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 ות ערבית החוג לשפה וספר
 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

 .51.7.105: הבחינה מועד
 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר
 באנגלית הנקרא בהבנת הנוסף בחלק גם להבחן חייבים א"מ ולהשלמות א"למ מועמדים

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

 رون إىل لغتهمبعض العرب ينظ .خرين ينتزعوهنا منه، بل يهملهااإلنسان سيد لسانه، ال يفقد لغته ألن اال

 ات والتعابري األجنبية يف كالمهممن املفرد غريها أو يقحمون، من دون مسوغ، الكثري بازدراء ويستخدمون

الصِّحافة   وممثّلو دول العرب ال يستخدمون العربية يف احملافل الدولية، واألخطاء اللغوية الفادحة والفاضحة متأل

ربية ستكون من ضمن اللغات املرّشحة هل مثّة بعض الصّحة يف توّقعات اليونيسكو بأن الع. اإللكرتونية والورقية

فبشكل عام ميكننا ! ولكن بالفعل ال يوجد إمجاع بالنسبة هلذه التوقعات على اإلطالق لالنقراض خالل القرن الراهن؟

 يُعرِّف اللغويّون عادة .االلغات قدمية وحديثة، ونادرا ما يعرف املثقف العريب عنها شيئ القول إن ظاهرة انقراض

ت وذبلت ماندثار لغة ما، ال يعين أهنا هر  .من ألف إنسان ا تلك اليت يتكلمها أقلبأهن ‘‘ملنقرضةاللغة ا’’

ذات هيبة  اندثار اللغات عندما حتتل لغة ماحيدث  .اووهنت، إذ إّن املوت قد حيل بلغة حديثة العهد أيض

قرية وغري دة لدى شعوب فل عاهذه الظاهرة حتص. لغة ثانية قتصاديا، مكاناجتماعيا و اونفوذ، سياسيا و 

ض هذه الظاهرة عن ال تتمخ. مة، وهي يف أمّس احلاجة ملواردها الثقافية للبقاء، وعلى رأسها اللغة الوطنيّةمتقد

، ويف األساس، فقدان تراث ثقايف معني، ذلكض، قبل ما، وصرفها وحنوها فحسب، بل تتمخزوال معجم لغة 
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ا معناه اندثار فكر م اندثار لغة .وزوال التعدد اللغوي لعقل البشريوفلسفة حياة، وضياع نافذة معيّنة على ا

 .وانتماء قومي وروحي

 (bilingual) اللغة نتحار اللغوي شيوعا، هي عندما يصب  شعب ما ثناييأكثر حاالت املوت أو اال

يد اللغة، ال يفقد اإلنسان، س .رها اللسان، مصريها األفول والنسيانأيّة لغة يهج. لغة احلاكم ويفضل استعمال

ات عماهلا وتطويرها وتكييفها ملستجد، أي يلجُأ إىل عدم استلهايهمآلخرين ينتزعوهنا منه، بل ألنه ا لغته ألن

ما مصري اللغة العربية احلديثة املعيارية يف سياق االنقراض اللغوي؟ أهي يف أزمة  .العصر يف شّّت جماالت احلياة

حة لالنقراض خالل القرن عربية ستكون من ضمن اللغات املرشت أن الحقيقية؟ كانت اليونيسكو قد أّكد

من اخلارج، أي اللغات األجنبية، وال سّيما  :ا من مصدرينخطرا حقيقي اللغة العربية احلديثةتواجه  .الراهن

 ة ملستقبلعة بالنسبمثة عوامل وداليل غري مشج .ومن الداخل، أي اللهجات احملكية اإلجنليزية والفرنسية والعربية

ا، مغلوبون على دة الشفتني؛ العرب، حكومات وشعوبيان عاحبها وتقديرها ال يتعد :، مثلاللغة العربية احلديثة

إىل لغتهم بازدراء ر بعض العرب ينظ .أمرهم، تابعون، واملغلوب شغوف باالقتداء بالغالب، كما قال ابن خلدون

م من االحتقار أو النفور ال ينجذلك  .غريها من اللغات يؤثرون استخدام ولذلكما معتربين إياها منحطة، 

س يف الكثري واضي  العلمية كالرياضيات تدر امل .فراغ، إذ الكثري من املعلمني واملؤّسسات الرمسية، ال حترتم العربية

ريخ ص مثل التاأما العربية، فتسم  يف حص .للغات األجنبيةا، با، ويف كل اجلامعات العربية تقريبمن املدارس

ة الكربى أن على التلميذ العريب منذ املرحلة والطام .ابالعامية، وليس بالفصحى إال ملامواللغة العربية ولكن 

، وعليه التعبري عن ذلك يف الدرس ويف االمتحان بالفصحى، ية، أن يفهم ما يسم  بالعامية أوالاالبتداي

هناك عوامل خمتلفة تؤدي إىل حتسني وض   !فسهم العربية نأن يتسّّن ذلك، يف الغالب األعم، ملعل وهيهات

بية وهي حباجة حتسني مكانة أستاذ اللغة العر  تبسيط تعليم قواعد اللغة العربية،: اللغة العربية ونذكر من بينها
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ق اللغوي يف دور النشر؛ حماولة املتواصل على تأهيله؛ وجود املدقا، اإلشراف احلقيقي و ماّسة للدعم معنويا ومادي

 .عماد الرتبية ن  ه  ف   ند النساء يف العامل العريب، ص نسبة األمية، وال سّيما عتقلي

غري  ويراهامقارنة بتوقعات اليونشكو فأغلب الباحثني البارزين بالعامل يدحض هذه االدعاءات كليا 

 .منطقية

 األسئلة

 منها أسئلة ثالثةختاري ا /إختر , (5-1) أسئلة خمسةأمامك 

 !!!االقتباس من القطعة ال يعتبر جوابا. (إجبارية) 8–6 سئلةاألأجيبي عن /ثم أجب 

 ؟اندثار اللغةما هو املقصود ب .1

 ايية اللغة أحَد الدواف  الذي يؤّدي إىل انقراض اللغة العربية؟نملاذا تُ ْعَتبَ ُر ث .2

 ما هي األسباب لكون اللغة العربية مرّشحة لالنقراض؟. 3

  :ي عن رأيكعربّ  /عرّب . 4

كيف تساهم هذه العوامل يف . العربيةْذَكُر يف الفقرة األخرية عوامل خمتلفة من شأهنا حتسني وض  اللغة تُ 

 احلفاظ على اللغة العربية وتراثها؟

 (الكلمات مشددة يف النصّ ) :إىل ما تعود الضماير التالية. 1

 ذلك 

  (”هايهمل"يف )ها 

 ولذلك 
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 (فَ ُهنَّ )نَّ ه 

 اجلواب األول

__________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 الثاين اجلواب
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
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___________________________________________________
___________________________________________________ 

 اجلواب الثالث
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

  :سؤال إجباري  . .

 كامأل  تشكيال حرفيا جيب أن يكون التشكيل: )ضبطي اجلمل اآلتية بالشكل التاما/ ضبط ا

اِرِس ِهي  ٱللُّغ ة  الف ْصح ى: مثال  ).اللُّغ ة  ٱْلع ر بِي ة  ٱل ِتي أ رِيد  أ ْن ت  ع ل م  ِفي ٱْلم د 

  لغة  ستعمالل اويفض اللغة عا، هي عندما ُيصب  شعب ما ثناييشيو أكثر حاالت املوت أو االنتحار اللغوي

  .احلاكم

 دة الشفتني؛ يان عاحبها وتقديرها ال يتعد :غري مشّجعة بالنسبة ملستقبل العحم، مثل مثة عوامل وداليل

 .ا، مغلوبون على أمرهم، تابعون، واملغلوب شغوف باالقتداء بالغالبالعرب، حكومات وشعوب
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 وعليه التعبري ية، أن يفهم ما يسم  بالعامية أوالى أن على التلميذ العريب منذ املرحلة االبتداية الكرب الطام ،

 .عن ذلك يف الدرس ويف االمتحان بالفصحى

 :إجباري سؤال .7

 :شّددةامل الكلماتالظاهرة النحوية يف كل من  كتيب اسما  / أكتب . أ

 لغة ثانية ، مكانااسيا وٱجتماعيا وٱقتصاديسيونفوذ، ما، ذات هيبة  حيُدث اندثار اللغات عندما حتتل لغة. 

   نايمنيسوى هذين الرجلني فوجدهتما  طول اليومال كل العميعمل 

ي اجلملة اجلديدة شّكل/شّكل". ما زال"مستعملة الفعل /اكتيب اجلملة التالية من جديد مستعمال /أكتب   . ب

 :تشكيال تاّما

 .مستخدمة يف كالمهمالكثري من املفردات والتعابري األجنبية 

____________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 .حرف مشبه بالفعلو ( ألجله)أكتيب مجلة حتتوي على املفعول له  /أكتب . ج

______________________________________________ 

 إجباري   سؤال. 8

 

  (أفعال 5إختاري / إختر )حل لي األفعال التالية حسب النموذج أدناه / حل ل 
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 الزمن رالجذ نالوز  لالفع

 

 الضمير

+ مضارع مجهول  كتب ف  ع ل   ي ْكت ب  : نموذج

 منصوب

 هو

     ِإْزِدرَاء   .5

     تتَ َولَّْوا .1

     يدَ نَزِ  .3

     ُمْسَتِقرَّانِ  .4

     بُ ْؤتُ  .1

     أُوِفَدا ..

 

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

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن
 أ ِحل   غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ ع ل  : نموذج

  أنا  املاضي مرر تفعلإس .1
  أنتما املاضي اجملهول ندي فاعل .2
  مفرد مثّن إسم املفعول نسي فعل  .3
  أننت أمر وقي إفتعل .0
   مصدر مين فّعلت .5
  حنن مضارع جمزوم أثر أفعل ..
 

 نتمنّى لكم النجاح التام


