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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 

 11.9.02.3: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 اللغة والمجتمع

فيا يغري معاين الكلمات اليت اة واجملتمع والتاريخ واجلغر جيب على القارئ ان يفهم ان اختالف البيئ

تعين معاين خمتلفة يف اهلند  "سلطة احلكومة"فعبارة  .نستعملها ونعتقد أننا سواء يف فهم معانيها

قابله ي ٬االذي ينشأ من اجلغرافي ٬االختالفوهذا . والواليات املتحدة ومصر وأملانيا وروسيا واليمن

ومن هنا الصعوبة اليت جند يف فهم الكتب الدينية القدمية ألنه كان . ن التاريخاختالف اخر ينشأ م

 ٬بل كذلك كتب التاريخ. لف سنة مالبسات ال جند مثلها يف عصرناال قبل أللكلمات اليت استعملت مث

أما . بتغريهالن اللغة احلية تتفاعل مع اجملتمع وتتغيري . فان املؤلفني يلتفتون اىل معان مل نعد نلتفت إليها

 أي ٬والكلمات عندئذ تتحجر. فالتفاعل ينعدم ٬تتلى فقط يف املعابد ٬اذا كانت لغة خاصة بالكهنة

 .حتتفظ مبعانيها
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 أي اهنا تتطور وهي حني تتطور ينشأ ٬فاللغة احلية تتفاعل مع اجملتمع فتنحط باحنطاطه وترتقي بارتقائه

وينتفع  كالمها خيدم االخر  ٬كما بني اليد والذهن  ٬ضويةووظائف ع ٬بينها وبني اجملتمع اتصال فسيولوجي

 .به

اي  ٬واألخرى مكتوبة ٬اي عامية ٬احدامها كالمية ٬وهلذا السبب جيب اال يكون للمجتمع لغتان

ان اللغة املكتوبة  نتيجة هذه احلالالن . كما هي حالنا االن يف مصر وسائر االقطار العربية  ٬فصحى

ابد وينقطع االتصال الفسيولوجي علغة الكهان اليت ال تتلى اال يف املكاهنا   فتصبح ٬تنفصل من اجملتمع

فنأخذ من العامية للكتابة . وهلذا جيب ان تكون غايتنا توحيد لغيت الكالم والكتابة. بينها وبني اجملتمع

 .حىت نصل إىل التوحيد ٬ونأخذ من الفصحى للكالم اكثر مانستطيع ٬اكثر ما نستطيع

فاذا . يتخاطب ويتفاهم هبا أفراده أو الشبكة التلفونية اليت ٬ة هي اجلهاز العصيب للمجتمعواللغة احلي

تلفونية املقطوعة أو التالفة ابة الشبكة الثأي مب ٬عن تأدية هذا التخاطب والتفاهم فهي خرساء عجزت

سر  مثال مل يرت  فان امل. وقد عرفنا هذا اخلرس يف كثري من شؤوننا الثقافية. ترميمها السرعة يف وجتب

الكلمة الفصحى ليست الن . الننا مل نستطع تأليف احلوار باللغة الفصحى بني أشخاص الدرامة

 . ال تنقل الينا جو احلديثأي اهنا " جوية"
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 األسئلة

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

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

   . باختصارعن السؤال  أجيبي ⁄أجب 

 !كامال جوابا القطعة من االقتباس يعتبر ال ؟خّلصي القطعة بأسلوبك الشخصيّ  /خّلص  .1

عّللي /؟ عّلل"لغة حية"حسب القطعة؟ هل تعترب اللغة العربية " ةلغة حيّ "ريف املصطلح عما هو ت .2

 .جوابك

العربية هو توحيد اللغة العامية واللغة  يف اللغةّل لقضية االزدوا  اللغوي هل احل: عرّبي عن رأيك/عرّب  .3

 الفصحى؟

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

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

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

 هم ان اختالف البيئة واجملتمع والتاريخ واجلغرفيا يغري معاين الكلمات جيب على القارئ ان يف

 .اليت نستعملها ونعتقد أننا سواء يف فهم معانيها
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 فنأخذ من العامية للكتابة اكثر ما . وهلذا جيب ان تكون غايتنا توحيد لغيت الكالم والكتابة

 .نستطيع

 قدمية ألنه كان للكلمات اليت استعملت ومن هنا الصعوبة اليت جند يف فهم الكتب الدينية ال

 .مثال قبل الف سنة مالبسات ال جند مثلها يف عصرنا

5.  

أي القاعدة )اشرحي باختصار فائدهتا /إشر . ما هي الظاهرة النحوية يف اكلمات اليت حتتها خط .أ

 (النحوية

  اجلهاز العصيب للمجتمع هياللغة احلية. 

___________________________________________________ 

 يف املعابد إالا الكهان ال تتلى  ةإهنا لغ. 

______________________________________________ 

 املسر  مل يرت  إن. 
___________________________________________________ 

 
حمّل مفعول به  مجلة صلة يف: اشرحي إعراهبا مثال/جلملة صلة واشر إعطي مثاال من القطعة /عطإ. ب

 .منصوب
__________________________________________________ 
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  ב חלק
  (أفعال 5إختاري / إختر )حّللي األفعال التالية حسب النموذج أدناه / حّلل 

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , فَ عالَ , فَ َعلَ 
, ِإنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفعالَ 
 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعلا , تَ َعلَ إف ْ 

 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 , سم الفاعلإ, أمر
 مصدر, املفعول

 الضمري
 :الضمائر املمكنة

 متكلم -أنا
, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 خماطبة
 غائبة, غائب-هي, هو
 متكلمون -حنن
, خماطبون -أنتّ , أنتم

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     ِإطااَلع   ..

     ُمْسَتِقيَمانِ  .0

     يُ َؤلاَفا .3

     َسم   .4

     يُوِجُدونَ . 5

     أَِدب  . 6
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  (أفعال 5إختاري / إختر )التام  بالشكل مضبوطة التالية األفعال صوغي/ صغ 

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ُأِحلَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : نموذج

  أنت أمر محم إستفعل .1

  هم مضارع جمزوم أدي فّعل .2

  مؤّنث-مجع إسم املفعول فاعل ألم .3

  هي ماض جمهول وحد إفتعل .0

  أنت أمر نفي  فعل .5

   مصدر مهم أفعل. 6

 !بالنجاح

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

 הנקרא באנגלית
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