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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

 1021אפריל : הבחינה מועד

 דקות 00-ו שעה: הבחינה משך

 12.0.1022', ה יום: הבחינה תאריך

 אסור: עזר חומר

 

   א חלק

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

 االخصائيون االجتماعيون على حق

حيق هلم ان حيصلوا على اجر اكثر    االجتماعيني هو نضال عادل الن االخصائيني نضال االخصائيون االجتماعيون 1

 بقات الضعيفة وغري الضعيفة معا وبسبب تعليمهم    وذلك لطبيعة عملهم الصعب مع الط نمما حيصلون عليه اال 2

 . األكادميي يف اجلامعات 3

 مساعدات دعم : يف شىت اجملاالت منها  االجتماعيني إن حوايل مليون انسان يتلقون خدمات من قبل االخصائيني  4

 مجاجئ للنساء    , جلان التمريض للمسنني, ان القرار لجاجها جل, تقارير اجتماعية للمحاكم, مادية وغري مادية   5

 .خدمات اجتماعية يف املستشفيات وغريها, املضروبات  6



 

 

2 

2 

 امنا اهلدف منه أيضا احملافظة على اعطاء خدمة , االجتماعيني النضال هو ليس فقط على زيادة اجر االخصائيني  7

 .ا يسمى بدولة الرفاه االجتماعيأفضل للمراجعني وللعائجات وللمحافظة على م 8

 ذلك بسبب تاخري دفع, العرب اصعب بكثري من زمجائهم اليهود االخصائيني االجتماعينيمما ال شك فيه ان وضع  9

 بسبب قلة امليزانيات واخلدمات وبسبب ضغط العمل, الرواتب لعدة اشهر يف معظم السلطات احمللية العربية 11

 صائي االجتماعي يف الوسط وهو ضعف ال يعاجله االخ, الجتماعياالخصائي ا جلهاوكثرة امللفات اليت يعا 11

 .اليهودي 12

 وباملشاركة يف التظاهرات االحتجاجية ضد سياسة وزارة مجيع االخصائيني االجتماعيني ملتزمون باالضراب   13

          .املالية حىت ينالوا حقوقهم  14

 األسئلة

 ينهمامن بتختاري سؤاال واحدا /عليك أن تختاريجب , (2-1)االن سؤ ك مأما

  ؟ االخصائيني االجتماعيني ما هي األسباب إلضراب . أ. 2

 ؟ االخصائيون االجتماعيون  يف الوسط العريب يواجهها ما هي املشاكل اليت. ب   

 (الشخصي وأسلوبك بلغتك أكتب! كامجا جوابا القطعة من االقتباس يعترب ال) 

 عمجا صعبا ومعقدا ؟ االخصائيني االجتماعينيملاذا يعترب عمل : رأيكعن   عرّبي /عربّ . 1
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  :جلمل اآلتية بالشكل التاماأضبطوا . 3



 

 

4 

4 

 عنوان النص 

 (االن"إىل الكلمة " نضال"من الكلمة ) 2-1 أسطر" 

  (العربية""إىل " مما"من الكلمة ) 11-9أسطر" 

 .لنعت قطعةمن ال أعطي مثاال /أعط. 4

  ב חלק

  (أعفاا  4إختاري  /إختر) عفاا  التالية حبب النموج  أناا األ ليحل  /لحل  

 الوزن الفعل

 :األوزان املمكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , فَ عَّلَ , فَ َعلَ 

, إِنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفعَّلَ 

 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعلَّ , إفْ تَ َعلَ 

 اجلذر

املهموز , املضاعف, السامل

 ,العني والجام ,الفاء

 األجوف الواوي

 األجوف اليائي

 الناقص الواوي

 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق

 الناقص+املهموز

 األجوف+املهموز

 الزمن

 :الزمن املمكن

املضارع , مضارع, ما 

 ,اجملهول, املنصوب واجملزوم

إسم , إسم الفاعل, أمر

 مصدر, املفعول

 الضمري

 :الضمائر املمكنة

 متكلم -أنا

 خماطبة, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 غائبة, غائب-هي, هو

 متكلمون -حنن

, خماطبون -أنتّ , أنتم

 خماطبات

 غائبات, غائبون-هنّ , هم

 املثىن +
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 (مثنى) اأاتم أمر كلأ عف ااالا  ُكلا 

     يُ ْلغَ . 1

     قَاِدرَانِ . 2

     ُيَسبِّبُ . 3

     إِت ََّزنَّ . 4

     إِيجاف  . 5

 

  (أعفاا  4إختاري  /إختر) التام بالشكل مضبوطة التالية األعفاا  صوغي/صغ

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ِحل  أُ  غائب -هو الماضي المجهو  حلل أعفْ االا  :اموج 

  غائب - هو ما  خطأ أفعل .2

  مذكر -مجع  إسم املفعول دعو فعل. 1

  خماطبون -أنتم  األمر وهب فعل .3
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  خماطبة -أنت  زوممضارع جم ضمم إنفعل. 0

   مصدر قوم إستفعل. 5

 

 !بالنجاح

 

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