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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

 1021 יולי: הבחינה מועד

 דקות 00-ו שעה: הבחינה משך

 17.7.1022', ה יום: הבחינה תאריך

 אסור: עזר חומר

 

   א חלק

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

 معجزة المسرح الفرنسي

 بينما يلفظ املسرح انفاسه االخرية يف عاملنا العريب بسبب مواضيعه اهلابطة اليت مل تعد  تدغدغ  1

 3نشهد يف الوقت , اليت اثقلت كاهل املنتجني واجلمهور االحالم وتعاجل اهلموم واالزمات االقتصادية 2

 .ذاته انتعاشا له يف فرنسا

 حيث تابع , اوىل من نوعها جناحا مجاهرييا منقطع النظري االخرية سجلت يف سابقة" موليري"ة حفل 4

 .عمال هي من احسن ما انتج 33فعالياهتا اكثر من مليوين متفرج ومت خالهلا ترشيح  5

 من املسرح  252: عمال مسرحيا 515مت فيها انتاج اكثر من . ه السنة يف فرنسا وفريةكانت هذ 3
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 8من القطاع اخلاص الذي ال  443العام الذي حيظى منذ سنوات باهتمام الدولة وهي تدعمه ماديا و 5

 .فاءات الضربيةعيعيش اال على ايرادات العروض وال حيظى من الدولة اال ببعض اإل

 األسئلة

    اينهمن بتختاري سؤاال واحدا /يجب عليك أن تختار, (3-1)ثالثة أسئلة  كمأما

 .قارين بني وضع املسرح يف العامل العريب ويف فرنسا/قارن. 2

 (الشخصي وأسلوبك بلغتك أكتيب/أكتب! كامال جوابا القطعة من االقتباس يعترب ال)   

هل . اسي املؤمليس الواقع االجتماعي والسهناك من يقول إن املسرح يعترب مهما للغاية ألنه يعك. 1

 املسرح هو الوسيلة الوحيدة لتعبري النقد؟

 .إشرحي هذا القول/إشرح. املشاهدون أو املتفرجون هم من أهم العوامل يف امتام العرض املسرحي. 3
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___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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___________________________________________________________ 

  :جلمل اآلتية بالشكل التاماأضبطوا  .0

 عنوان النص  

 (انتج"إىل الكلمة " حفلة"من الكلمة ) 5-4 أسطر"  

  (ماديا""إىل " كانت"من الكلمة ) 5-3أسطر"  

4.  

؟  .حلرف جر   من القطعة أعطي مثاال /أعط . أ  ما هي قوانني اجلر 

 .عللوا اجلواب .يف بَارِيس( َمَسارِح  /َمَسارِحَ )تُوَجُد أَْربَ َعُة : إختاري اجلواب الصحيح/إخرت. ب

شكلي اجلملة /مستعملة فعل جمهول وشكل/أكتيب اجلماة التالية من جديد مستعمال/أكتب. ج

 :اجلديدة

 .عمال مسرحيا 55مت فيها إنتاج أكثر من 

  ב חלק
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  (أعفعا  4إختاري  /إختر) لنموذج أدناهعفعا  التالية حسب ااأل 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 والالم, الفاء

 األجوف الواوي

 األجوف اليائي

 الواويالناقص 

 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

 خماطبة, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 غائبة, غائب-هي, هو

 لمونمتك -حنن

, خماطبون -أنت  , أنتم

 خماطبات

 غائبات, غائبون-هن  , هم

 املثىن +

 (مثنى) اأنتم أمر كلأ عف اعالا  ُكالا 

     تُ ؤَكِّدُ . 1

     يَِعيُشوا. 2

     ِإرَاَدة  . 3

     مَتَّتْ . 4

     تَاِبع  . 5

 

 

  (أعفعا  4إختاري  /إختر) التام بالشكل مضبوطة التالية األعفعا  صوغي/صغ
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 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ِحل  أُ  غائب -هو الماضي المجهو  حلل أعفْ عالا  :نموذج

  حنن ماض   عزز إفتعل .2

   مصدر وثب تفع ل .1

  مفرد مؤنث إسم املفعول سري فع ل .3

  أنا مضارع جمزوم ردي إفتعل. 0

  هو مضارع جمهول طفأ أفعل .5

 

  :إختاري الجواب الصحيح/إختر

 .85طرق على شارع رقم  احادث( َوقَ َعَتا/َوقَ َعا/قَ َعتْ وَ /َوَقعَ )أن ه " بانيت"مراسل موقع ( أُِفيدَ /أَفَادَ . )أ

 .اإلقامة يف القرية( ُتطَالَ /ُتَطلِ )َأْن ( َنْسَتِطيعُ /َنْسَتِطعْ )اَل . ب

 

 !بالنجاح                                                       

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