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

 قسم اللغة العربية وآدابها* اآلداب          كلية *جامعة حيفا             *

 (א"השלמות למ, א"מ, א"ב)בחינת כניסה לבוגרי בתי ספר ערביים 

 81.2.1.81: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 الرواية التمثيلية ومسالة اللغات

انين . هي اللغة العامية واملقام الذي جيب ان تعطاه يف مثل هذه الروايات" االباء والبنني"اكرب عقبة صادفتها يف تاليف 

اشخاص الرواية جيب ان خياطبونا باللغة اليت تعودوا ان يعربوا هبا عن  ان ٬ارى، واظن ان الكثريين يوافقونين على ذلك

عواطفهم وافكارهم، وان الكاتب الذي جيعل فالحا اميا يتكلم بلغة الدواوين الشعرية واملؤلفات اللغوية يظلم فالحه 

د فن تصوير االنسان ال، بل يظهر اشخاصه يف مظهر اهلزل حيث يقصد اهلزل ويقرتف جرما ض ٬ونفسه وقارئه وسامعه

هناك امر اخر جدير باالهتمام وهو ان اللغة العامية تسرت حتت ثوهبا اخلشن كثريا . حسبما نراه يف مشاهد احلياة احلقيقة

وامثاله واعتقاداته اليت لو حاولت ان تؤديها بلغة فصيحة، لكنت كمن يرتجم  ٬من فلسفة الشعب واختباراته يف احلياة

  .لغة اجنبيةاشعارا وامثاال عن 

لك الذين تابطوا القواميس وتسلحوا بكتب الصرف والنحو قائلني ان البالغة او فصاحة او طالوة يف خالفنا يف ذورمبا 

 .فلهؤالء ننصح ان يدرسوا حياة الشعب ولغته بامعان وتدقيق. اللغة العامية ال تستطيع ان تايت مبثلها بلغة فصحى

امنا العقدة هي اننا لو اتبعنا . ساليب االدبية، ال تستطيع ان تستغين عن اللغة العاميةالرواية التمثيلية، من بني كل اال

لوجب ان نكتب كل رواياتنا باللغة العامية، اذ ليس بيننا من يتكلم عربية اجلاهلية او العصور االسالمية  هذه القاعدة،

 .ة القوميةمن ان نبتغي هذه امللاالوىل، وذلك يعين انقراض لغتنا الفصحى، وحنن بعيدون كل البعد ع

وجل ما توصلت اليه بعد التفكري هو . فأين املخرج؟ عبثا حبثت عن حل هلذه املشكل فهو اكرب من ان حيله عقل واحد

لكين اعرتف باخالص ان هذا . ان اجعل املتعلمني من اشخاص رواييت يتكلمون لغة معربة، واالميني اللغة العامية

 .فاملسالة ال تزال حباجة اىل اعتناء اكرب رجال اللغة وكتاهبا. دة االساسيةاالسلوب ال حيل العق
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 األسئلة

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

    .أكتبي الجواب في الدفتر ⁄وأكتب  باختصارأجيبي عن السؤال  ⁄أجب 

 !كامال جوابا القطعة من االقتباس يعتبر ال .الشخصيبلغتك وأسلوبك  خّلصي القطعة ⁄خّلص  .1

 :عرّبي عن رأيك ⁄عرّب . 2

 ملاذا؟ .عقدة   هي من أكثر املسائل اليت تواجهها اليوم اللغة العربية( العامية والفصحى)مسألة االزدواج اللغوي 

 العامية والفصحى؟: ملشكلة ازدواج اللغتني ،ما هو احلّل، حسب رأيك. 3
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

أَللَُّغُة ٱْلَعَربِيَُّة ٱلَِّتي أُرِيُد َأْن : شكلوا تشكيال حرفيا مثال) :اجلمل التالية جلمل اآلتية بالشكل التاما أضبطي/ أضبط . 0

 ).تُ َعلََّم ِفي ٱْلَمَداِرِس ِهَي ٱللَُّغُة الُفْصَحى

  4-1أسطر : 

ب ان خياطبونا باللغة اليت تعودوا ان ان اشخاص الرواية جي ٬انين ارى، واظن ان الكثريين يوافقونين على ذلك

يعربوا هبا عن عواطفهم وافكارهم، وان الكاتب الذي جيعل فالحا اميا يتكلم بلغة الدواوين الشعرية واملؤلفات 

 .اللغوية يظلم فالحه ونفسه وقارئه وسامعه

 :6-5أسطر 

شن كثريا من فلسفة الشعب هناك امر اخر جدير باالهتمام وهو ان اللغة العامية تسرت حتت ثوهبا اخل

 .واختباراته يف احلياة

 88-.8 أسطر: 

امنا العقدة هي اننا لو اتبعنا هذه . من بني كل االساليب االدبية، ال تستطيع ان تستغين عن اللغة العامية

 .لوجب ان نكتب كل رواياتنا باللغة العامية القاعدة،

 :أذخلي التغيريات املناسبة⁄لإىل اجلملة التالية وأدخ" َكانَ "أضيفي  ⁄أضف. أ .5

 .وحنن بعيدون كل البعد عن ان نبتغي هذه امللة القومية

__________________________________________________________ 

 

 أعطي مثاال من القطعة إلضافة حقيقية ⁄أعط. ب

__________________________________________________________ 
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 ______________________________ .مثاال من القطعة حلرف مشبه بالفعلأعطي  ⁄أعط. ج

 

  ב חלק
  (أفعال 5 إختاري/ ر إخت) فعال التالية حسب النموج  أناا األ حل لي/ ل حل  

 
 الوزن الفعل

 :األوزان املمكنة

, تَ َفعَّلَ , أَف َْعلَ , فَاَعلَ , فَ عَّلَ , فَ َعلَ 

تَ َعلَ , إِنْ َفَعلَ , تَ َفاَعلَ  َعلَّ , إف ْ , إف ْ

 إْستَ ْفَعلَ 

 اجلذر

, املهموز الفاء, املضاعف, السامل

 ,العني والالم

 األجوف الواوي

 األجوف اليائي

 الناقص الواوي

 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق

 الناقص+املهموز

 األجوف+املهموز

 الزمن

 :الزمن املمكن

املضارع املنصوب , مضارع, ماض

 ,اجملهول, واجملزوم

, إسم املفعول, لإسم الفاع, أمر

 مصدر

 الضمري

 :الضمائر املمكنة

 متكلم -أنا

 خماطبة, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 غائبة, غائب-هي, هو

 متكلمون -حنن

 خماطبات, خماطبون -أنتّ , أنتم

 غائبات, غائبون-هنّ , هم

 املثىن+ 

 (مثنى) اأاتم أمر كلأ فَ َعلَ  ُكالَ 

     ِإْطوِ . 8

     أُتِيحَ  .1

     آلُ . 3

     إِتَِّكاء  . 4

     إِْنَساُقوا. 5

     نَ ْعتَ ز  . 6
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  (أفعال 5 إختاري/ ر إخت) التام بالشكل مضبوطة التالية األفعال صوغي/ غ ص

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ِحلَّ أُ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ  :اموج 

  (مها)مثىن  إسم املفعول محي فاعل .1

  مفرد مذكر إسم الفاعل وقي فعل .2

  أنتما املاضي اجملهول وعب إستفعل .3

  أنتَ  األمر أذن فعل. 0

  هم نصوباملضارع امل تفاعل قبل .5

  حنن املضارع اجملزوم أفعل لغي. 6

 

 

 !بالنجاح                                                       

 

 

יבים להבחן גם בחלק הנוסף א חי"א ולהשלמות מ"מועמדים למ

 בהבנת הנקרא באנגלית
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