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 החוג לשפה וספרות ערבית* הפקולטה למדעי הרוח* אוניברסיטת חיפה*
 قسم اللغة العربية وآدابها* كلية اآلداب          *جامعة حيفا             *

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

 عربية وآدابهاقسم اللغة ال* اآلداب          كلية *جامعة حيفا             *

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

 .11..14.11: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

رناه على مستوى املبدأ من إذا حر هو ال يصري كذلك إال و . هو القول الفصل يف مسألة املعىن األديب النص األديب
القارئ ليس متلّقيا  كما أنعلى العموم، ليس الكاتب إهلا كامال،  . الكاتب وفوضويّة القارئ" قصديّة/قصد: "سلطتني

ارئ له ما له فلكّل منهما دوره احملّدد، ومدّرس األدب كالكاتب والق. ال هذا وال ذاك. معّطال يف قدرته جمّردا من حّقه
إذا كاد قصد الكاتب يكون عصيّا حىت على الكاتب نفسه فكيف يبسط مدّرس األدب وصايته عليه . وعليه ما عليه

وأكرب من القارئ على  أكرب من صاحبه النص األديب املزدوج يصري املبدئيوهو بالتايل قارئ كأّي قارئ؟ هبذا التحرير 
ا الكاتب، مل يفطن إليها ومل يقصدها، وغالًبا ما حيدث هذا يف األدب احلديث إذا محل النّص معاين مل يرده. سواء حد

هكذا ينتقل املعىن، أو بعضه على أقّل . أمام قدرة النصّ " القصديّة"واحلداثّي،  تراجع بنفس القدر بالضبط مفهوم 
. سته، من التلقني إىل التعّلموهذه خطوة ضرورية لالنتقال من تدريس األدب إىل درا. تقدير، من الكاتب إىل املكتوب

إذا كنّا نرّد كّل ما نقوله بشأن النّص إىل قصد صاحب النّص وإىل نواياه وعليه نقيس كّل معىن أو داللة مقرتحة 
والطالب، كأّي قارئ، يتعامل قبل كّل . فسنصل إىل حالة نعّطل فيها قدرة الطالب على التحليل ورغبته يف التأويل

حىت إذا رأينا يف هذه النوايا . ة هي النّص نفسه ال مع خبايا النفس وأسرارها ونواياها غري املعلنةشيء مع ماّدة حمسوس
ميكن يف احلقيقة تتّبع " كيف نصل إليها كّلها بأدوات عينّية ملزِمة؟"ضرورة قصوى لفهم عميق دقيق يظّل السؤال معّلقا 

القصد "لكّن اإلصرار على استخدام مفهوم . معيّنة أثر الكاتب يف النّص، أو بعض هذا األثر، بأدوات نّصية
، يف كّل ِحّل ومرحتل، يف كثري من دروس األدب قد يشّل حركة الطالب، مع تراكم هذا االستخدام لسنوات "والقصديّة
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ة القو ب من سلطة القصد جيعل القارئ كاتبا مبدعا حترير النص إن. طويلة، وحيّوله إىل متلّق مستهلك بغري حول وال قّوة
إذا أقررنا بأّن النّص أكرب من كاتبه، قد خيونه ويفاجئه ويفلت من قبضة قصديّته، أقررنا بنفس الوقت بالضبط . والفعل

وهل من املعقول أن يفقد . بأّن القارئ ال يُعجز النّص وال يقدر على جتريده من انتماءاته التارخيّية ومرجعيّاته احلضاريّة
إّن رغبة القارئ يف التحّرر من سلطة الكاتب قد تدفعه من حيث يدري ! لنتحّكم به حنن؟الكاتب سلطته على املعىن 

. أو ال يدري إىل التمّرد على النّص نفسه، فرتاه جيمح يف تأويالته إىل حّد يستبدل فيه نّص الكاتب بنّص من عنده
يم بني سلطة الكاتب وسلطة القارئ هبذا التقس". وسطوته"وهذا اجلموح الفوضوّي ال يقّل خطورة عن سلطة الكاتب 

وهكذا يظّل النّص حكًما حيّد ... به نرضي الكاتب والقارئ يف عملّية الدرس األديبّ . يصري النّص كيانًا توفيقَيا عملَيا
 . احلّد بني احِلّل واحلرم

 
وما هي . انفصال أبدا شكل ومضمون بالقّوة والفعل ومها ال يكونان على: وهو، أعين النّص األديّب، ثنائّي البنية

القصيدة أو القّصة أو املسرحّية إن مل تكن مجلة من األدوات والتقنيّات اليت تتعاضد مع اللغة القاموسية املتجّردة 
متكامال ينبين من جمموع  باملطلق إن مل يكن بناء األديب ن إىل دالالت وقيم؟ وما هو النصلتشكيل معاٍن حنّوهلا حن

غية والزمكانية والبشرية والواقعية والرمزية ومن أدوات احلبك فيه؟ وعلى هذا األساس حتّدث ته اللغوية والبالماد
الشكليون الروس عن الفرق بني احلكاية وهي مادة النّص ومضمونه وبني احلبكة وهي أدوات احلبك والربط، وهي 

ع هبا احلدث إىل احلدث أو اجلملة إىل اجلملة أو األدوات الفنية واألسلوبية والبنيوية والبالغية اليت يوظّفها الكاتب ليجم
وهل جيوز بعد هذا أن يتحّدث املدّرس عن ماّدة النّص األديّب ومعاين . البيت إىل البيت أو الشخصّية إىل الشخصية

 لغته دون أن حيكم الربط بني هذه املاّدة ومضموهنا ومعانيها من جهة أوىل وبني األساليب اليت ُوظّفت حلملها أو
للمسامهة يف محلها من جهة ثانية؟ ملاذا يرى املدّرس يف هذه األدوات والتقنيات واألساليب عبًئا عليه وعلى النّص إذا  
كانت هذه تشّكل نصف النّص أو أكثر؟ وإذا كانت هذه األساليب عبًئا، مثلما يراها بعضهم، فكيف يشرحون 

أّي تقرير يف صحيفة؟ هل تكفي اللغة لتجعل من كليهما نشاطًا  لطالهبم الفرق بني النّص األديّب وبني أية مقالة أو
هبذا االفرتاض تصري املعاين أكرب من اللغة . الشكل واملضمون يف النّص األديّب ال يكونان على انفصال أبدا! متساويًا؟

بناء املعاين وتشكيلها على العبا وحيدا يف ( وهي اجلزء األكرب من املادة اخلام يف النصّ )ة لقاموسيليست اللغة ا. ذاهتا
أال ترى أّنك إذا قلت . نعم، قد ال تكون هناك. أقول أكثر من ذلك، قد ال تكون املعاين يف لغة النّص أصال. حنو ما

مل تكتف هبذه املفردات القاموسية الثالث لتأدية املعىن أو !" أحّبك يا حبيبيت: "حلبيبتك اليت تريدها وترضاها لنفسك
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كامال غري "تبغي إيصاهلا إىل هذه احلبيبة؟ ذلك ألّنك تشعر بعجز هذه املفردات الثالث عن تأدية املعىن الرسالة اليت 
وهكذا من حيث تدري أو ال تدري تسعى لتجنيد أدوات أخرى تراها يف غاية الضرورة إلمتام ما عجزت عنه ". منقوص

فريخم . هذه األدوات احلركية والصوتية واإليقاعية مع املفردات القاموسية نفسها لتأدية املعىن املراد تتصاحب. اللغة
د عينيك فتذبل عيناك ويهيم طرفك وتعلو تجنومل تكتف هبذا كله ف. الصوت ويرّق ويلني ويتمّطى اللفظ وميتّد ويطول

السمعية /هل هذه املصاحبات الصوتية... مينة ويسرة ح اجلسدويرتنوجنتيك محرة وردية وترتاقص يداك ويثقل رأسك 
، أم أّن املعىن فيها أو هو "على استحياء"تساهم يف تأدية املعىن ( مصاحبات القول)املعدية /املرئية والشعورية/واحلركية

ت معىن يكاد يكون فيها وحدها؟ أال ترى أّنك إذا استبدلت هذه األدوات املصاحبة لتلك املفردات الثالث قد غريّ 
اجلملة من أساسه؟  واحلديث هنا عن مجلة قصرية من ثالث مفردات، فما بالكم إذا كان احلديث عن نّص أديّب طويل 

 ومرّكب؟

 

 األسئلة

 هاسؤاال واحدا من إختاري /إختر , (3-1) أسئلة 3أمامك 

 (ملزمان) 5–4أجيبي عن السؤالين /ثم أجب 

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

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

, مثال النصوص العلمية)إشرحي ما هو الفرق بني النصوص األدبية والنصوص غري األدبية  /إشرح  .2

 (.أخبار واخل, النصوص اإلرشادية

ملاذا الربط بينهما يكون ضروريًا ". شكل النص"و" مضمون النص"حني إشرحي املصطل /إشرح . 3

 لفهم النص األديب؟
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للَُّغُة ا: شكلوا تشكيال حرفيا مثال): اجلمل التالية أضبطي اجلمل اآلتية بالشكل التام/ أضبط . 4

 ).ُأرِيُد َأْن تُ َعلََّم ِفي ٱْلَمَداِرِس ِهَي ٱللَُّغُة الُفْصَحى ٱْلَعَربِيَُّة ٱلَِّتي

  سواءوأكرب من القارئ على حد  أكرب من صاحبه النص األديب املزدوج يصري املبدئيهبذا التحرير. 

 ته اللغوية والبالغية والزمكانيةمتكامال ينبين من جمموع ماد باملطلق إن مل يكن بناء األديب وما هو النص 

 والبشرية والواقعية والرمزية ومن أدوات احلبك فيه؟

 د عينيك فتذبل عيناك ويهيم طرفك وتعلو وجنتيك محرة وردية وترتاقص يداك ويثقل تجنومل تكتف هبذا كله ف

 ...ح اجلسد مينة ويسرةويرتنرأسك 

5.  

 :شكّلي اجلملة /وشَكل  المؤنث الجمعاىل " القارئ"غريي الكلمة  /غرّي . أ

 .ة والفعلبالقو  كاتبا مبدعا  القارئمن سلطة القصد جيعل  رير النصحت إن

___________________________________________________ 

 (كان وأخواهتا)أعطي من النص مثاال خلرب لفعل ناقص  /أعط  ب

___________________________________________________ 

 :نحوية يف اجلملة التاليةأكتيب ما هي الظاهرة ال /أكتب  .ج

 اا دقيقً ا عميقً فهمً جيب علينا ان نفهم النص  

__________________________________________________ 
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  ב חלק
  (أفعال 5إختاري / إختر )حّللي األفعال التالية حسب النموذج أدناه / حّلل 

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

, فَ عَّلَ , فَ َعلَ 
, أَفْ َعلَ  ,فَاَعلَ 
, تَ َفاَعلَ , تَ َفعَّلَ 
, إفْ تَ َعلَ , ِإنْ َفَعلَ 
 إْستَ ْفَعلَ , إفْ َعلَّ 

 اجلذر
, املضاعف, السامل

العني , املهموز الفاء
 ,والالم

 األجوف الواوي
 األجوف اليائي
 الناقص الواوي
 الناقص اليائي

 اللفيف املفروق
 الناقص+املهموز
 األجوف+املهموز

 الزمن
 :الزمن املمكن

, مضارع, ماض
املضارع املنصوب 

 ,اجملهول, واجملزوم
, إسم الفاعل, أمر

, إسم املفعول
 مصدر

 الضمري
 :الضمائر املمكنة

 متكلم -أنا
 -أنتِ , أنتَ 

 خماطبة, خماطب
, غائب-هي, هو

 غائبة
 متكلمون -حنن
 -أنتّ , أنتم

, خماطبون
 خماطبات

, غائبون-هنّ , هم
 غائبات

 املثىن+ 
 (مثنى)تما أن أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     واُتَصل  . 1

     ِإتَّقِ  ..

     تَ َعالَ  .3
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     أُِجْزتَ  .4

     ِإْمَداد  . 5

     َرَمَتا. 6

 

  (أفعال 5إختاري / إختر )التام  بالشكل مضبوطة التالية األفعال صوغي/ صغ 

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ُأِحلَّ  ائبغ -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : نموذج

  مفرد مذكر اسم املفعول رمي فعل .1

  مها املضارع اجملهول وقع تفّعل .2

  هو املضارع اجملزوم فيد إستفعل .3

  أنتِ  االمر مدد تفاعل .0

   مصدر كأب أفعل .5

  حنن املاضي زهر إفتعل .6

 !بالنجاح

ת א חייבים להבחן גם בחלק הנוסף בהבנ"א ולהשלמות מ"מועמדים למ

 הנקרא באנגלית
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