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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 

 11.5.02.3: הבחינה מועד

 דקות 04-ו שעה: הבחינה משך

 אסור: עזר חומר

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

 الشروح الصوفية 

. والتنبيهات ،واهلوامش ،والتعليقات ،سيادة الشروح واحلواشي يعترب القرن التاسع اهلجري باملغرب عصر

بل ان منهم من  ،توقفنا على ان اغلبهم هلم اسهام يف هذا اجلانب ،فنظرة إىل تراجم مؤلفي هذه الفرتة

مل يعرف له من التاليف اال الشروح املختلفة يف الفنون والعلوم املتنوعة عامة ويف التصوف على 

بل  ،ذا استعرضنا انتاج هذه الفرتة جند ان االثر الواحد قد الفت حوله شروح عديدةوهكذا ا. اخلصوص

كما هو االمر بالنسبة لعدد من االثار   ،ان املؤلف الواحد قد خيص مصنفا معينا بعدد من الشروح

ذه الفرتة فلماذا اجته معظم اعالم ه)...(  العلمية واالدبية مثل خمتصر خليل والرسالة القريوانية يف الفقه

اىل شرح النصوص والتعليق عليه؟ ان االجابة عن هذا السؤال تقتضي منا اوال التعرض ملوقف الدارسني 

 .وكثرهتم حول هذا النص او ذاك اخلصوص ،من الشروح عامة
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وان كثرة الشروح تعد مؤشرا على ،فهناك من يرى ان الشرح ال يعدو كونه اجرتارا وتكرارا ال فائدة منه

جيعل هذه الشروح مكررة وغري "فشرح مصنف معني من طرف شراح عديدين  ،التخلف والعقماجلمود و 

فريى ان  ،للجمود والتخلف –يف آن واحد  –بل ان البعض جيعل الشروح سببا ومظهرا ،"جمدية احيانا

عّمت يف عصور االحنطاط  ،واجلفاف العقلي ،تدل على الركود الذهين"ظاهرة الشرح والتعليق 

وتكرار نفسه دون اي اسهام يف حقل املعرفة العلمية  ،وقادت الفكر االسالمي اىل اعادة ذاته ،والتخلف

 ."واحلياة الدينية على حد سواء

فيتجاوز الشارح حينئذ النص  ،واضافة هامة للفكر والعلم ،ويف املقابل جند من يعترب الشرح عمال ابداعيا

تدراكات فتصبح الشروح اهم من املتون ذاهتا يف بعض املشروح ويغنيه باملناقشات واملالحظات واالس

 .يف قيمتها عن االبداع ال تقلّ  –او اهنا على االقل  ،االحيان

 اوافكار   ،اذ قد يتضمن النص املشروح كلمات والفاظا غريبة ،فاالقدام على الشرح هو ركوب الصعب

. وعلى درجة من التذوق الرفيع ،تلفةاال من كان على مستوى عال يف االملام بعلوم خم ال يفهمه ،منغلقة

 :ومن هذه الدوافع ،خمتلفة ودوافع معينة هي اليت ادت اىل ايثار الشرح بالتاليف اومن هنا فان اسباب  

بشرح  ،الدافع التعليمي بان يعمد الشارح اىل نص معني فيعمل على تيسريه للطالب والدارسني -1

 .والشواهد املختلفة واغنائه باألمثلة ،اصر مجله وموضوعاتهوابراز العالقة بني عن ،مفرداته ومبهماته
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دافع اخر خيتص بالنص الصويف الغين بالدالالت والرموز اليت ال يفهمها اال من فقه لغة القوم وادرك  -2

وحتديدا ملفاهيم املصطلحات  ،وتوضيحا الفكاره ،فيكون الشرح توجيها ملعاين النص ،اسرارها واحياءاهتا

 .وتستغلق على من ليس له حظ من الذوق الصويف ،صي على الفهماليت تستع

اىل  ،وسياقاهتا اليت يشري اليها ظاهر معانيها ،يستهدف الشرح نقل النصوص من حقوهلا املعرفية -3

فيهتم الشارح مبا تلهمه اليه  ،وهو عامل التصوف الرحب ،جمال اخر ارحب واغىن بالدالالت والرموز

 .وبواطن تلك النصوص من اسرار

 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

شرح نصوص دينية عامة ونصوص صوفية على اخلصوص عمال ملاذا يعترب  :عرّبي عن رأيك /عرّب  .2

 ابداعيا؟

 ".قد يكون تأليف الشرح استجابة لرغبة طلبة العلم: "إشرحي القول التايل /إشرح . 3

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

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

َي ٱللَُّغُة الُفْصَحىٱْلَعَرب    ).يَُّة ٱلَّت ي ُأر يُد َأْن تُ َعلََّم ف ي ٱْلَمَدار س  ه 

  فيتجاوز الشارح حينئذ النص املشروح ويغنيه باملناقشات واملالحظات واالستدراكات فتصبح

ال تنزل يف قيمتها عن  –او اهنا على االقل  ،الشروح اهم من املتون ذاهتا يف بعض االحيان

 .االبداع

 فيكون الشرح توجيها ملعاين النص ،دافع اخر خيتص بالنص الصويف الغين بالدالالت والرموز، 

 .وتستغلق على من ليس له حظ من الذوق الصويف ،وتوضيحا الفكاره

  ان منهم من مل يعرف له من التاليف اال الشروح املختلفة يف الفنون والعلوم املتنوعة عامة ويف

 .التصوف على اخلصوص

5.  

 .اذكري عالمة بنائها /واذكر  إستخرجي من القطعة ثالثة أمساء مبنية /إستخرج . أ

___________________________________________________ 

 .شكّلي اجلملة اجلديدة /شكل . مستعملة مجلة حال /أكتيب اجلملة من جديد مستعمال  /أكتب  .ب
 .ترمجته أليب محزة ما تقول يف هذا يا صويف؟ وذكر ذلك مطوال يف

___________________________________________________ 

 :واشرحها باختصار أكتيب ما هي الظاهرة النحوية يف اجلملة التالية /أكتب  .ج
 .منه فائدةفهناك من يرى ان الشرح ال يعدو كونه اجرتارا وتكرارا ال 

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

 الوزن الفعل
 :األوزان املمكنة

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

 اجلذر
املهموز , املضاعف, السامل
 ,عني والالمال, 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 

     ِإت ََّقْوا ..

     آخِ  .0

     أُْسُتْدِعَيا .3

     نَ تَ َقاضَ  .4

     ُمدَّتْ . 5

     رَائَِدتَانِ . 6
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  (أفعال 5إختاري / إختر )التام  بالشكل مضبوطة التالية األفعال صوغي/ صغ 

 الفعل الضمري الزمن اجلذر الوزن

لَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أفْ َعلَ : نموذج  ُأح 

  مفرد مؤنث إسم الفاعل ضرر أفعل .1

  هنّ  املاضي بقي فعل .2

   مصدر عون إستفعل .3

  أنتم منصوب -رع مضا صفف إفتعل .0

  أنتما جمهول -مضارع  همو  لفعّ  .5

  مجع مذكر إسم املفعول فاعل لني .6

 !بالنجاح

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

 הנקרא באנגלית
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