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  בוגרי)  א"למ ולהשלמות  א "מ, א"לב למועמדים  המיועדת  בערבית כניסה  בחינה

 ( ערביים   ספר בתי

قبين األّول مل متحان دخول ا
َّ
 خّريجي املدارس العربّية( ل)  الثاني واالستكمال للقب الثانيو متَحني الل

 והבעה   הנקרא  הבנת:  א חלק

 والتعبير القسم األول: فهم املقروء 

 اقرأ/اقرئي النّص التالي وأجب/أجيبي عن األسئلة التي تليه: 

ال يقاس وال يتجزأ وال يتنوع؛ ألن مصدر الشعر الحياة. والحياة هي هي في البعوضة،   .الشعر من حيث املصدر واحد

الضب والحرباء. أما من  وفي الجمل، وفي األسد. فإن تكن جميلة ومقدسة في األسد والنمر، فهي جميلة ومقدسة في 

 حيث املظهر فالشعر كالحياة، كثير األصناف، عديد األلوان، متفاوت الرتب. 

إننا نرفع األسد عن الضب ال ألن الحياة التي تدب في عضالت األسد أجمل أو أشرف من الحياة التي تسّير الضب؛ بل  

الذي تجلت به في الضب. هذا حد مداركنا وغاية ما  ألنها في األسد قد اتخذت لها مظهرا أتم وأكمل وأوسع من املظهر  

 بلغته قوة التمييز فينا. أما إن هذه القوة، وأعني قوة التمييز، معصومة عن الخطأ فقول أتنصل منه كل التنصل. 

ترانا، على القياس نفسه، نفضل هذا الشاعر على ذاك، ونقدر هذه القصيدة بأكثر مما نقدر تلك. والذي نقصده من  

ذا التفضيل والتقدير ليس أكثر من القول بأن املظهر الذي يتجلى فيه شعر الواحد هو أجمل في أعيننا وأتم  مثل ه 

 أما شعر األول والثاني فواحد ال تفضيل فيه وال تفاوت في القيمة.   وأوسع من املظهر الذي يتجلى فيه شعر اآلخر.

وأناشيد سليمان، وأقاصيص هوميروس، وغراميات املجنون،  فالشعر الذي يهب علينا من مزامير داود،  هكذا؛

وندب   وخمريات أبي نواس، وإلهيات ابن الفارض، وروايات شكسبير، هو نفس الشعر الذي نسمعه في زغاريد فتياتنا،

ه بركة  فبينا نراه في بعض مظاهر  عجائزنا، وترانيم شبابنا وكهولنا، وأغاني شيوخنا. وال تنوع فيه إال من حيث املظهر. 

صغيرة من املاء، نراه في سواها جدوال ينساب ساكتا بين الرمال، أو نهرا معربدا تصب فيه جداول، أو بحرا زاخرا تتدفق  

نحن نفضل املحيط على البركة وليس ألن ماء املحيط أجمل أو أشرف  . فيه أنهار، أو محيطا شاسعا تلتقي فيه بحور 

يس في البركة. وكل ما فينا ينزع إلى املدى: عضالتنا تطلب اتساعا لحركاتها،  من ماء البركة، بل ألن في املحيط مدى ل
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إذا لم يكن مأوى سوى  . وعواطفنا تطمح إلى تناول الكون كله وجعله مسرحا وأفكارنا ترغب مجاال واسعا لتجوالها،

 . لبسيطةالسجن، فقد نرض ى بالسجن مأوى؛ لكنه إذا تيسر لنا أن نتخذ البسيطة مسكنا فكلنا يفضل ا

    والتعبير الشفوّي  الجزء األول: فهم املقروء

 عالمة(  X 10  =70أسئلة  7) فهم املقروء 

 د د في إجابتك بعدد األسطر املحّد ُيرجى التقيّ 

 . ي/  ما املقصود بأن "الشعر من حيث املصدر واحد"؟ اشرح. 1

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ _______________

 __________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

 ة؟الظاهر  نقد وّجهه الكاتب لظاهرة معينة. ما هي هذه النّص . في 2

  انسخ/انسخي جملتين من النّص 
ّ

 .من الظاهرة املشار إليهان على موقف الكاتب تدال

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ _______________ 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 .  ي/ الكاتب؟ اشرحما الذي يجمع بين روايات شكسبير وزغاريد الفتيات بحسب رأي . 3

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ _________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 كتابة أكثر من كلمة( بإمكانك) :الجملة بحسب ما ورد في النص أكمليأكمل/. 4

 ___________________  فّضلنا فإننا نكون قد ؛عندما نفّضل املحيط على البركة

 ___________________________________  على

املعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، وإنما الشأن  : ". يقول الجاحظ واصًفا الشعر 5

هل هناك ما يدعم هذه    ".من التصويرفي إقامة الوزن وتخير اللفظ، وإنما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس 

 ي رأيك / املعطى؟ وّضح املقولة في النّص 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ _______________

 __________________________________________________________________________________________ 

 ي /وّضحأعاله؟   هل هناك اختالف بين أشعار املشاهير من الشعراء وبين األشعار الشعبية بناء على النّص . 6      

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ _______________

 __________________________________________________________________________________________ 

َتَتم  النص املعطى بالجملةي  . 7      
ْ
سر  إذا تيّ إذا لم يكن مأوى سوى السجن، فقد نرض ى بالسجن مأوى؛ لكنه " خ

 ". ل البسيطةخذ البسيطة مسكنا فكلنا يفضّ لنا أن نتّ 

 ماذا يريد أن يوّضح الكاتب من خالل هذه الجملة؟

 __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________ _____________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

 عالمة(  30)  الشفوّي  التعبير 

 اكتب/اكتبي في واحٍد مّما يلي: 

شعر امرئ القيس ومسرحيات شيكسبير والزجل العربي كلها وجوه مختلفة للعملة نفسها. وّضح /ي رأيك  . 1

 في هذا. 

 هذا!هل ما زالت للشعر قيمة في عصرنا؟ وّضح/ي رأيك في . 2

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ ____________________ 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ ____________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 ______________________ ____________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________ 
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  בוגרי)  א"למ ולהשלמות  א "מ, א"לב למועמדים  המיועדת  בערבית ניסה כ בחינה

 ( ערביים   ספר בתי

 الثاني واالستكمال للقب الثاني )لخريجي املدارس العربية( و امتحان دخول ملمتحني اللقبين األّول 

 הצורות  ותורת תחביר:  ב חלק

 القسم األول: النحو والصرف 

 (X10=100أسئلة 10)  الجزء الثاني: النحو والصرف

 يرجى التقيد في إجابتك بعدد األسطر املحدد 

 اكتبي جملة كاملة(: / ا يلي )اكتبممّ  لكلّ  ي مثاال واحدا من النّص  /. أعط1

 ____________________________________________________  ضمير الفصل

 ______________________________________________________  فعل ناقص

  " عضالت األسد" هي الظاهرة النحوية في التركيب:. أ. ما 2

 :كال املوضعينفي في الجملة التالية " جميلة" لكلمةاب. ما هو إعراب    

 والحرباء  سة في الضّب مقّد و  ميلةوالنمر، فهي ج سة في األسد ومقّد  جميلة  نفإن تك

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 : اللذين يتلوانها. اقرأ/ اقرئي الفقرة التالية ثم أجب/ أجيبي عن السؤاليين  3

  بل  ؛الحياة التي تسّير الضّب أو أشرف من  أجمل في عضالت األسد تدّب  التي الحياة ال ألّن  إننا نرفع األسد عن الضّب 

 
ّ
  وأكمل  أتم   مظهرا خذت لهاألنها في األسد قد ات

ّ
 .ت به في الضّب وأوسع من املظهر الذي تجل

 الجملة بالشكل التام. أ. اضبط/ي 

 فيها.
ّ
 ب. أعرب / ي الكلمات التي تحتها خط

_______________________________________________________________________ ___________________

 __________________________________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ __________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

4 
ّ
   ؟. ما هي الظاهرة النحوّية في التركيب الذي تحته خط

 "في القيمة. وال تفاوت فيه ال تفضيل أما شعر األول والثاني فواحد "

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ __________________________ 

 :التالية شكال تاما  . اشكل / ي الجملة 5

علينا من مزامير داود، وأناشيد سليمان، وأقاصيص هوميروس، وغراميات املجنون، وخمريات أبي   الشعر الذي يهّب 

 نواس وروايات شكسبير، هو نفس الشعر الذي نسمعه في زغاريد فتياتنا. 

 : تالية ثم أجب/ أجيبي عن السؤاليين التالييناقرأ/ اقرئي الفقرة ال . 6

َمح  إِلى
ْ
ط

َ
َنا ت ِه وجْعِلِه َمْسَرحا    َعَواِطف  ِ

ّ
ل
 
وِن ك

َ
ِل الك و 

َ
نا
َ
 ت

ِه "  لضبط الكلمة أ. ما هو السبب  ِ
ّ
ل
 
 بهذا الشكل؟ " ك

 _________ _________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ ______ 

صبت كلمة 
 
   ؟ "مسرحا"   ب. ملاذا ن

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 أعربي الكلمات التي تحتها خط:    . أعرب / 7

 ". ل البسيطةيفضّ  فكلناالبسيطة مسكنا   خذأن نتّ سر لنا  تيّ  إذا" 



 

7 
 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ____________________________________________________ 

 ":  ظننت  "  ي إلى الجملة التالية الفعل أضيفي /  . أ. أضف8

 املحيط أجمل أو أشرف من ماء البركة".  ماء"

 __________________________________________________________________________________ 

 :الجملة الجديدة بالشكل التام  ب. اضبط/ي

 __________________________________________________________________________________ 

 . أ. اضبط/ي الجملة التالية بالشكل التام:  9

 "لم يكن مأوى سوى السجن".

 __________________________________________________________________________________ 

 الجملة الجديدة بالشكل التام.    واضبط/ي   أداة استثناء أخرى.ب  " سوى " ي   / ب.  بّدل

 __________________________________________________________________________________ 

 

   الواردة في الجدول التالي واشكلها/اشكليها:   املعطيات الصيغ املطلوبة بناًء على  . ابن/ي10

 صيغة املطلوبةال الضمير  الزمن  الوزن  الجذر 

َعَل  ق. ي. س   .1
َ
   هو املضارع املجزوم ف

   أنتم  املضارع  تفّعل ج. ز. أ   .2
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   مفرد مذكر  اسم املفعول  افتعل ل.ق.ي   .3

   أنِت  أمر  افتعل و.ص.ل  .4

   - مصدر  انفعل صبب . 5

 

 

 

 

 

 

 


