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

 صورة المغرب العربي في الرواية العربية المشرقية

فهو قبل ذلك واقعة متحققة  ٬لتقاء بني املشرق واملغرب اوسع من ان يكون قضية فنية او ادبيةإن اال

ويرى املفكر العريب حسن حنفي ان التقسيم . بل ميكن القول انه امر متواتر وطبيعي ٬بالفعل تارخييا

ىل هبدف تقطيع اوصال العامل االسالمي ا ؛هو من صنع االستعمار ٬احلاصل بني مشرق ومغرب

 ٬وانه قد غاىل بعض منا يف القطيعة. ربغمث تقسيم العامل  العريب اىل مشرق وم ٬اسالمي وعريب اوال

مما جيعل  ؛يف مقابل مشرق صويف اشراقي ديين ٬عقالنية علمية موضوعية ٬ودعا اىل خصوصية مغربية

العريب واستقالله باعتباره وبالتايل تضيع وحدة العامل . شرق اقرب اىل الشرقوامل ٬املغرب اقرب اىل الغرب

ونصفها اىل  ٬ويضيع استقالل املنطقة بعد ان يذهب نصفها اىل الغرب ٬مركز الثقل يف العامل االسالمي

 .الشرق
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وفرديته او  ٬عن طبيعتهاي مبعزل  ٬ان االلتقاء بني املشرق واملغرب واقعة حبدود تعلق االمر بتحققه جمردا

البحثية هو حني يكون هذا االلتقاء  ولكن ما يعنينا يف هذه الورقة .ثريهوتأثريه او عدم تأ ٬مجاعيته

واذا ما كنا . او مؤثرا هبذا الشكل او ذاك فيه ٬احلضاري بني املشرق واملغرب موضوع العمل االبداعي

ونقصد باملغرب دول املغرب  ٬واىل حد ما مصر والعراق وبالد الشام ٬نقصد باملشرق دول املشرق العريب

فان مثل هذا االلتقاء بني املشرق واملغرب متحقق على ارض  ٬واىل حد ما تونس واجلزائر واملغرب ٬العريب

وانطالقا من جتربة كل منهما  ٬وكان ال بد ان يكون من نتائج هذا االلتقاء بني املشرق واملغرب. الواقع

حسب تعبري  ٬((خروعيهم اال))يف  ٬ان تتبلور صورة او صور كل منهما ٬ونظرهتما اىل بعضها البعض

وما تفرضه تلك . رب للمشرقغووعي امل ٬اي وعي املشرق للمغرب ٬املفكر العريب حممد عابد اجلابري

كما   ٬ان صورة املغرب العريب واملغاربة. الصورة او الصور او ترتبط هبا من اساليب التعامل فيما بينهما

لروائيون العرب اكما يعرب عنها   ٬ريب واملشارقةوصورة املشرق الع ٬املشارقة يبيعرب عنها الروائيون العر 

ني مع يهي يف معظمها وسائل اتصال هؤالء الروائ ٬تايت حصيلة مؤثرات وعوامل موضوعية ٬املغاربة

 .مغاربة او مشارقة

صورا  ٬يف جل نصوصها ٬على امتداد عقودها الزمنية ٬املشرقية عاجلت ةوغين عن القول ان الرواية العربي

واهتمام الرواية العربية املشرقية بصورة املشرق على . وبقيت وفية له بشكل كبري ٬شرقمتعددة للم

فهنالك بعض االستثناءات القليلة  ٬ومع ذلك. حساب صورة املغرب امر طبيعي وميكن فهمه وتلقيه

تلك اليت حاولت عربها الرواية العربية املشرقية ان تستحوي بدرجات متفاوتة صورا للمغرب  ٬جدا
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بدا ان استيحاء هذه الصور هو حصيلة االتصال واملعايشة واالختالط والعالقات اليت يقيمها و  ٬عريبال

وخاصة حني تكون نتيجة عمله يف احدى الدول املغرب  ٬ائي مع دول املغرب العريب واهلهاو الكاتب الر 

شارقة ان يكتبوا يف فقد حاول بعض الروائني العرب امل)...( أو دراسته فيها أو نفيه اليها  ٬العريب

 .رب العريب اليت اقاموا فيها لفرتة زمنية حمددةوائية عن جتارهبم يف بعض مدن املغنصوصهم الر 

 األسئلة

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

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

   . باختصارأجيبي عن السؤال  ⁄أجب 

 يعتبر ال ؟وما هي حمتويات هذه الرواية يف الرواية العربية املشرقية" املغرب العريب" ب ما هو املقصود .1

 !كامال جوابا القطعة من االقتباس

األدب العريب املعاصر مسائل االختالف بني الشرق والغرب  ربعتنكشف : عرّبي عن رأيك/عرّب  .2

ملاذا أصبح هذا املوضوع مركزيا يف . لنيبينما يصف الروائيون حسنات وسيئات هذين العاملني املتقاب

 االدب العريب املعاصر؟

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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للَُّغُة ا: شكلوا تشكيال حرفيا مثال): اجلمل التالية اجلمل اآلتية بالشكل التام كل أضبطي/ أضبط . 3

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

 اللتقاء بني املشرق واملغرب اوسع من ان يكون قضية فنية او ادبيةإن ا. 

 ٬عن طبيعتهاي مبعزل  ٬ان االلتقاء بني املشرق واملغرب واقعة حبدود تعلق االمر بتحققه جمردا 

 .وتاثريه او عدم تاثريه ٬وفرديته او مجاعيته

 ية العربية املشرقية ان تلك اليت حاولت عربها الروا ٬فهنالك بعض االستثناءات القليلة جدا

 .تستحوي بدرجات متفاوتة صورا للمغرب

4.  

أي القاعدة )اشرحي باختصار فائدهتا /إشرح. كلمات اليت حتتها خطلما هي الظاهرة النحوية يف ا .أ

 (النحوية

  تارخييافهو قبل ذلك واقعة متحققة بالفعل. 

_______________________________________________ 

 

 خلقا جديدامل هذا الشعور الذي امتألت به نفسه حين احّس أنه قد خلق ما أج 

______________________________________________ 
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 :أكتيب إعراب الكلمات اليت حتتها خط /أكتب . ب
 .طبيعي امرحساب صورة املغرب  علىاملشرقية بصورة املشرق  العربية واهتمام الرواية

__________________________________________________ 
 

 موضوعواملغرب  املشرقالورقة البحثية هو حني يكون هذا االلتقاء احلضاري بني  هذهما يعنينا يف  ولكن
 .العمل االبداعي

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

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , فَ عَّلَ , فَ َعلَ 
, ِإنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفعَّلَ 

 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعلَّ , 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 -نحن
, خماطبون -أنتّ , أنتم

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     ُيَشر   ..

     ِصح  ت   .2

انِ  .3 ع       ي د 

     يُوِشُكون   .4

     إِْست ِضْفن  . 5

ات  . 6      ُمت ئِد 
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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

  - مصدر منو إفتعل .1

  مذكر, مجع إسم املفعول ندي فاعل .2

  أنتِ  أمر فوض اعلتَ فَ  .3

  هم ضارع جمزومم وهب فعل .0

  ماأنت مضارع  أخي فاعل .5

 -  مصدر بدد إستفعل. 6

 !بالنجاح

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

 הנקרא באנגלית
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