
 

1 

 

  החוג לשפה וספרות ערבית
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 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

 11.2.02.5: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 نشأة اللغات السامية والعالقة بينها

ثانية وال" شجرة األنساب"األوىل : هناك نظريتان أساسيتان حول نشأة اللغات السامية والعالقة بينها

فصاهلا بالشجرة السامية وتفرعها وان نشأة اللغات" شجرة األنساب"مؤيدو نظرية  يشبه". نظرية األمواج"

اللغة السامية القدمية  –قـت من لغة أم واحدة شتااللغات السامية قد . أخرى الىت أنبتت فروعا مث فروعا

ويقصد بالسامية الشرقية اللغة . السامية الشرقية والسامية الغربية: فرعني إلىالىت تفرعت ىف بدايتها 

سامية مشالية غربية وسامية  إلىأما السامية الغربية فتفرعت . لبابلية واألشوريةا إلىالىت تفرعت  األكَّـادية

 واألمورية واآلراميةاألوجاريتية : الغرىب فقد تفرعت منه أربعة فروع لىماأما الفرع الش. جنوبية غربية

 الغريب اجلنويب أما الفرع. عمونية وعربيةكنعانية قدمية وفينيقية ومؤابية و   إلىوالكنعانية الىت انقسمت 

ية إلىفانقسم   . احلبشية والعربية واحِلمَير

ما )السامية القدمية : يتام اللغات السامية وتفرعها باآلأما من الناحية التخطيطية فيمكن وصف انقس

السامية الشرقية تضم البابلية . وسامية غربية -دية اأك –سامية شرقية : إلىوتنقسم ( قبل السامية

تضم السامية الشمالية . سامية مشالية غربية وسامية جنوبية غربية إلىامية الغربية تنقسم الس. واألشورية
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العربية والعمونية واملؤابية والكنعانية : وتضم الكنعانية . واألمورية والكنعانية واألوجاريتية اآلرامية: الغربية

العربية )العربية واحلمَيية : الغربية فتضم أما السامية اجلنوبية. القدمية والفينيقية وتضم الفينيقية الفونية

 .احلبشية( اجلنوبية

للنظرية هو أن االختالفات  ي، أن األساس الفكر لى أساس جغرايف، القائم عييشَي التقسيم التخطيط

عن  لغة جغرافيابذلك فإنه كلما ابتعدت ال. بينهما للبعد اجلغرايف بني لغة سامية وأخرى قد حدث نظرا

 اقرتبت أكثر من لغة أخرى جغرافيا فإهنا تكون أكثر شبهاوكلما . فإهنا ختتلف عنها أكثر اللغة األخرى

على العكس، فهناك بعض . غَي أن هذه النظرية ال تناسب الواقع اللغوى القائم أمام الباحث. هبا

ة أخرى نظَيها دياموجود ىف اللغة العربية، أو وجود ظواهر أك ـادية نظَيهاىف اللغة األكالظواهر اللغوية 

على الرغم من أن هذه اللغات بعيدة عن بعضها البعض سواء من . موجود ىف اللغة احلبشية القدمية

لغة األوجاريتية كما ينقص تلك النظرية ظواهر خمتلفة مرتبطة بال. الناحية اجلغرافية أو من الناحية التارخيية

وعلى الرغم . اللغة السامية الشمالية الغربية إلى ياملناطق الىت استخدمت لغات تنتممن  القريبة جغرافيا

اللغة  إلى يجزء كبَي منها باللغات الىت تنتمأهنا ترتبط ىف  هبها ىف بعض خطوطها العريضة إالمن تشا

ية، مثل بعض الصوامت : السامية اجلنوبية الغربية وحروف اجلر ( احلروف)احلبشية القدمية، العربية واحِلمَير

 . يض مفردات القاموس اللغو بل ىف بع والفعل

ظهور  إلى يالسام يبني الرؤى املختلفة للواقع اللغو و " شجرة األنساب"أدى عدم التنسيق بني نظرية 

لكن  متاما" شجرة األنساب"لغاء نظرية مل تأت هذه النظرية إل". نظرية األمواج"نظرية أخرى باسم 

هلذه النظرية، حيتمل أن تقرتب لغات أو هلجات   اطبق. املعقد يبالواقع اللغو  هتتم جداإلكماهلا، فهى 

ومع مرور الوقت خترج منها وحدات . كانت بعيدة بعضها عن بعض ألسباب دينية أو ثقافية أو سياسية
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ات كبَية اختالف إلىلغوية كبَية تبتعد عن اللغات أو اللهجات األخرى الىت كانت مشاهبة هلا، مما يؤدى 

 .يعلى خريطة الواقع اللغو 

وبني  -العربية، املؤابية، الفينيقية، العمونية -مبا كان من املمكن تفسَي الفروق بني اللغات الكنعانية ر 

األوجاريتية بأن اللغات املذكورة كانت جمرد هلجات خمتلفة من اللغات السامية الشمالية الغربية، 

اعتبارها أصبح من املمكن ولقد تقاربت هذه اللهجات من بعضها البعض حىت . واألوجاريتية من بينها

ابل، فإن اللغة وىف املق". الفرع الكنعاىن"أو " اجملموعة الكنعانية"طلق عليها اسم أجمموعة مستقلة بذاهتا 

بسبب تدمَي مدينة أوجاريت، ومل تقرتب من اللغات املسماة بالكنعانية وبقيت  تاألوجارييت تطور 

 .خرالفت ىف بعض ىف بعض خصائصها واخت وتشاهبت( خارج اجملموعة)

، مع مرور الوقت، بني لغات  ا قد حدثشديد اتقارب ننظرية األمواج يرون أ يالنتيجة هى أن مؤيد

 .كانت بعيدة عن بعضها البعض وليس فقط اختالف بعض اللغات القريبة بعضها من بعض

 

 األسئلة

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

 (ملزمان) 4–3لسؤالين اأجيبي عن /ثم أجب 

 .   باختصارأجيبي عن السؤال  ⁄أجب 

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

 ؟يف غاية األمهية االسامية أمر   ما هي األسباب لكون معرفة اللغات: عّبري عن رأيك/عّبر .2

__________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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___________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

اللَُّغُة : شكلوا تشكيال حرفيا مثال: )ة بالشكل التام اجلمل التاليةاجلمل اآلتيكل أضبطي  / أضبط . 3

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

  اللغة السامية القدمية الىت تفرعت ىف بدايتها  –قـت من لغة أم واحدة شتااللغات السامية قد

 .سامية الشرقية والسامية الغربيةال: فرعني إلى

 للنظرية هو أن  ي، أن األساس الفكر ، القائم على أساس جغرايفييشَي التقسيم التخطيط

 .بينهما للبعد اجلغرايف بني لغة سامية وأخرى قد حدث نظرااالختالفات 

  إلى يالسام يبني الرؤى املختلفة للواقع اللغو و " شجرة األنساب"أدى عدم التنسيق بني نظرية 

" شجرة األنساب"لغاء نظرية مل تأت هذه النظرية إل". نظرية األمواج"ظهور نظرية أخرى باسم 

 .املعقد يهتتم جدا بالواقع اللغو لكن إلكماهلا، فهى  متاما

0.  

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

 (النحوية
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 .هبا إهنا تكون أكثر شبهاف جغرافيااقرتبت أكثر من لغة أخرى  كلماو 

___________________________________________________ 

، مع مرور الوقت، بني لغات  قد حدث اشديد اتقاربنظرية األمواج يرون أن  يمؤيدالنتيجة هى أن 
 .عن بعضها البعض بعيدة  كانت 

________________________________________________ 
 

 .إعطي مثاال من النّص لفعل الزم /أعط . ج
__________________________________________________ 

 :املطلقاملفعول مستعملة  /عرّبي اجلملة التالية من جديد مستعمال / عرّب . ح
 .تدعم املدينة بعض املسارح بشكل مادي

__________________________________________________ 
 
 
 

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

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, أرفْـعرلر , فراعرلر , فـرعَّلر , فـرعرلر 
, ِإنـْفرعرلر , تـرفراعرلر , تـرفرعَّلر 
 إْستـرْفعرلر , إفْـعرلَّ , إفْـتـرعرلر 

 اجلذر
املهموز , املضاعف, ملالسا
 ,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

 الضمَي
 :ائر املمكنةالضم

 متكلم -أنا
, خماطب -أنتِ , أنتر 

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

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     قِفَا ..

     إِْنسَ  .0

     تَُحاُموا. 3

     تَأَيُّد   .4

     يَْعتَدْ  .5

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

 الفعل الضمَي الزمن اجلذر الوزن

 ُأِحلَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : نموذج

  - مصدر وعز أفعل .1

  أنتما ماض توب فعل .2

  أنتّ  أمر ضمم إنفعل .3

  أنتِ  مضارع جمزوم أنس علاف .0

  مجع مذكر إسم املفعول لقي تفاعل .5

  وه مضارع جمهول فيد إستفعل .6

 !بالنجاح

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

 באנגלית הנקרא
 

 

 

 

 

 


