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 החוג לשפה וספרות ערבית* הפקולטה למדעי הרוח* אוניברסיטת חיפה*
 قسم اللغة العربية وآدابها* كلية اآلداب          *جامعة حيفا             *

 ערבית וספרות לשפה החוג* הרוח למדעי הפקולטה* חיפה אוניברסיטת*

 عربية وآدابهاقسم اللغة ال* اآلداب          كلية *جامعة حيفا             *

 (א"השלמות למ, א"מ, א"ב)בחינת כניסה לבוגרי בתי ספר ערביים 

 11.8.02.3: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

   א חלק
 أجيبي عن األسئلة التي تليه/ إقرئي النص التالي وأجب / إقرأ 

 في تعريف البالغة

وبلغ الركب املدينة اذا . يقال بلغ فالن مراده اذا وصل اليه. هاءان البالغة لغة تنبئ عن الوصول واالنت

مثال اذا . احلال فبالغة الكالم مطابقته ملقتضى. لمتكون وصفا للكالم واملتك –واصطالحا . انتهى اليها

 .فالتاكيد هو مقتضى احلال ا ناجح  حممد   قلت ِإن  

 :البالغة تستلزم امرين

احلال  من ان يؤدى بلفظ غري مطابق ملقتضىملعىن املقصود خوفا ادية تأاالحرتاز عن اخلطأ يف : ولاال

 .فال يكون بليغا

فمست احلاجة اىل  ؛متيز الكالم الفصيح من غريه حىت نضمن سالمة العبارة من اخلطأ والتعقيد: الثاين

البيان  االول علم ؛مته ملقتضى احلال من ناحية اخرىوملالء ؛علمني لتحقيق سالمة اللفظ من ناحية



 

 

2 

2 

وملا كان علم البديع يعرف به  وجوه حتسني  ؛وقد يسميان بعلم البالغة لذلك ؛ علم املعاينينوالثا

 ؛املعاين: فصارت مباحث البالغة منحصرة يف هذه العلوم الثالثة ؛الكالم جعل تابعا هلذين العلمني

 .والبديع ؛والبيان

كانت البالغة يف اصح واحدث معانيها ال خترج عما   اذ ؛اعرتاض لنا عليه يف مجلته اما هذا التعريف فال

ن تطبيق البالغة ف))  Genugيقول األستاذ . ية النظرية االمجاليةحاورده هؤالء األقدمون من النا

ن لوحظ يف االخري هذه الناحية د واحدة يف جوهرها وإفتجد ان احلدو (( الكالم املناسب للموضوع

كيف فهم علماء علم البالغة عندنا معىن املطابقة اوال؟ : ألة هيولكن املس. الفنية يف صراحة واضحة

 وما الوسائل اليت اعتمدوا عليها يف دروس البالغة لتحقيق هذه املطابقة ثانيا؟ وما هذه العلوم ثالثا؟

اذا وقفنا عند هذه املسائل اليت انتهت إليها احباثها رايناهم يذكرون ان خطاب الذكي خيالف خطاب 

. وعلى هذا االساس غالبا تقوم املطالبة لتغذية قوة االدراك. طاب املفكر غري خطاب املرتددوخ ؛الغيب

مث  ؛ذكرا وحذفا ؛تعريفا وتنكريا ؛فصال ووصال ؛خربا وانشاء ؛ووسيلة ذلك التصرف يف اجلملة وعناصرها

ومعىن  ؛اصرةدراسة قوالصورة  االختالف بني التشبيه واجملاز والكتابة مما ال يتجاوز كله دراسة اجلملة

 :ذلك امور ثالثة

اىل القوة الفكرية وإقناع العقل  الجتاهغاية البالغة فيما يبدو من هذه الدراسة العلمية يغلب عليها ا( 1)

 .او بالدتهئيا قائما على ذكائه قناعا جز إ
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وقد . االنشائيةواجلملة اخلربية و  –اليت ختتصر علم البيان وقسما من البديع  –ووسيلة ذلك الصورة ( 2)

 .درستا من بعض النواحي ال غري

 .كما ان البيان يدرس الصورة تشيبها وجمازا وكتابة. ندهمملعاين هو الكفيل بدراسة اجلملة عوعلم ا( 3)

 األسئلة

 هاسؤاال واحدا من إختاري /إختر , (3-1) أسئلة 3أمامك 

 (ملزمان) 5–4أجيبي عن السؤالين /ثم أجب 

   . باختصارسؤال أجيبي عن ال ⁄أجب 

 !كامال جوابا القطعة من االقتباس يعتبر ال حسب القطعة؟" بالغة"ما هو تعريف املصطلح  .1

يطرح يف القطعة مثاال واحدا ملقتضى احلال وهو التأكيد  –" احلال بالغة الكالم مطابقته ملقتضى" .2

ل الذي يؤثر على تركيب اخلطاب أعطي مثالني إضافيني ملقتضى احلا/أعط". إن حممدا ناجح"يف اجلملة 

 .  واشرحهما

هل هناك فرق بني مبادئ البالغة اليت مت تطبيقها يف النصوص الكالسيكية : عرّبي عن رأيك/عرّب  .3

 ؟(واحلادي والعشرين رن العشرينقنصوص أدبية من ال)املعاصرة  العربية ويف النصوص( حنو القرآن)

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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للَُّغُة ا: شكلوا تشكيال حرفيا مثال): لتاليةاجلمل ا اجلمل اآلتية بالشكل التام كل أضبطي/ أضبط . 4

 ).ٱْلَعَربِيَُّة ٱلَِّتي ُأرِيُد َأْن تُ َعلََّم ِفي ٱْلَمَداِرِس ِهَي ٱللَُّغُة الُفْصَحى

 يقال بلغ فالن مراده اذا وصل اليه. ان البالغة لغة تنبئ عن الوصول واالنتهاء. 

  فصارت مباحث  ؛جعل تابعا هلذين العلمنيوملا كان علم البديع يعرف به  وجوه حتسني الكالم

 .والبديع ؛والبيان ؛املعاين: البالغة منحصرة يف هذه العلوم الثالثة

 اما هذا التعريف فال اعرتاض لنا عليه يف مجلته. 

5.  

 .هذه الظاهرة( وقواعد)فوائد  يإشرح/؟ إشرحةما هي الظاهرة النحوية يف الرتاكيب البارز  .أ

 واقناع بدو من هذه الدراسة العلمية يغلب عليها االجتاه اىل القوة الفكرية غاية البالغة فيما ي

 ئياالعقل اقناعا جز 

___________________________________________________ 

 من ان يؤدى بلفظ غري مطابق ملقتضي احلال  خوفاملعىن املقصود ادية االحرتاز عن اخلطأ يف تأ

 .فال يكون بليغا

______________________________________________ 

عراهبا يف اجلملة اذكري إ/واذكر( مّتصل أو منفصل)إعطي مثاال من القطعة لضمري /أعط. ب
 (ضمري متصل يف حمل مفعول به منصوب:مثال)

__________________________________________________ 
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  ב חלק
  (أفعال 5إختاري / إختر )دناه حّللي األفعال التالية حسب النموذج أ/ حّلل 

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , فَ ع لَ , فَ َعلَ 
, ِإنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفع لَ 
 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعل  , إفْ تَ َعلَ 

 اجلذر
املهموز , املضاعف, السامل
 ,العني والالم, الفاء

 األجوف الواوي
 األجوف اليائي
 الناقص الواوي
 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق
 الناقص+املهموز
 األجوف+املهموز

 الزمن
 :الزمن املمكن

املضارع , مضارع, ماض
 ,اجملهول, املنصوب واجملزوم

إسم , إسم الفاعل, أمر
 مصدر, املفعول

 الضمري
 :الضمائر املمكنة

 متكلم -أنا
, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 خماطبة
 غائبة, غائب-هي, هو
 متكلمون -حنن

, خماطبون -أنتّ , تمأن
 خماطبات

 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     ََيَْتج ا ..

     أُوتِيتُ  .0

     ْورِيَة  ت َ  .3

     يَ ت ِفْقنَ  .4

     ُمَشاَورَات  . 5

     ُمْزَده  . 6
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  (أفعال 5إختاري / إختر )م التا بالشكل مضبوطة التالية األفعال صوغي/ صغ 

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ُأِحلَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : نموذج

  - مصدر سوي فاعل .1

  هم مضارع جزوم أثر تفّعل .2

  مذّكر-مثىن إسم املفعول وجز أفعل .3

  أنت أمر سدد فعل .0

  هن   ماض  ضعف ستفعلإ .5

  هي مضارع جمهول كون فّعل. 6

 !بالنجاح

א חייבים להבחן גם בחלק הנוסף בהבנת "א ולהשלמות מ"מועמדים למ

 הנקרא באנגלית
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