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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 

 8.2.02.3: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 االدب االسالمي ماهيته ومجاالته

الن الفن حماولة االنسان لتصوير  ،ول ظل مستمرا يف رحم التاريخ وسيبقىمما ال شك فيه ان فن الق

وعلى ضوء هذا . او من تصوره لتلك احلقائق ،االيقاع الذي جيده فعال يف حسه من حقائق الوجود

اذ الفن هو الذي يقوم  ،والغذاء لالبدان املفهوم يكون الفن ضرورة للنفس البشرية ضرورة املاء للنبات

ويسعى دوما اىل الرقي واالرتفاع  ،وتنمية االحاسيس والوجدانات البشرية واطف االنسانيةبصقل الع

فالفن االصيل هو الذي يغذي العاطفة االنسانية ويبنيها بناء . باالنسان ليعاين الوجود يف طهره ونقائه

هذا هو دوره و  ،فاذا كان هذا مفهوم الفن االصيل .املنوط باالنسانية مجعاءيتماشى والدور احلضاري 

وكيف  يعقل ان تعترب بعض االوساط فكيف تغيب هذه احلقيقة املضيئة عن بعض االذهان؟  ،النبيل

وال تعريه اية قيمة دون ادراك منها للنتائج السليبة اليت ميكن ان ترتتب عن هذا  ،الفن من لغو احلديث
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كتلك املكانة اليت حتتلها   ،لالمم والشعوبان الفن حيتل مكانة بارزة يف احلياة الثقافية  ؟!!الفهم اخلاطئ

هناك من يظن  ،رغم هذه املكانة العالية اليت يتبوؤها الفن يف النفوس نولك ،االديان يف النفوس البشرية

ما عالقة : مستغربا وهناك من يتساءل. يلتقي هذا بذاك ال ،وان االدب فن ،جازما ان االسالم دين

 الدين بالفن؟

الن . وخصام ابديني بني االدب والدينمن اعتقاده اخلاطئ بان هناك عالقة نفور  نابع وهذا التساؤل

 ،وفرق بني احلقيقة اليت تتقيد باهنا حقيقة ،تبحث عن احلقيقة والفن يبحث عن اجلمال"االديان كلها 

طئ كما ان هذا الفهم اخلا ."وبني اجلمال الذي ال يتقيد بشيء النه هائم طليق يسبح يف عامل اخليال

والفن يكره  ،االديان حترص على االخالق"جعل بعض االوساط تعتقد ان  ،للدين والفن على السواء

 ."القيود كلها مبا فيها قيود االخالق

. وعة من احلكم واملواعظ الدينية واالرشادات اخللقيةتصور االدب االسالمي عبارة عن جمموهناك من ي

." الدين يلتقي يف حقيقة النفس بالفن"اذ ان  ،السواءوهو تصور بعيد عن جوهر الدين والفن على 

 .وكالمها شوق جمنح لعامل الكمال وكالمها ثورة على الية احلياة ،فكالمها انطالق من عامل الضرورة

 األسئلة

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

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

   . أكتبي الجواب في الدفتر ⁄وأكتب  باختصارالسؤال أجيبي عن  ⁄أجب 
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 !كامال جوابا القطعة من االقتباس يعتبر ال .خّلصي القطعة بلغتك وأسلوبك الشخصي ⁄خّلص  .1

؟ أي نصوص تنتمي إىل هذا "األدب االسالمي"ما هو تعريف املصطلح : عرّبي عن رأيك/  عرّب  .2

 ؟وملاذا اجملال

 .على القطعة وعلى رأيك الشخصي يف جوابك إعتمدي/ الدين والفن؟ إعتمد  ما هي العالقة بني. 3
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___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

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

 ).ي ُأرِيُد َأْن تُ َعلََّم ِفي ٱْلَمَداِرِس ِهَي ٱللَُّغُة الُفْصَحىٱْلَعَربِيَُّة ٱلَّتِ 

  وعلى ضوء هذا املفهوم يكون الفن ضرورة للنفس البشرية ضرورة املاء للنبات وتنمية االحاسيس

 .والوجدانات البشرية

 نوط فالفن االصيل هو الذي يغذي العاطفة االنسانية ويبنيها بناء يتماشى والدور احلضاري امل

 .باالنسانية مجعاء

 وال تعريه اية قيمة دون ادراك منها  ،وكيف  يعقل ان تعترب بعض االواسط الفن من لغو احلديث

 .للنتائج السليبة اليت ميكن ان ترتتب عن هذا الفهم اخلاطئ

 :شكّلي اجلملة /وشَكل  ذكرالم الجمعاىل " باحث"غريي الكلمة  /غرّي . أ .5

 ؟ما عالقة الدين بالفن: تغربامس يتساءل باحثوهناك 

___________________________________________________ 
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إشرحي املصطلح النحوي /إشرح. مع معموليه حلرف مشبه بالفعلال أعطي من النص مثا /أعط  ب
 "حرف مشبه بالفعل"

___________________________________________________ 

 :لظاهرة النحوية يف اجلملة التاليةأكتيب ما هي ا /أكتب  .ج
 مبا فيها قيود االخالق كلهاوالفن يكره القيود   ،االديان حترص على االخالق

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

 الوزن الفعل
 :ملمكنةاألوزان ا

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

 اجلذر
املهموز , املضاعف, السامل
 ,العني والالم, الفاء

 األجوف الواوي
 األجوف اليائي
 الناقص الواوي
 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
, خماطب -أنتِ , أنتَ 

 خماطبة
 غائبة, غائب-هي, هو
 متكلمون -حنن
, خماطبون -أنتّ , أنتم

 خماطبات
 غائبات, غائبون-هنّ , هم
 املثىن+ 

 (مثنى)أنتما  أمر أكل فَ َعلَ  ُكالَ 

     َتَصاف  . .

     يَ نُ ؤْ  .0

     أُتِيَحَتا .3

     ُمْسَتِعدَّات   .4
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     َتَسعَ . 5

     أَِعيُنوا. 6

 

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

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

 ُأِحلَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : موذجن

  أنتِ  أمر غلل إستفعل .1

  هم مضارع منصوب وزن إفتعل .2

مضارع جمهول  ذيع أفعل .3

 جمزوم

  هو

  مفرد مؤنث إسم الفاعل لقي فاعل .0

  أنت أمر ريب فّعل .5

  حنن مضارع أزر فاعل .6

 !بالنجاح

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

 הנקרא באנגלית
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