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أوالً: أهمية اللغة العربية:
القرون  العربيـة عرب  اللغة  حظيت 
مبا مل تحظ به لغة أخرى من عوامل 
ولدت  التي  اللغة  فهي  والبقاء.  القوة 
تاريخ  يف  األقدم  األبجدية  مهد  يف 
خصائـص  بعض  وورثت  اإلنسان، 
لغات  من  وأخواتها  أمهاتها  وسامت 
وأصبحـت مبجـيء  القديـم.  الرشق 

اإلسالم لغة القرآن ووعاء اإلميان.
كان  باللغــة،  الكبري  والهتاممهم 
لعرب الجاهلية مؤمتٌر لغوٌي يعقدونه 
الجزيرة  الطائف،  يف  عام  كل  يف 
شعراؤهم  فيـه  يجتمـع  العربيــة 
وخطباؤهم لتناشد األشعار. إنه سوق 
العرب  أسواق  أكرب  يعد  الذي  عكاظ 
للفكر  ملتقى  وأشهر  الجاهلية،  يف 
القبائل  املتنوعة بني  واألدب والثقافة 
العربية، والوافدين إىل الســوق من 
أنحاء الجزيرة العربية، يحرضه كبار  

الشعراء  والخطباء واألدباء.
ويتفق العلامء عىل أن اللغة العربية 
قادرة عىل استيعاب تطورات العرص 
البحث  لــدور  جديدة  آفـاق  وفتح 
العلمي العربـي ووضعـه يف املكان 

الالئق به يف عامل اليوم.

ثانياً: العامل يحتاج لغتنا العربية:
عىل املستوى العاملي، أدركت هيئة األمم 
فجعلتها  العربية،  اللغة  منزلة  املتحدة 
الثالثة ضمن اللغات الست املعتمدة لديها 
وهـي (اإلنجليزيـة واإلسبانية والعربية 

والفرنسية والروسية والصينية). 
يف أكتوبر ٢٠١٢، ولدى انعقــاد 
التنفيذي  للمجلــس   ١٩٠ الــدورة 
 ١٨ يوم  تكريس  تقرر  لليونســكو 
ديسمرب يوما عامليا للغـة العربيــة. 
واحتفلت اليونيسكو فــي تلك السنة 
وفــي ٢٣  اليوم.  بهذا  األوىل  للمرة 
الهيئــة  قــررت   ٢٠١٣ أكتوبــر 
لتنمية  الدوليــة  للخطة  االستشارية 
لليونسكــو،  التابعة  العربية  الثقافة 
العربية  للغـة  العاملـي  اليوم  اعتامد 
برنامج  األساسية يف  العنارص  كأحد 

عملها لكل عام.

ثالثاً: الحاجة ملوسوعة الكرتونية 
عربية: 

أبوغـــزاله  موسوعــة طـــالل 
"تاجيبيديــا" هي ماكنــة بحــث 

املوثقــة  املعرفة  لنشــر  إلكرتوين 
علــى  العربيـة  باللغــة  واملنقحـة 
منصة  عن  عبارة  املوسوعة  اإلنرتنت. 
باللغــة  وشاملـة  عامة  الكرتونيـة 
مـن  هائـال  كام  تحـوي  العربية 
املوثقة.  واملعرفة  املفيـدة  املعلومات 
وأن  إليها  يصـل  أن  املرء  ويستطيع 
الوسائل  باستخــدام  عربها  يبحـر 
شتى  تغطي  وهي  الحديثة.  التقنية 
واألدبية  والعلمية  السياسية  املجاالت 

والثقافية واملعرفية.
أن تكون  وتهدف "تاجيبيديا" إىل 
املرجعيـة  العربيــة  املوسوعة  أيضاً 
واملهتميـن  للمتخصصني  الشاملة 
باملعرفة العلمية واملهنية والترشيعية. 
تاجيبيديا  منصة  إعداد  استغرق  وقد 
العمل.  من  سنوات  عرش  املوسوعية 
هذا  الحقـاً  إطالقهـا  عند  وستحوي 
العام مليـون بيـان وهو ضعـف مـا 
نصف  بأن  علامً  ويكيبيديا،  تحويـه 
محتوى األخرية هو غري مفيـد وغري 
موثق وغري صحيح وفيه ما هو يسء 
أن محتواهــا  أي  تاجيبيديا،  بعكس 
محتــوى  أضعــاف  أربعــة  ميثل 
العريب  املحتوى  من حيث  ويكيبيديا 
يف  وبإطالقهــا  واملفيـد.  الصحيح 
فـي  لغتنا  تصبح   ٢٠١٩ ديسمرب 
املرتبة الخامسة بني لغات العامل رقمياً.

برنامــج  الــى  الحاجــة  رابعاً: 
فـي  الطالقة  مستوى  وامتحـان 

اللغة العربيـة".
قامت جامعـة طــالل أبوغــزاله 
الدولية بإعداد برنامج "طـالقه" يف 
اختبار  يشمل  الذي  العربية،  اللغة 
الطالقة، واختبار تحديد املستوى يف 
الدورات  العربية، باإلضافة إىل  اللغة 
الناطقني  وغري  للناطقني  التدريبية 
وتعزيــزا  نرشها،  يف  إسهاماً  بها، 

لقيمتها عاملياً وضامن استمراريتها.

وكام أن اختبار التوفل هو واحد من 
 IELTS) عامليني  رئيسيني  اختبارين 
TOEFL &) التوفل وااليلتس لقياس 
اإلنجليزية،  باللغة  الشخص  كفاءة 
الدراسية  لألغــراض  املستخَدَميــن 
واملهنية والعمل أو الهجرة إىل البلدان 
غاية  فإن  اإلنجليزية،  باللغة  الناطقة 
نوعه عىل  الجديد من  برنامج طالقة 

قيـاس  توحيد  هـي  العامل  مستوى 
وغـري  للناطقيـن  اللغوي  املستـوى 
أسس  وفــق  بالعربيـة  الناطقيـن 

معيارية محددة. 

خامسـاً: الحاجـة ملنهـاج موحد 
للغة العربية:

وقد أعدت جامعـة طـالل أبوغزاله 
الدولية (املنهاج التمهيدي لتعلم اللغة 
الطالقة  و(كتاب  للمبتدئني)  العربية 
يف مهارات اللغة العربية)، باإلضافة 
الجامعة  تعتمدها  عّدة  مناهج  إىل 
املستويــات  جميع  حاجـة  تغطـي 

بحسب ظروف الدراسة.
اللغـة  مهـارات  يف  الطالقة  كتاب 
متميز  مرجع  مبثابـة  يعـد  العربية، 
ملهارات  مقـروء ومسمـوع وشامـل 
الختبـار  ومؤهـل  العربيــة  اللغـة 
مُتّكن  بطريقة  معد  وهو  الطالقـة، 
الدارس من دراسته ذاتياً أو من خالل 
للدارسني  ُصمم  وقد  تدريبية.  دورة 
واملتقدم يف  املتوسط  املستـوى  عىل 
تذليـل  إىل  سعيـا  العربية  اللغـة 
إتقان  سبيل  يف  أمامهم  الصعوبات 
املهــارات اللغويـة األربـع (القراءة، 

الكتابة، املحادثة واالستامع).
ويف إعـداد الكتاب جـرى اعتمـاد 
تقديـم  عىل  يرتكز  تيسريي  منهـج 
بأسلوب  ومسموعة)  (مقروءة  مادته 
الرشح امليّرس وبلغة واضحة ومحددة 
بعيـدا عـن الغمـوض والتعريفـات 
بالنصوص  الكتاب  ويحفل  الصعبة. 
وروح  بالحيـاة  النابضـة  األدبيـة 
وكثرية  متنوعة  وبتدريبات  العرص، 
للقـارئ  عونا  لتكون  بهـا،  ُمعتنـى 
ومهـارته.  أدائه  قياس  عىل  واملتعلم 
النحـو،  يف  دروس  إلـى  باإلضـافة 
يليها  واإلمـالء،  والبالغة،  والرصف، 
منـاذج  مـع  التدريبات،  مـن  عـدد 
محلولة، ثم أبرز األخطاء الشائعة يف 
برنامج  ويشتمل  وحدة.  كل  دروس 
الطالقة يف اللغة العربية عىل دورات 
تدريبية، تقليدية أو عن بعـد، تهدف 
املهارات  مـن  الراغبـني  متكني  إىل 
اللغوية املتعددة يف املستويات كافـة 
بغيـرها،  للناطقني  أو  العربية  ألبناء 
االحرتافية  اللغة  الكتساب  وتؤّهلهم 
التخصصية، اإلعالمية، والدبلوماسية 

واالقتصادية وغريها.
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