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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 ספטמבר: הבחינה מועד

 דקות 00-ו שעה: הבחינה משך

 8.9.2011', ה יום: הבחינה תאריך

 אסור: עזר חומר

 

   א חלק

 عن األسئلة التي تليه أجيبي /ب النص التالي وأج إقرئي /أ إقر 

 التلفزيون ال يصنع ثقافة وال يقدم معرفة

 وتالفيف دماغهأنسجة املشاهد التلفزيوين الكاتب السعودي زياد الدريس ان التلفزيون دخل يقول ( 1)

 زياد الدريسحسب . قد ان التلفزيون يشكل مصدر معرفة أو ثقافة معتربةولكنه مع ذلك ال يعت (2)

 وأحيانا الرياضة  ,األعم إىل برامج التسلية والرتفيهاخذ املشاهد السعودي ينحاز يف الغالب ( 3)

  مشريا اىل ان الزمن الذي يضيعه يف, اال اذا رأى انه يف حاجة للتغيري اوالغناء وبالتايل ال يعود اليه (4)

 .فعة على حساب املقروء واجلاد والناالتلفزيون يكون عاد (5)

 ن التلفزيون دخل يف كل تفاصيل احلياة بل الشاعرة السعودية مالك اخلالدي ا من ناحيتها ترى (6)

 . ترمم الواقع واملستقبل للششاهدأصبح يتدخل أحيانا يف تشكيل الذهنية واحلالة النفسية اليت (7)
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 ملا, التعليشيةواملؤمسة ( الوالدين)ثري التلفزيون اصبح يفوق تأثري مؤمسة العائلة وتعتقد ان تأ (8)

 مهوم اجملتشعوتتقاطع احيانا مع , تالمس مضامني قد تكون مستفزة, ميتلكه من مؤثرات ماحرة (9)

 يمواملفاهنية بسطت املعلومات و أضافت اخلالدي قائلة ان الثقافة التلفزيو . خاصة الشباب منهم (11)

 .وجعلتها اقرب اىل فهم االنسان العادي (11)

 األسئلة

    اينهمن بسؤاال واحدا  تختاري /تختار يجب عليك أن , (3-1)ثالثة أسئلة ك مأما

بة اىل ما هو موقف الكاتب السعودي زياد الدريس والشاعرة السعودية مالك اخلالدي بالنس .2

 (عللي جوابك /علل ) توافقينهشا / هشاالتلفزيون؟ هل توافق

 (الشخصي وأملوبك بلغتك أكتيب /ب أكت! كامال جوابا القطعة من االقتباس يعترب ال)   

هل هذا القول صحيح؟ ما هو ". التلفزيون ال يصنع ثقافة وال يقدم معرفة: "ي عن رايكعربّ  / عرّب . 1

 دور التلفزيون يف حياتنا؟ 

ع نو : النقط التالية تناويل يف جوابك /تناول . يكعل نامج التلفزيون احملبوبعن بر  أكتيب /أكتب . 3

 ؟تشاهدينه / وملاذا تشاهده مضشونه, (ميامية, دينية, ثقافية, اقتصادية, تسلية)امج نالرب 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

  :جلشل اآلتية بالشكل التاما أضبطي /أضبط . 0

 عنوان النص  

 (والنافع"إىل الكلشة " حسب"من الكلشة ) 5-2 أمطر"  

  (العادي""إىل " أضافتو "من الكلشة ) 11-11أمطر"  

 .مم مفرد مؤنثال من القطعة مثاال أعطي /ط أع . أ .5

( َمْفُتوح  /َمْفُتوًحا)ضاء أصبح الف( َأن  /ِإن  : )لي اختياركعلّ  /ل وعلّ  اجلواب الصحيح أختاري / إخرت. ب

 (.تَْأِثريًا َمْلِبيًّا/ثَأَِثري  َمْليبي )ولذلك يكون للتلفزيون 
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 :بالشكل التام جلشلةا أضبطي /أضبط و  "املشاهد"الكلشة  إْجعي /ِإْْجَِع . ج

 .هالسعودي حيب برامج التسلية والرتفي املشاهدان 

 

  ב חלק
  (أفعا  4 إختاري /ر إخت) ب النموذج أدناهفعا  التالية ح األ حل لي /ل حل  

 الوزن الفعل
 :األوزان املشكنة

, أَفْ َعلَ , فَاَعلَ , فَ ع لَ , فَ َعلَ 
, إِنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ , تَ َفع لَ 
 إْمتَ ْفَعلَ , إفْ َعل  , إفْ تَ َعلَ 

 اجلذر
املهشوز , املضاعف, السامل
 ,العني والالم, الفاء

 األجوف الواوي
 األجوف اليائي

 اقص الواويالن
 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق
 الناقص+املهشوز
 األجوف+املهشوز

 الزمن
 :الزمن املشكن

املضارع , مضارع, ماض
 ,اجملهول, املنصوب واجملزوم

إمم , إمم الفاعل, أمر
 مصدر, املفعول

 الضشري
 :الضشائر املشكنة

 متكلم -أنا
 خماطبة, خماطب -أنتِ , أنتَ 
 غائبة, غائب-هي, هو
 متكلشون -حنن
, خماطبون -أنتّ , أنتم

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن +

 (مثنى) اأنتم أمر كلأ ف اعالا  ُكالا 
     تََأن  . 1
     ِمريَ . 2
     َتَُِدوا. 3
     َيْصبُ . 4
     ُيَصبْ . 5
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  (أفعا  4 إختاري /ر إخت) التام بالشكل مضبوطة التالية األفعا  صوغي /غ ص

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

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

   مصدر دوي تفاعل .2

  هي ماض جمهول وهم إفتعل .1

  أنتَ  أمر دعو إمتفعل .3

  مفرد مؤنث إمم الفاعل بني أفعل. 0

  أنتم مضارع جمزوم ألف فّعل .5

 

  :إختاري الجواب الصحيح /إختر

 ُمْلَقاة   /تُ ْلِقي) قرب مدخل عرابة وهي( َواِجَدة   / َوَجَدتْ  / ُوِجَدتْ  /ُوِجدَ )أفاد مراملنا ان جثة فىت . أ

 .على جانب الطريق( َتالََقتْ / ُمْلِقَية  /

 .بالفشل الذريع(  يَ ُبوءَ  / يَ بُ ؤْ  /يُ ْؤَب  /بَاَء ) َدَرَس الطالب ماعات عديدة خمافة أْن . ب

 

 !بالنجاح                                                       

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