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 החוג לשפה וספרות ערבית 
 وآدابها العربية اللغة قسم

Arabic Language &Literature 
 

ا ف معة حي  جا

 ערבית וספרות לשפה החוג* הרוח למדעי הפקולטה* חיפה אוניברסיטת*
 قسم اللغة العربية وآداهبا* كلية اآلداب          *جامعة حيفا             *
 (א"למ השלמות, א"מ, א"ב) ערביים ספר בתי לבוגרי כניסה בחינת

 41.8.02.4: הבחינה מועד

 דקות 14-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 الشعر العباسي بين التقليد والتجديد

شهد العصر العباسي أكرب هنضة ثقافية يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، بتأثري العكوف على الثقافات 

افات العربية يف بوتقة اإلسالم الذي وترمجتها، وانصهارها مع الثق( فارسية، وهندية، ويونانية)املختلفة 

مشل الكثري  را ملحوظاوقد تأثر الشعر هبذه النهضة فتطور تطو  .أصبح حضارة جديدة لتلك الثقافات

من جوانبه، إال أن تطوره ال يتفق والنهضة الشاملة اليت أحاطت به، وال يتالءم مع الروافد الثقافية اليت 

ورمبا أمكن إرجاع ذلك إىل سبب جوهري تتفرع عنه أسباب   .تلفةعب منها الشعراء ذوو اجلنسيات املخ

له أن حييا حياة مستقلة، يتطور فيه التطور الذي تساعده عليه  تحية، هذا السبب هو أن الشعر م كثري 

احلاكم أو صاحب ح هلم هذه احلياة، فظلوا يدورون يف فلك ف احمليطة به، ألن مبدعيه م تتالظرو 

األديب صدى ملا يريده  جهمنتاالشعر إال يف ظلها، وجاء  موا من احلرية اليت ال يزدهرر النفوذ، ومن مث ح

لغريه وجعلت فنه استجابة ملا يريده هذا  اتابع  الشاعر الذي جعلته الظروف  على وكان هلذا أثره .املتبوع

خلفاء، ومن مث الغري، فليس من شك أن الرتاث األديب سيحتل مكانة عالية يف تلك اجملالس املعلنة لل

فلن يتاح للشاعر االقرتاب منها والتمتع مبا تفيضه من خريات، إال إذا وضع عينيه على محاة اللغة 
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ولذلك كانت هذه احملافظة الشديدة لدى الشعراء حىت غري العريب . وسدنتها الذين حيتلون الصدر فيها

هذه اجملالس اليت جيب   تصدريفك ذلمنهم ألنه خشى أن يتقدمه الشعراء العرب األقحاح، سواء أكان 

كان   ومن أجل ذلكأن تظل العربية فيها قوية مزدهرة، أم يف ذيوع شعرهم وجريانه على ألسنة الناس، 

حرصهم على التعمق يف اللغة وسرب أغوارها، وانتقاهلم إىل البادية ملشافهة األعراب واحملافظة على الصورة 

ا عند علمائها الذين شعروا باملكانة اليت يتمتعون هبا، فما كان منهم إال املألوفة واملرجوة للغة، كما يراد هل

هو املثل األعلى " النموذج الشعري القدمي"أن بالغوا وتشددوا يف املقاييس اليت يزنون هبا الشعر، واعتربوا 

ور املرجو الذي ينبغ على الشاعر أن حياكيه وحيذو حذوه، ونظروا إىل الرتاث نظرة تقديس حتول دون التط

وتسد معظم النوافذ اليت هتب منها رياح  عر واالنفعال بعصره والتعبري عنهوتباعد بني الشا. للشعر

جديد يف القصيدة ومن خالل الصفحات التالية سوف حناول رصد بعض مظاهر التطور والت .التجديد

ألغراض والباب الثاين موسيقا الباب األول سأتناول فيه الفنون وا: هلا يف ثالثة أبواب امقسم   العباسية،

 .الشعر والباب الثالث الشكل واملضمون

 الفنون واألغراض: أوال  

ظل الشعر العباسي يدور يف فلك األغراض الشعرية املعروفة، مع تطوير فرضته ظروف احلياة، ومع تطرق 

 .لبعض األغراض الشعرية اجلديدة

 املديح: املبحث االول: تطوير األغراض القدمية

من خصائص  ادد كبري من الشعراء، وميثل كثري  رب املديح من األغراض التقليدية اليت حظيت باهتمام عيعت

األول يتمثل يف املدائح النبوية، أما اإلطار : الشعر األندلسي، وميكن تصنيفه ضمن إطارين عامني مها

 .تمع األندلسيالثاين فيتمثل يف املديح اخلاص بأفراد ينتمون إىل الطبقات املتميزة يف اجمل
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ويستبعد أن يكون الشاعر العباسي قد هدف من وراء ذلك إىل جتسيد الفضائل اإلسالمية، ليحث 

من حيث هو، وإمنا ميدحه بوصفه خليفة  -مثال  –هبا، ألنه ال ميدح اخلليفة املمدوح على االتصاف 

األمة يف خليفتها، لعله يثوب فكأن الشاعر يرفع أمامه الشعارات اليت ترديها . للمسلمني وموضع آماهلم

للخليفة ولألمة على التمسك بالفضائل واألخالق احملمودة، ألهنا  وبذلك ظل املدح حافزا .إىل الرشاد

فالقضية من وجهة نظر الشاعر العباسي أبسط من كل هذا؛ )...(  .حتمل خصالنا وخصائصنا النفسية

يف جتويد السلعة اليت يقدمها إليه، بغض النظر  هو يريد من املمدوح أقصى عطاء ممكن، فعليه أن يفنت

ورغبة من الشاعر يف إضفاء ملسات  .عن مدى الزيف فيها، أو انطباقها على الواقع أو تناقضها معه

التجديد على مدحته، كان البد أن يتطرق إىل األحداث اليت عاصرت املمدوح، وخباصة تلك اليت أسهم 

ملدح يقوم مبا تقوم به اجلريدة يف العصر احلديث، واكتسب قيمة ومن هذه الناحية أصبح شعر ا. فيها

هلذه  يكونوميكن أن . ومن هنا كانت كثرة االستشهاد به الكتب التارخيية. تارخيية فوق قيمته األدبية

ومن أبرز الشعر الذي  .األحداث يف حد ذاهتا مذاقها اإلسالمي لدى الشاعر وإثاراهتا الدينية لوجدانه

هذه الظاهرة، الشعُر الذي مدح به الشعراء األبطال والقواد الذين قادوا اجليوش اإلسالمية يف تتضح فيه 

موه، وكل حصن اقتح. فقد أشادوا إشادة رائعة بكل معركة خاضوا غمارها. معاركها املظفرة ضد األعداء

 . أحداث ملا وقع يف العصر من اا أدبي  ا فحسب بل أصبحت تارخي  وبذلك م تعد قصائدهم مدحي  
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 األسئلة

 إختاري سؤاال واحدا منها/ إختر , (2-1)أمامك سؤاالن 

 (ملزمان) 4–3السؤالين أجيبي عن /ثم أجب 

 .   باختصارأجيبي عن السؤال  ⁄أجب 

ما هو التقليد وما هو التجديد يف الشعر العباسي  – “الشعر العباسي بني التقليد والتجديد” .4

 !كامال جوابا القطعة من قتبا اال يعتبر ال ؟حسب النص  

 :كتب عبد اهلل علي باسودان يف مقدمة مقاله .2

 .بالتعقيدات واملتناقضات يءمع جمتمعه احلضاري املل اداخلي   أن الشعر احلديث تعبري عن اندماج الشاعر

بعوام الشاعر،  البدائية والبساطة والوثوقية احمليطة تقريرية خطابية لتلك اجند الشعر القدمي ليس إال صور  

خالية من كل األعصاب النفسية يرتنح هبا  –كما نراها   -موسيقى لغوية  كما أن القصيدة القدمية مبثابة

اليت  القراءة األوىل، جند القصيدة احلديثة تتصادم فيها التجارب النفسية معربة عن الرؤيا القارئ منذ

عن الذات والتيارات  تعبري تتغلغل يف أعماق نفس الشاعر فيما حياول أن حيقق ذاته ويرتاح إليها ، إهنا

بيقني أو متزق عاطفي حيث أن الشاعر ما هو  من مجيع جوانبه واليت تدفعه واملعاناة اليت تتوتر بالشاعر

 . اليت يعيشها إال ابن عصره ، إنه ابن اللحظة احلضارية

؟ هل يعد  الشعر القدمي هل الشعر احلديث خيتلف فعال عن الشعر الكالسيكي: ّبري عن رأيكع/عّبر

 احلديث شعرا جمددا بينما يعد  الشعر الكالسيكي تقليديا يتخلى عن كل جتديد أسلويب ومضموين؟

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

اللَُّغُة : الشكلوا تشكيال حرفيا مث: )اجلمل اآلتية بالشكل التام اجلمل التاليةكل أضبطي  / أضبط . 3

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

  شهد العصر العباسي أكرب هنضة ثقافية يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، بتأثري العكوف على

قافات العربية يف بوتقة وترمجتها، وانصهارها مع الث( فارسية، وهندية، ويونانية)الثقافات املختلفة 

 .اإلسالم الذي أصبح حضارة جديدة لتلك الثقافات

  ة، هذا السبب هو أن الشعر ورمبا أمكن إرجاع ذلك إىل سبب جوهري تتفرع عنه أسباب كثري

 .ف احمليطة بهله أن حييا حياة مستقلة، يتطور فيه التطور الذي تساعده عليه الظرو  تحيم 

 خالق احملمودة، ألهنا ليفة ولألمة على التمسك بالفضائل واألللخ اافز وبذلك ظل املدح ح

 .نفسيةوخصائص  حتمل خصاال

1.  

أي القاعدة )اشرحي باختصار فائدهتا /إشرح. النحوية يف الكلمات اليت حتتها خط الظواهرما هي . أ

 (النحوية
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 . صر من أحداثملا وقع يف الع اأدبي   اتارخي  أصبحت  بلفحسب  اوبذلك م تعد قصائدهم مدحي  

___________________________________________________ 

 ما هو إعراب الكلمات اليت حتتها خط؟. ب
 .من كل هذا أبسط فالقضية من وجهة نظر الشاعر العباسي

________________________________________________ 
 

 :إىل ما تعود الضمائر التالية. ج
  لغريه االشاعر الذي جعلته الظروف تابع  على  أثره هلذاوكان. 
  كان حرصهم على التعمق يف اللغة وسرب أغوارها ذلكومن أجل. 

 
__________________________________________________ 

ي اجلملة التالية من جديد مستعمال / عرب  . ح  (:املفعول ألجله) املفعول لهمستعملة  /عرب 
ألنه خشى أن يتقدمه الشعراء العرب  شاعر غري العريبلدى ال لشديدةولذلك كانت هذه احملافظة ا

 .األقحاح
__________________________________________________ 

 
 
 

 8. يتبع ص
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  ב חלק
  (أفعال 5إختاري / إختر )حّللي األفعال التالية حسب النموذج أدناه / حّلل 

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , عَّلَ ف َ , فَ َعلَ 
, ِإنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفعَّلَ 
 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعلَّ , إفْ تَ َعلَ 

 اجلذر
املهموز , املضاعف, السام
 ,العني والالم, الفاء

 األجوف الواوي
 األجوف اليائي
 الناقص الواوي
 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق
 الناقص+املهموز
 األجوف+املهموز

 الزمن
 :من املمكنالز 

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 -أننت  , أنتم

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هن  , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل َعلَ ف َ  ُكالَ 

     يُتَح   .1

ا .2      يُِصرَّ

نَ . 3 َزو       تُج 

     إِطَّالَع   .4

طَفًى .5      ُمص 

     َذِري .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

  هم مضارع ايت أفعل .4

  حنن مضارع منصوب منن فعل .2

  (مها)مثىن  إسم الفاعل فأل تفاعل  .3

   مصدر ورد إستفعل .1

  أننت أمر عدد فع ل .5

  أننت مضارع جمزوم لقي فاعل .6

 !بالنجاح

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

 באנגלית הנקרא
 

 

 

 

 

 


