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*אוניברסיטת חיפה *הפקולטה למדעי הרוח *החוג לשפה וספרות ערבית
*جامعة حيفا

*كلية اآلداب

* قسم اللغة العربية وآداهبا

בחינת כניסה לבוגרי בתי ספר ערביים (ב"א)
מועד הבחינה :אוקטובר 1021
משך הבחינה :שעה ו 00-דקות
תאריך הבחינה:
חומר עזר :אסור

חלק א
إقرأ  /إقرئي النص التالي وأجب  /أجيبي عن األسئلة التي تليه
إبراهيم يزور ابنه إسماعيل
 1فجاء إبراهيم بعدما تزوج امساعيل فلم جيد إمساعيل فسأل زوجته عنه فقالت :خرج يتصيد؛ فسأهلا عن عيشهم
غّي عتبة
بشر حنن؛ يف ضيق وش ّدة وشكت اليه .قال :إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السالم وقويل لهّ :
 2فقالتّ :
 3بابك! فلما جاء امساعيل كأنه آنس بشيء فقال :هل جاءك أحد؟ قالت :نعم؛ جاء شيخ كذا وكذا وأمرين أن
وتزوج
 4أقرأ عليك السالم ويقول لكّ :
غّي عتبة بابك .قال؛ ذاك أيب وأمرين أن أفارقك فاحلقي بأهلك .فطلّقها ّ
 5منهم امرأة أخرى .فأتاهم إبراهيم مرة ثانية ومل جيد إمساعيل فسأل امرأته عنه فقالت :خرج يبتغي لنا .قال:
 6كيف أنتم فقالت :حنن خبّي وسعة وأثنت على اهلل تعاىل .قال :ما طعامكم؟ قالت :اللحم واللنب .قال :وما
ب؟ قالت :يكون ان شاء اهلل تعاىل وحنن يف نعم .قال :بارك اهلل لكم.
 7شرابكم ؟ قالت :املاء قال :هل من َح ّ
 8قالت :فانزل رمحك اهلل واطعم واشرب .قال :ال أستطيع النزول .قالت :فاين أراك َشعِ ًشا أفال اغسل رأسك
 9وأدهنه؟ قال :بلى إن شئت ( )...ملا فرغت املرأة تغسل رأسه قال هلا :إذا جاء إمساعيل فاقرئي عليه السالم وقويل
له :ثبّت عتبة بابك فان هبا صالح املنزل .فلما جاء إمساعيل سأهلا :هل أتاك احد من بعدي؟ قالت :نعم جاءنا
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 11شيخ حسن اهليئة وسألين عنك وأخربته وسألين كيف عيشنا وأخربته أنّا خبّي وهو يقرأ عليك السالم ويأمرك ان
تثبّت عتبة بابك .قال :ذاك أيب وأنت العتبة وأمرين أن أمسكك.
األسئلة
أمامك ثالثة أسئلة ( ,)3-1يجب عليك أن تختار  /تختاري سؤاال واحدا من بينها
أجب  ⁄أجيبي عن السؤال باختصار وأكتب  ⁄أكتبي الجواب في الدفتر.
 .2خلّص  ⁄خلّصي القطعة بلغتك وأسلوبك الشخصي .ال يعتبر االقتباس من القطعة جوابا كامال!
 .1إبراهيم يشبّه زوجات ابنه إمساعيل ب"عتبة الباب" .ملاذا؟ إشرح  ⁄إشرحي هذا القول.
 .3تصف لنا القطعة "إبراهيم يزور ابنه إمساعيل" العالقات بني األب وابنه ,بني الزوج والزوجة وبني احلم وزوجة ابنه.
هل هذا هو الوضع يف العائالت العصريّة؟ ما هي العالقات بني أفراد العائلة يف جمتمعنا ؟

 .0أضبط  /أضبطي اجلمل اآلتية بالشكل التام:
 عنوان النص
 أسطر ( 6-5من الكلمة "فأتاهم" إىل الكلمة "تعاىل")
 أسطر ( 11-9من الكلمة "فلما" إىل ""املنزل")
 .5أ .أعط  /أعطي مثاال من القطعة لضمّي منفصل.
ب .إخرت  /إختاري اجلواب الصحيح وعلّل  /علّلي اختيارك:
ض  ⁄أَبْيَ ِ
وضع إبراهيم قدمه على حجر (أَبْيَ ٍ
األْيَ ِن  ⁄األ َْْيَ ُن  ⁄األ َْْيَ َن).
ض) وق ّدم إليها ِش ّق رأسه ( ْ
ض  ⁄أَبْيَ َ
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حويل الكلمة "والد" إىل املثىن وأضبط  /أضبطي اجلملة بالشكل التام:
حول ّ /
جّ .
يلعب الوالد الدور احلاسم واهلام يف تنشئة األجيال  ،ولكن جند أحيانا والدا ال يهتم مبا جيري ألوالده.

חלק ב
حلل  /حللي األفعال التالية حسب النموج أناا (إختر  /إختاري  4أفعال)
الفعل

الوزن

اجلذر

الزمن

الضمّي

األوزان املمكنة:

السامل ,املضاعف ,املهموز الفاء,

الزمن املمكن:

الضمائر املمكنة:

اع َل ,أَفْ َع َل ,تَ َف َّع َل,
فَ َع َل ,فَعَّ َل ,فَ َ

العني والالم,

ماض ,مضارع ,املضارع املنصوب

أنا -متكلم

تَ َفاعَ َل ,إِنْ َفعَ َل ,إفْ تَ َع َل ,إفْ َعلَّ,

األجوف الواوي

واجملزوم ,اجملهول,

أنتِ ,
أنت -خماطب ,خماطبة
َ

إستَ ْف َع َل
ْ

األجوف اليائي

أمر ,إسم الفاعل ,إسم املفعول,

هو ,هي-غائب ,غائبة

الناقص الواوي

مصدر

حنن -متكلمون

الناقص اليائي

أنت -خماطبون ,خماطبات
أنتمّ ,

اللفيف املفروق

هن-غائبون ,غائبات
همّ ,

املهموز+الناقص

 +املثىن

املهموز+األجوف

ُكالا

فا اع ال

أمر

أكل

آزُروا
 .1تَ َ
 .2يُ َؤد
اجو َن
ُُ .3يَ ُّ
ُُِ .4ميالَ ِن
 .5إِثْبَات
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أاتما (مثنى)
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صغ  /صوغي األفعال التالية مضبوطة بالشكل التام (إختر  /إختاري  4أفعال)
الوزن

اجلذر

الزمن

الضمري

الفعل

اموج  :أفْ اع ال

حلل

الماضي المجهول

هو -غائب

أُ ِحل

 .2فاعل

وزي

مضارع

هو

 .1تَ َف ّعل

مين

أمر

أنت

 .3فَ َع َل

بوأ

ٍ
ماض

هو

 .0إستفعل

عون

مصدر

 .5إفتعل

دعي

إسم الفاعل

مفرد مذكر

إختر /إختاري الجواب الصحيح:
أ .ان الشعارات الرنانة اليت (د ِ
اعيَة  /تَ ْد ُعو َ /م ْدعُ َّوة  /تُ ْد َعى) لوحدة الصفوف جيب ان (تُطَبَّ َق  /تَطْبِي ُق َها ُ /مطَابَ َقة /
َ
تُطْبِ َق) على أرض الواقع.
ب  /تَ َقَّرب ِ
ت  /تَتَ َقَّر ِ
ت) الشعوب من عاداتك وتقاليدك واستقبلت تراثك فالَ (تَتَ َفاءَ ْل  /تَتَ َفاءَ َل /
ب  /قَ َّربَ ْ
ب .إذا (تَ َقَّر َ
َ
تَ َفاءَ ْل  /تَ َف ُاؤ َل) بل تشاءم.

بالنجاح!
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