بأن  نقده غي                 ح ر م  بالغة                         ِع   الف ه م  بعد أن       ق     ز     ر       ن     م  من محاقات  

 .      قدي                                                     إىل شخص املنقود س ن ة  ت ت ب ع عند افتتاح أي  عمل  ن

                                                     وج ر ي ا ىلع هذه الس ن ة احلمقاء، وعمال  بقول أيب العالء:  

ي ت  اجل ه ل  يف  انل  
 
                    و ل م ا ر أ
 
ِّن   ج اه ل                 اس  ف اش ي ا           

 
            َت  اه ل ت  ح َّت  ظ ن  أ
 
                       

ها وال  ختبار الصف العاش، فأنا ال أعرف ضعة القدر اللجنة الوا                               : إِّن  ال أقصد بهذا انلقد انتقاص أقول
لو  أعرف أعضاءها،   أنهم  أنا ىلع يقني من  ي ق ر  عني      ت وقيود مناهجنا اتلعيسة ل              ح ر ر وا من  بل  بما                   ا 

ما ال يريض ضمائرهم لنهم   ن يصدر عنهماذلي  وجود أهل الفضل والعلم بينهمالعربية، ملا أعرفه من 
                         بالعقلية اليت توج ه واضيع   عرفيتا انلقد من مما أنطلق يف هذوإن ،  جمربون ىلع إرضاء سخافات املنهج

نة املوقرة من  أحد أعضاء اللج                 ، فال يتحس س ن  "وزارة توزيع الشهادات"  يته سمت         ما أحب  في               أي  اختبار  
ثبتة  مس هلم لك عذر عن املالحظات امل            ، بل إِّن  أتلاغي مقصودين به، فهم  هذه اللكمات وما سيتبعها

ما  ا انلقد                                         حول املنهج وتطبيقاتنا لعنارصه، لعل  يف هذمفاهيمنا  ، وما قصدي سوى نقد  يف هذا انلقد
فاء الرشائط وكرثة املوانع اليت  ا النتقعنوا                           ال أؤمن بإماكنية حتق ق ه يف  إصالح الرتبوي اذلييفيد يف  

 .                                                                                    َتعل اإلصالح حماال  عقلي ا، ومع أِّن مؤمن  باملعجزات إال أن النبياء خ ت م وا بسيد اخللق حممد  

              أم ا بعد ... 

العاش    الصف  اختبار   فقد جاء 
 
أ  بأسئلة 
 
مقاصد           وابتعد بعض ها عن  باملطاع ن ،  ب عض ه ا   ن  

 
                                                ْث
 
 

                            سبكه، أو سطحي ة  ات س م      ت     ر        ة  ع         بل خلف   ة صياغته وعمق حمتواه،ان             لم ي ن ج  ملت جنا منها اومغة،            تعليم الل  
شواهد  خذ منها           ، بل نلت  ما ذكرناذلك، نذكرها ال للتديلل ىلع    فيما ييل بعض انلماذج ىلع ، وبها حمتواه
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واهية   أس س   من  نذكره  لم  ما  عليها                                ىلع  يرتفع  العربية  اللغة  منهج  ويبنيان  واضعو  ،  إيلها  ستند 
 االختبارات يف هذه املادة املنكوبة. 

الو   .1 السؤال  أسئلة                  جاء  من  الفهم  ل  اجلمعة(  1)صمهارات  سورة  من  الوىل  اآلية    حول 
س ئ ل  َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ فقد  الط              ،         سؤاال   الب   

السؤا                       نموذج اإلجابة حمد د ا            عة ، يلأيت             يارات  أربل ب                                                موضوعي ا عن املعىن السايم تللك اآلية، وش ف ع  
"يف الغفلة عن تسبيح اهلل    :املعىن السايم هلذه اآلية      أن    ىلع                                     اإلجابة الصحيحة يف اخليار اثلاِّن انل اص  

 .                            خروج  عن النسق العام للكون"

وال                فيها غموض ا  ا املعىن السايم، لكين ال أرى ذالصياغة الغامضة هلوقد اعرتض كثيون ىلع  
، بل ال إخاهل                                              ادلاللة ىلع معىن  سام  لم يرد يف تلك اآلية الكريمة       رصيح                            ، بل أراه شديد  الوضوح ،  ا       إبهام  

قصد واضيع املنهج من                                        وللوقوف ىلع ذلك ال بد من اتلأكيد أو ال  ىلع  ،  الكريم  ورد يف آيات الكتاب
                   حتر ج وا عن السؤال    اذلين  نيه                          من اخرتااعت أسالفنا من املوج  مصطلح "املعىن السايم"، فهذا املصطلح  

"الفكرة" عندهم ال  مصطلح  ، فأو الحاديث انلبوية الرشيفة  الكريمة  " اآليات القرآنيةعن "فكرة
ما قد    أو إىل رسوهل      م وجدوا يف نسبة الفكرة إىل اهلل، لنه                  تصح  نسبته إىل اهلل  

العقيدة فجيرح  مالفكرةـ"،  ا"  من  "ف ك            شتق ة  المر   يدلاذلي    "   ر             لفعل  يف  واتلدبر  العقل  إعمال    ىلع 
                   ، ثم  نظروا يف ذلك  -سادتنا املناطقةكما يقول  -                                         وحركة اذلهن بني املعلومات وصوال  إىل املجهوالت  

عن    نعتقده من صدور قول انليب  وفيما    ، طلقامل   اهلل     م     ل                            ه خيالف اعتقاد املسلمني يف ع        ا أن  فوجدو
اإلليه ال البرشي،  الويح  الفكر  الحاديثجندهم  ذلا    عن  أو  اآليات  مناقشة فكرة  ، حييدون عن 

 .                                                   ناها السايم"، وما الفكرة واملعىن السايم سوى يشء  واحد  ويلجؤون إىل مناقشة "مع 

يرى فيه    - من املوجهني  لوجه املذكورىلع ا  تقريره   اذلي لم أسمع -  ر إىل ذلك اتلعليل وانلاظ
إىل انلصوص املقدسة ال ختتلف عن    الفكرة""نسبة  موجب هل، ف                            ال داِع هل، وتأد ب ا زائد ا ال            تكل ف ا
                                                                                "السايلب اخلربية" إيلها، ويه السايلب اليت ت ع ر ف ىلع أن ها املحتملة للصدق والكذب ذلاتها نسبة  

ابلالغيون  شيوخنا  يقول  بنسبة  وعليه  ،  كما  والحاديث    "فكرةال "فاملقصود  اآليات  إىل    ها       نسبت  إىل 
                                 إىل قائله، فتأم ل رمحنا ورمحك اهلل.ال ه      نفس       انلص  

امل ذلك  حترير  انطباقوبعد  وتبني   اإلجابة                       صطلح،  أن  يتبني   الفكرة،  مفهوم  مع                                           مفهومه 
               ليست سوى مجلة     "الفكرةـ"ف                                                           املذكورة بعيدة  عن الصواب، بل إن مجيع اإلجابات املذكورة كذلك،  

املب فيها  يمث ل                            اسمي ة  
 
 تدأ
 
الفقرة      أأو                     موضوع   أم    اآلية  و ابليت  انلص  لك ه،                  ها فيعكس رأي        ا خرب                   أو 

الكريمة                                     ه ىلع ذلك املوضوع، فإذا تبني  نلا ذلك،     حكم  الاكتب أو   فما علينا سوى العودة إىل اآلية 
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فإن مبتدأ اإلجابة    وعليهإىل "موضوع" الغفلة عن التسبيح،                 قريب  أو بعيد  نلجدها ال تتطرق من  
 .                        تصلح إجابة  هلذا السؤال موضوع اآلية املسؤول عنها، ذلا ال  املقررة ال يعكس

     مة                                        اآلية، أو عن استنتاج  نصل إيله من مقد    فكرة""                                  ولو اكن السؤال عن درس  مستفاد  من  
                     إجابة  عن سؤال فكرة           عبارة  تلك ال      ل     ع     ج  ا            حيحة ، أم  ص                                    تلك الفكرة لاكنت اإلجابة الم خ ت ارة  تتضمن 
لم يتدارك  رأي اتلوجيه الفين، اذلي  إذا رفضنا استخدام عقونلا، وركنا إىل سلطة       ال   إ     ب ل     ق     ي    اآلية فال

                   أو الرتبوي ة، فإذا    ة                   تصف نفسها بالعلمي                      أقبل ها ما دامت ال                                      هذا اخلطأ بعد أن ن ب ه  إيله، العتبارات  
                                                 وصفت نفسها بتلك الصفات فال أعتقد أن اعقال  سيقبلها.

"يف انلص    :ىلع     نص     ياذللث يف الصفحة نفسها،  قف عندها السؤال اثلاوثاِّن السئلة اليت ن .2

 يث ىث ٱُّٱوحييل السؤال إىل قوهل تعاىل:  ،            ة ذم ه ا"                      ، اذكرها مبي ن ا وسيل                 ذم  لفئة من البرشالسابق  

 ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف

وليس هذا موضع انلقد،                    هم ايلهود بال شك ،    ، والفئة املقصودة بالسؤالَّ  مي زي ري ٰى ين
 ".            وسيلة اذلم  "  طلبه تعينيالسؤال من حيث  بل ننقد 

أن  ف الفهم  أسئلة  تعل  ها                        فلسفة  مهارات   الطالب،                  تقيس  بعين  و  مها  بنص   ترتبط  ال  ،  ه                          املهارة 
                                       اليت من املفرتض أن يسل ط وها ىلع بقية انلصوص   فيها الطالب ىلع املهارات        يتدر ب  فانلصوص ميادين  

ثم    ،ة   ن        املعي  برشح مفهوم املهارة  ون     م     ز     ل     م    نا     فإن    ؛املهاراتعن  احلديث             وبما أن  يقابلونها يف حياتهم،    اليت
ماء علم  وهذا ما عناه عل سياقات استخدامها،  حتديد  تدريبهم ىلع  ثم  فعيلها،  أسايلب تتعليم طالبنا  

 فيما ييل: " وسيلة اذلم"حتديد مهارة              نطب ق ها ىلع               قسمة  ثالثي ة  يم املعارف بتقس              انلفس اإلدرايك  

انلة:           املفهومي    ةرف املع .أ هذا  املعاويف  من  املوع  جيد  أمارف  نفسه  تبيني    م               عل م  املقصود  مسؤويلة 
، فمن أسايلب اذلم ما  ا                                                وظ ف يف اخلطاب، وبتقسيم تلك الوسائل تقسيم ا لغوي                   وسائل اذلم اليت ت  ب

ب  ايرتبط  اللغوية  املفردات  خيتلمستوى  ا يت  انلحوية ارها  بالرتاكيب  يرتبط  ما  ومنها  ملتلكم، 
                                   ستوى ابلاليغ حيث جند اذلم غرض ا بالغي ا  ومنها ما يرتبط بامل  وأسلوب اتلعجب،  كأسلوب اذلم
دروسة يف  الصور ابليانية امللكثي من                كما جنده أثر ا  ِّن، سايلب املدروسة يف علم املعالكثي من ال

 مات انلظرية يف مناهجنا.         ه املقد  مثل هذ          انعدام                 م  أو معل م ة               وال خيىف ىلع معل   ،علم ابليان
 إجراءات   م املرتبطة بهذه املهارة، ال بد من تدريبه ىلعاملفاهيبعد فهم الطالب  ة:           اإلجرائي    رفةاملع .ب

سابق ا،   املذكورة  املستويات  وفق  انلص  فال                                       حتليل  اللفاظ  بتحليل  حوية انلرتاكيب  فيبدأ 
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          فإن  مثل  ؛  توزيع الشهاداتبوزارة  تدريس اللغة العربية  خربيت يف  ة، وحسب  فالسايلب ابلالغي
           اإلجرائية           املعرفة  ف ، وال يف مجيع الوثائق املرتبطة بها، املناهجه اإلجراءات ال وجود هلا يف خطط هذ

                                وجور ا "منهج اللغة العربية".                ما نسميه ظلم ا في          معدومة  
اليت         معرفة            املعرفة  بهذه       د     ص     ق      وي  ة:           السياقي    ةرف املع .ج امل   السياقات  فيها  امل                    ت س ت خ د م  فهومية  عرفة 

                ص  خيلو من فكرة  نل  رئيسة  تسأل الطالب عن فكرة      أن    -     مثال  -واإلجرائية، فليس من املعقول  
دريب الطالب ىلع تميزي   بد من تاذلي نعاجله، الويف مثانلا    ،            أو تقريري ا                            رئيسة لكونه نص ا انفعايل ا

 ل أسايلب اذلم فيها. انلصوص أو أجزاء انلصوص اليت تقتيض حتلي

،                                                  تأملنا نص  السؤال اذلي يطلب حتديد "وسيلة ذم الفئة"، وعنا لك ذلك نصب أعينناوض   فإذا
  ، مثل وصفة ىلع مستوى اللفاظ      لغوي  ارات عديدة، فالوسيلة قد تكون  فسنجد أنفسنا أمام خي 

يف    اذلم "بئس"  فعلاكستخدام                                  وقد تكون الوسيلة أسلوب ا حنوي ا    ،يف اآلية الكريمة  ـ"الظاملني"ب  ايلهود 
مفهوم  ، وبما أن              كريمة أيض اكما ورد يف اآلية ال  ، وقد تكون بالغية اكستخدام التشبيه اتلمثييلاآلية

حص                   تنويعاته، فإن  رسوا                                                                     السلوب مفهوم اغمض  دلى الطالب، وأنهم لم يتعرفوا معناه يف املنهج، ولم يد
، وحرمان                 إىل تضييق واسع  ، يؤدي                                  تشبيههم باحلمار اذلي حيمل أسفار ا""اإلجابة يف نموذج اإلجابة بـ

يؤمنون    أقسام اللغة العربيةرؤساء            كثي ا من                 املحتملة، لن    الصحيحة  درجة اإلجاباتالطالب من  
 . ه من علممل عقوهلم وما حت إيمانهم ببنموذج اإلجابة أكرث من 

                                                      ويف السؤال اثلاِّن من الصفحة اثلاِّن، يطالع نا السؤال اتلايل:  .3

يف ضوء ذلك  ،  يتعارض مع موقف اإلسالم من العلم واملعرفة                            ه خط فيما سبق يشي إىل اتهام  حت  "ما
 .                                                   ، ب. ديلال  من واقعنا اإلساليم ينيف هذه اتلهمة عن اإلسالم": أ. اتلهمة املقصودة     وض ح

 املوضحة يف الصورة اتلايلة:، لصفحةأول ا                                    خط( فق ص د  به عبارة  وردت يف الفقرة  ته حت  )ما أما  
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رتضة                                         ي ف يض  إىل انبتات العالقة بني اإلجابات املف                                        اتلأم ل يف نص السؤال، ويف نص  العبارة    إن  
يه تهمة  ، و، جزء يسأل عن اتلهمة املقصودةنينها، فالسؤال ذو جزئبارة املسؤول ع وبني الع  للسؤال

يلتذكر انلص اذلي    لم حتوها الفقرة املقتطعة من انلص، المر اذلي يوجب رجوع الطالب إىل ذاكرته
حَّت ينال بذاكرته  يف االختبار،   لسؤال لم يرد                      ثم يعود يلكتب إجابة                      م  إجابات  أسئلته،                  ف ظ ه " الم عل      "ح  

                       و ج ه  إيله يف االختبار.       سؤال         درجة  

ه  نا اإلساليم ينيف هذه اتلهمة عن اإلسالم، وهذ                         السؤال يطلب ديلال  من واقع   واجلزء اثلاِّن من 
ر ج الطالب من  

               اجلزئية خت  
الطالب حيوي ما  اذلي درسه                                       انلص تمام ا، فعىل الرغم من أن انلص الصيل          

  ال تشرتط العودة للنص، أي أن الطالب قد يأيت  عبارة السؤال               سؤال، إال أن                       يمكن عده إجابة  عن ال
                                               حديثي ة  ترد ىلع اتلهمة، أو أن يذكر مواقف للنيب  أو       ة                                      إجابة  صاحلة، كأن يذكر نصوص ا قرآني         بأي  

بعني، كما يمكن للطالب أن يذكر بعض املؤسسات العلمية  اتلاأو اتلابعني وتابيع    الصحابة  وأ
احلديثة اإلسالمية  ادلول  بعض  ،  يف  يعد د  املسلمني،                أو  علماء  يش أسماء  يف  أو  العلوم  دراسة  إىل  ي 

 .             يف نص الس ؤال  يم""واقعنا اإلسال                                          باملجتمعات املسلمة، فلك ذلك ينتيم إىل ما س يم   املدارس واجلامعات  

حمفوظاته أو إىل اثلقافة العامة ال خيلو منها   هذا انلوع من السئلة اليت حتيل الطالب إىل     إن   
                      ما يشي إىل فهم  خاطئ   للفهم واالستيعاب،                   ىلع أن ها أسئلة       ف     ن     ص                              يف مادة اللغة العربية، ويه ت  اختبار 
اللغةللفهم،   ا                                واستيعاب  سطيح لهداف تعليم  الفهم  خلاطئ واالستيعاب السطيح سوى ، وما ذلك 

 .ناهج املرحلة اثلانويةيف تصميم م   عليه     د     م     ت     ع  ا ألساس اذلي نتائج طبيعية ل

 املوضحة يف الصورة اتلايلة:ت املتنيب أبيافكرة لول عن الصفحة اثلاثلة وسؤاهلا ا قل إىل ننت  .4
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صطلح  ونالحظ أن املوجند يف هذا السؤال مصطلح "الفكرة" اذلي حتدثنا عنه يف املالحظة الوىل،  
تمنع  وجود )أل( اتلعريف قرينة ، ف إىل ما نسميه "الفكرة الرئيسة"                                     جاء مطلق ا لم ي ق ي د بنعت، ما ي ش ي

عليه فاملطلوب حتديد الفكرة الرئيسة ة، و                    ما هو الفكرة اجلزئي      إن    مصطلح "الفكرة"ب   ود املقص       أن    فهم
"يقني اإلنسان بزوال احلياة دافعه إىل  ن فكرة البيات:                  نص ت اإلجابة ىلع أوقد  ه البيات الربعة،  هلذ

 . "العزة

ف حمل  خالف،  اإلجابة  هذه  اكنت  بعض                                وقد  أن           وجد  فكرة         تتج     ة        جزئي             ها  ابلال  اثلالث  اوز  يتني 
                     ابليت اثلاِّن مع يشء  من       ة  ها فكر                              اإلجابة الرابعة تصح  أيض ا لن         فإن           جزئية             ها فكرة                    والرابع، وبما أن  

 ن صحيحان. ارا يارات فيها خي  اخل                   تلجو ز، وعليه فإن  ا

حتمية املوت        أن  ل  واثلالث والرابع تدور حو                                              رأى آخرون صحة اإلجابة نظر ا إىل أن البيات اثلاِّن  و
ه الفكرة،  ر عالقة ابليت الول بهذ                      ينبيغ هلذا الرأي أن يرب    يف سبيل احلياة العزيزة، ولكن   قتال         ترب ر ال
اتلربير  وأن جي  اتلايل      ل       الو          ابليت  عل هذا  لألبيات  العالقة  ة                   خادم ا  فلو اكنت  الفكرة          عكسي ة                       ،              فإن  

 .        تمام ا          خمتلفة  الرئيسة تكون 

                                             ب يرج ح كونها تابعة  ملا قبلها، فاملتنيب يفتتح                                   موقع هذه البيات يف قصيدة أيب الطي      ن  واذلي أراه أ
        معين ا    ة بين جنسه معانادور اإلنسان يف صناعة  ومن  ،  زمانأصالة الرش يف البالشكوى من  قصيدته  

اة ما يستحق أن  ه ليس يف احلي          ذلك، وأن                           ن مطامع اإلنسان سبب للك  وأ،  (    و ل )العدو ال                بذلك الزمان  
فما دام  ،  الكرامةفاظ ىلع  فال داِع لالقتتال إال يف سبيل احليطمع به اإلنسان ويصارع غيه عليه،  

مر الوحيد  اته، فالكرامة يه ال                      قبل اهلوان حفاظ ا ىلع حي                       اإلنسان ال يملك مرب ر ا يل                   املوت حتمي ا فإن  
 . والقتال يف سبيله  يستحق الصاع عليهاذلي 

     ت      ج                   فكرة البيات الم                 كن القول بأن  وعليه يم
 
 أ
 
 :ىلع انلحو اتلايل               يمكن أن ت صاغ االختبار  ة يف 

 "ال يشء يستحق الصاع واالقتتال غي العزة والكرامة"

للتناقض بني  قديم تربيرات  كرة، وتدمة هذه الفوقد جاءت البيات اثلالث والرابع واخلامس خل
ودعوته    ،                                    اذلي هو أصغر من أن يكون دافع ا للقتل  ل مراد انلفوس إىل ترك الصاع يف سبي  دعوة املتنيب

 . اليت يهون أمامها لك ألم لقتال يف سبيل الكرامةل
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نموذج   يف  الصحيح  اخليار  مع  اتلعامل  من  الول  الفريق  إيله  ذهب  ما  صحة  أرى  وعليه 
                     الرابع صح ت  إجابته  اختار الطالب اخليار  لو  ىلع أنه فكرة جزئية، وعليه    الث( )اخليار اثل  ةاإلجاب

                                 ، لكن  اتلوجيه لم يأخذ بهذا الالكم  ألبياتلتني ل                                         لتساوي اخليارين يف كونهما فكرتني جزئيتني ممث  
 . عنه     ر     د              وأقر  ما ص  

 ة يف الصورة اتلايلة: املوضح   السؤال الرابع حول أبيات جليلة بنت مرة نصل إىل  .5

اليت تظهر يف    شخصية الشاعرة من سمات     ة  تعيني سم         ط ل ب                            زئية )ب( من هذا السؤال ي  يف اجل
باخليار    ت اإلجابة الصحيحة يف نموذج اإلجابة     د د     ح  وقد    ، ابليت الول )حتمل العني قذى العني ...(

ه م  ابليت ىلع هذا الوجه، وال أدري من                 )حتم ل املسؤويلة(الول  
                      أين ف 
وما املسؤويلة اليت تتحملها    ؟       

 ؟  القيه أخوهاأم مسؤويلتها عما سي علة أخيها أيه مسؤويلتها عن ف ليلة؟اجل
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بإحالة    ابليان  إىل                                ولعيل أختص ىلع نفيس  اثلاِّن    الصف   كتاب فنون ابلالغة  مناجلزء  يف 
، وأدعو القارئ إىل بإلغائه  يف مناهجنا  اهةزيادة جرعة اتلف              طالب ن ا قبل    ه     عل م ا ن   ن         اذلي ك    اثلاِّن عرش

                    ما سبقه من أبيات ،  ثم العودة إىل سياقه يف القصيدة مع ربطه ب يت،  ل ما كتب فيه حول هذا ابل     تأم  
 .                                        اليت اختذت من قلب اجلليلة ميدان ا لصوالتهاصاع املتناقضات الشعورية بو

                   أمام اثل اك ىل من أهل  تناقض املشاعر اليت اعشتها الشاعرةيف مقام تربير هذا ابليت جاء لقد 
قتيض  يفخوفها ىلع أخيها لقاتل، ا، وخائفة من أخذ اثلأر من أخيها ا، فيه حزينة ىلع قتل بعلهزوجها

أبيات القصيدة، ومنها ابليت املسؤول عنه، فيه غي قادرة إال       حتم ل   ىلع                                                                              تربير ا استغرق شطر ا من 
 تملك إال حتمل أذى أختها،  ، كما أن العني الوال تملك أن تطلب اثلأر منه                       اللم اذلي سب به أخوها،  

 ن أين جاء معىن حتمل املسؤويلة؟ ، فميس بيدها غي حتمل أذى ويلدهام لوال

أسئل    أم   .6 مستوى ا  إىل  فإن ها  اللغوية  الرثوة                                  ة 
املرحلة   إىل  منها  أقرب  االبتدائية  املرحلة 

االختبار،  اثلان واضيع  ذنب  هذا  وليس  وية، 
بل ذنب املنهج نفسه، والعقلية اليت ألزمت  
يف   السخيف  املنىح  هذا  بانتحاء  واضعيه 

وأترك للمتأمل أن   ،اتلعامل مع مفردات اللغة
اذلي  يى حجم التسطيح  ل يتأمل يف السئلة  

 تالفيف أدمغة طالبنا. تتعرض هل  
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من تدريسه    أهون  اخلطب  لو تركنا تدريسه لاكننأيت اآلن لسئلة ابلالغة، ذلك العلم اذلي   .7
الروح،   من  خايلة   بالغية   قوالب  ندرس  فنحن  مدارسنا،  يف  الشائع  انلحو  ال                                                                 ىلع  عن    سياق             بعيدة  

ا يف جعل ابلالغة                         ة ابلالغة، ويظهر ذلك جلي                          علم ابلالغة كما قر ره أئم  اذلي هو مدار  )مقتىض احلال(
، أو ال  الفهم  عن  منفصال   عنه                                 قسم ا  املكىن  أو  الصورة،  نوع  حتديد  ىلع  أسئلته  أكرث  واقتصار 

                          جرم  ال ذنب لواضع االختبار  وهذا    الكنايات حيفظها الطالب من نماذج ال خيرج اتلوجيه عنها(، )و
 .                                                        عمل واضيع املنهج، فاالختبارات ليست سوى عنص  من عنارص املنهجلعقلية احلاكمة ىلع  بل ل  ،فيه

السؤالني  حق  من  اكن  لقد 
الفهم،       الو   قسم  إىل  ي ن ق ال   أن                                لني 

فالسؤال الول حول أثر االستعارة يف  
عنه من دون  ال يمكن اإلجابة  اآلية  

اذلي   املعىن  االستعارة، مرااعة  ختدمه 
الطالب نعل م ه ا  ال  مهارة  لن                               وهذه   ،      

عل   ال                االختبارات  ابلالغة  أن  متنا 
حتصيل  يف  بل  الفهم،  يف                                  ت س ت خ د م  

قوالب  حبفظ  أو  اإلجابات  ادلرجات   ،
 اإلجابات نفسها. 

حول االستعارة   والسؤال اثلاِّن
حيتمل   تكاتلصحيية  لكمة  أن  ون 

عن اللم، أي   " من باب الكناية"غصة
                                                                                 الكناية عن املوصوف، وقد يعرتض معرتض  بأنها ال حتتمل املعىن احلقييق، بينما الكناية جيب فيها 

ب ذلك يكيف القول بأن احتمال  ويف جوا                                                       احتمال املعىن احلقييق، وهكذا ن ف ر ق بينها وبني االستعارة،  
،  املعىن احلقييق ال يكون إال يف الكناية عن الصفة مثل "طويل انلجاد، واسع الصدر، كثي الرماد"

احتمال املعىن احلقييق،    أما الكناية عن املوصوف والكناية عن النسبة فال يصح فيها يف أكرث الحيان
معها املعىن احلقييق، وعن الضبعة بـ"أم اعمر" ال حيتمل                                   السيف بـ"سليل انلار" ال حي  ت م ل  الكناية عنف

ب ه "     ر                 ج د  ي م ِش  يف         و الم                             "ايل م ن  ي ت ب ع  ظ ل ه   : عرالشا قول، ومعها املعىن احلقييق 
      َك 
مل املعىن  ال حيت    
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،  ، ويمِش اثلاِّن يف رَكبه                                    ن ذوات الرجل يك يتبع الول ظل  املمدوحوال املجد م              ، فال ايل م ن   احلقييق 
                                                عقول املعلمني قبل طالبهم، فصاروا ي ب س ط ون العلم    ولكن سامح اهلل ابلالغة املدرسية اليت مسخت

  اهلزيل.وجهني وعلماؤهم مضطرين ملجاراة ذلك الواقع  ، وصار شيوخ امل اتلناقض    حد  إىل 

أن   نرى  توج  وهكذا  السئلة  مباشة                     طبيعة  الطالب  االختبار                   ه  واضع  فهم  مع  اتلمايه  إىل 
اجلنس         د د         حيث ح     يف أرض االختبار القاحلة،   ع     ر                             الم ج ت ث ة  من أرضها لت   ن سياقها،  ع        نفي ة لألبيات امل

ديد نوع  الفرع، وحت إتعاب ذهنه يف حتديد طالب سوى                   ( ولم ي طلب من ال 4-2-1ابلياِّن يف السئلة )
استخدام هذه املهارة يف تعميق                                      ذا نفع  إذا لم يكن الطالب قادر ا ىلع  أو نوع التشبيه ليس  االستعارة  

 فهمه للنص وتذوقه هل. 

فنون ب                                                          ة خلت من اجلوانب اتلطبيقية اليت ي و ظ ف فيها الطالب معرفته  الغ كما أن أسئلة ابل
                                               هذه املهارة ي در ب عليها الطالب بأسلوب  سطيح                   معانيه، ومع أن  ابلالغة يف صياغة عباراته وتبيني 

ل  عنها بأس             سخيف، وي س  
 
            أ
 
                                 أن  خلو  االختبار منها يكر س حتويل يف سطحيتها، إال                    ئلة  تفوق تدريبه   
 يها.                  لب مي تة ال روح فابلالغة إىل قوا 

أف ع ل م ن ا  ل ل               قد  واتل ب ني  ،  ل لب ي ان   ت ط ل ب   ابلالغة  ه يم ، فيه وسيلة                                              ن  
واتل ف                   فه م  
انلصوص                لفهم 

، وقد              دق ة  ومجاال    طابق ملقتىض احلال إلنتاج الالكم امل            ها وسيلة                                      ومعرفة معانيها وسرب أغوارها، كما أن  
  ، فال أدري كيف جيوز وصف ما يف تلك الصفحة بابلالغة  خال االختبار من الك اجلانبني للبالغة،

 إال باهلل.                 وال حول وال قو ة  

الصاحلة لطالب املرحلة   ات الطفويلةأسئلة انلحو ذات العبارن نقد                  ، وسأرضب صفح ا عهذا
وإقحام    !!                                                                نقد سؤال اتلعبي اذلي يطلب كتابة رسالة لفئة الشباب بقض ها وقض يضهااالبتدائية، وعن  

 !!              الم ة فيها

 

 واهلل من وراء القصد 

 31/12/2021اجلمعة 


