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

 (ב"א בתי ספר עבריים וערביים, מ"א והשלמות למ"א) כניסה בחינת
 15.4.2018: הבחינה מועד

 וארבעים וחמש שעה: הבחינה משך

 הנוסף בחלק גם להבחן חייבים א"מ ולהשלמות א"למ מועמדים
أجيبي عن األسئلة التي تليه. في كّل سؤال عليك اختيار /إقرئي القطعة التالية وأجب/إقرأ

 ت.ناالجواب الصحيح من بين أربع إمكا

עני על השאלות שלאחריו. בכל שאלה עליך לבחור \קראי את הקטע הבא וענה\קרא

 .אפשרויות את התשובה הנכונה מבין ארבע

هي الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام األنصارية، من بين َعِديِ  بن النجار، أخت أنس بن النضر، وعمة 
وهي إحدى، ممتثالت ألوامر نبيهن الكرمي، يبايعنه بيعة  صلى هللا عليه وسلم. –خادم رسول هللا  أنس بن مالك،  

تشركن ابهلل شيئا، وال تسرقن، وال تزنني، وال تقتلن أوالدكن، وال أتتني  على أال أابيعكن) النساء، كان يقول هلن:
فأطرقن، فقال رسول هللا النسوة املباركات اللوايت مثلن  ببهتان تفرتينه بني أيديكن وأرجلكن، وال تعصينين يف معروف..(

كانت الربيع  نعم فيما استطعناه.  نفقل نعم فيما استطعتنه. قلن أمام النيب خاشعات هلل تعاىل صلى هللا عليه وسلم:
  الغزوات تداوي اجلرحى، وتسقي العطشى، ويف األنصار األُوَّل الالئي أسلمن، وكانت خترج يف بنت النضر من نساء

صلى هللا عليه وسلم، وكان ايفًعا عظيم الرب أبمه، حىت  -غزوة بدر استشهد ابنها حارثة بن سراقة، بني يدي رسول هللا 
وقد  عن أنس أن أم حارثة أتت رسول هللا دخلت اجلنة، فرأيت حارثة"." قال فيه: -عليه الصالة والسالم - أن النيب

هلك حارثة يوم بدر، حيث أصابه غرب سهم، فقالت: اي رسول هللا، قد علمت موقع حارثة من قليب، فإن كان يف 
 هي؟ إهنا جنان كثرية وإنه لفي الفردوس األعلى". أجنة واحدة" اجلنة مل أبك عليه وإال سوف ترى ما أصنع؟ فقال هلا:

أن الربيع بنت النضر عمته لطمت   -رضي هللا عنه  –وعن أنس بن مالك  فقرت عينها، وسعدت هبذه البشرى.
جارية فكسرت سنها، فعرضوا عليهم األرش فأبوا، فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمرهم 

اء أخوها أنس بن النضر، فقال: اي رسول هللا، أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك ابحلق ال تكسر سنها، ابلقصاص، فج
فعفا القوم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن من عباد هللا من لو أقسم  القصاص". اي أنس، كتاب هللا" قال:

 .على هللا ألبره"
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 ؟(3سطر " )"أابيعكن   ( يف الكلمةُكن  . إىل ما يعود الضمري )1

 أ. إىل كل النساء املسلمات.

 ب. إىل النساء اللوايت اشرتكن يف معركة بدر.

 ج. إىل النساء من عائالت الربيع بنت النضر.

 د. إىل النساء املباركات اللوايت تقمن أبوامر هللا.

 ؟". عما يدّل القول "دخلت اجلنة فرأيت حارثة2

 استشهد. حارثة أ. أن

 ب أخالق حارثة.ب. عن طي

 ج. أن أم احلارثة ستلتقي ابنها يف اجلنة.

 د. أن اجلنة موجودة.

 ؟. ما هي الكلمة املرادفة لفعل "تفرتينه"3

 أ. تكذبن فيه

 ب. تؤكدنه

 ج. تظلمنه

 د. تفرحن به
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 . ما هي البشرى اليت سعدت هبا أم احلراثة؟4

 أ. أن ابنها استشهد.

 ب. أهنا تعرف مكان قرب ابنها.

 بعد استشهاده.الفردوئس أن ابنها يدخل  ج.

 د. أن النيب حممد جاء لزايرهتا.

وهي إحدى النسوة املباركات اللوايت : (מהו הניקוד הנכון למשפט) ما هو التشكيل الصحيح للجملة. 5
 ؟مثلن أمام النيب خاشعات هلل تعاىل، ممتثالت ألوامر نبيهن الكرمي، يبايعنه بيعة النساء

 ةَ يعَ بِ  هُ نَ عْ ايِ بَ ، ي ُ ميِ رِ كَ لْ ٱ نَّ هِ ي ِ بِ نَ  رِ امِ وَ أِلَ  ت  الَ ثِ تَ ، ممُْ اىَل عَ ت َ  هللِ  ات  عَ اشِ خَ  يب ِ نَ لْ ٱ امَ مَ للََّوايت َمثَ ْلَن أَ ٱْلُمَبارََكاُت ٱْسَوِة نِ لْ ٱْحَدى َوِهَي إِ أ. 
 .اءِ سَ نِ لْ ٱ

 هُ نَ عْ ايِ بَ ، ي ُ ميِ رِ كَ لْ ٱ نَّ هِ ي ِ بِ نَ  رِ امِ وَ أِلَ  ت  الَ ثِ تَ ، ممُْ اىَل عَ ت َ  هللِ  ات  عَ اشِ خَ  يب ِ لنَّ ٱ امَ مَ للََّوايت َمثَ ْلَن أَ ٱْلُمَبارََكاُت ٱلنِ ْسَوِة ٱ. َوِهَي ِإْحَدى ب
 .اءِ سَ لن ِ ٱ ةَ يعَ بِ 

 هُ نَ عِ ايِ بَ ، ي ُ ميِ رِ كَ لْ ٱ نَّ هِ ي ِ بِ نَ  رِ امِ وَ أِلَ  ت  الَ ثِ تَ ، ممُْ اىَل عَ ت َ  هللِ  ات  عَ اشِ خَ  يب ِ لنَّ ٱ امَ مَ ْلَن أَ للََّوايت َمث َّ ٱ ْلُمَبارََكاتِ ٱ لنِ ْسَوةَ ٱَوِهَي ِإْحَدى ج. 
 .اءِ سَ لن ِ ٱ ةَ يعَ بِ 

 ةَ يعَ بِ  هُ نَ عْ ايِ بَ ، ي ُ ميِ رِ كَ لْ ٱ نَّ هُ ي ِ بِ نَ  رَ امِ وَ أِلَ  تً الَ ثِ تَ ، ممُْ اىَل عَ ت َ  هللِ  اتً عَ اشِ خَ  يب ِ لنَّ ٱ امَ مَ للََّوايت َمثَ ْلَن أَ ٱْلُمَبارََكاُت ٱلنِ ْسَوِة ٱَوِهَي ِإْحَدى د. 
 .اءِ سَ لن ِ ٱ

 -غزوة بدر استشهد ابنها حارثة بن سراقة، بني يدي رسول هللا   ويف. ما هو التشكيل الصحيح للجملة: 6
 ؟صلى هللا عليه وسلم

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ هلل عَ ٱى لَّ صَ  -هلل ٱ ولِ سُ ي رَ دَ يَ  نْيَ ، بَ ة  اقَ رَ سَ  نُ بِ  ة  ثَ ارِ ا حَ هَ ن ُ ب ْ ٱ دَ هَ شْ تَ سْ ٱ ر  دْ بَ  ةِ وَ زْ غَ   يف وَ أ. 

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ هلل عَ ٱى لَّ صَ  -هلل ٱ ولِ سُ رَ  يْ دَ يَ  نْيَ ، بَ ةَ اقَ رَ سَ  نُ بْ  ةُ ثَ ارِ ا حَ هَ ن ُ ب ْ إ ِ دَ هَ شْ تَ سْ إ ِ ر  دْ بَ  ةَ وَ زْ غَ   يف وَ ب. 
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 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ هلل عَ ٱى لَّ صَ  -هلل ٱ ولِ سُ رَ  يْ دَ يَ  نْيَ ، بَ ة  اقَ رَ سَ  نُ بِ  ة  ثَ ارِ ا حَ هَ ن ُ ب ْ ٱ دَ هَ شْ تَ سْ ٱ ر  دْ بَ  ةِ وَ زْ غَ   يف وَ ج. 

 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ هلل عَ ٱى لَّ صَ  -هلل ٱ ولِ سُ رَ  يْ دَ يَ  نْيَ ، بَ ةَ اقَ رَ سَ  نُ بْ  ةُ ثَ ارِ ا حَ هَ ن ُ ب ْ ٱ دَ هَ شْ تَ سْ ٱ ر  دْ بَ  ةِ وَ زْ غَ   يف وَ د. 

)מהו הניקוד הנכון של המילים  . ما هو التشكيل الصحيح للكلمات اليت حتتها خط7

 ؟המודגשות(
َنَما ََنُْن أ.  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَ ي ْ َنا َرُجل  َشِديُد  َذاتِ ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الثِ َياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر  بَ َياضُ يَ ْوم  ِإْذ طََلَع َعَلي ْ
 .ِإىَل رُْكبَ تَ ْيهِ  هُ ارُْكبَ تَ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد َأَحد  َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ  اِمنَ َعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر َوال يَ ْعرِفُهُ  َرىي َ ال 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ب.  َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َرُجل  َشِديُد  َذاتَ بَ ي ْ الثِ َياِب َشِديُد َسَواِد  بَ َياضِ يَ ْوم  ِإْذ طََلَع َعَلي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد  ِمنَّا أَثَ ُر السََّفِر َوال يَ ْعرِفُهُ َعَلْيهِ  يُ َرىالشََّعِر ال   .ِإىَل رُْكبَ تَ ْيهِ  رُْكبَ تَ ْيهِ َأَحد  َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ج.  َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َرُجل  َشِديُد يَ ْوم  ِإْذ طَلَ  َذاتَ بَ ي ْ الثِ َياِب َشِديُد َسَواِد  بَ َياضُ َع َعَلي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد  ِمنَّاَعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر َوال يَ ْعرِفُهُ  يُ َرىالشََّعِر ال   .ِإىَل رُْكبَ تَ ْيهِ  رُْكبَ تَ ْيهُ َأَحد  َحىتَّ َجَلَس ِإىَل النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم د.  َنَما ََنُْن ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َنا َرُجل  َشِديُد  َذاتُ بَ ي ْ الثِ َياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر  اضِ بَ يَّ يَ ْوم  ِإْذ طََلَع َعَلي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْسَنَد َأَحد  َحىتَّ َجَلَس ِإىَل ال اِمنَ َعَلْيِه أَثَ ُر السََّفِر َوال يَ ْعرُِفهُ  ييُرِ ال   ِإىَل رُْكبَ تَ ْيِه  رُْكبَ تَ ْيهِ نَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ

)מהו התפקיד התחבירי של המילים  . ما هي الوظيفة النحوية للكلمات اليت حتتها خط8 

 ؟המודגשות בקו(
وُمستخدمة  هة مأكولةفاك(، Cydonia oblongataيُعترب السفرجل، الذي حيمل االسم العلمي )ابلالتيني ة: 

 .ألغراض عالجية

 أ. حال + نعت والتشكيل: فاِكَهًة َمْأُكوَلةً 

 ب. انئب الفاعل + نعت والتشكيل: فَاِكهة  َمْأُكوَلة  

 ج. مفعول به + نعت والتشكيل: فَاِكَهًة َمْأُكوَلةً 

 د. مبتدأ + خرب والتشكيل: فَاِكَهة  َمْأُكوَلة  
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 ؟"قال األستاذ لتلميذه: اي ولد اطو اخلارطة واعدها على مكاهنا"ملة: . ما هو التشكيل الصحيح للج9

  اخلَارِطََة َوَأِعْدَها ِإىَل َمَكاهِنَاْطوِ ٱقَاَل اأُلْسَتاُذ لِِتْلِميِذِه: اَي َوَلُد 

 ْطِو اخلَارِطََة َوَأِعْدَها ِإىَل َمَكاهِنَاٱأ. قَاَل اأُلْسَتاُذ لِِتْلِميِذِه: اَي َوَلد  

 ْطِوي اخلَارِطََة َوَأِعْدَها ِإىَل َمَكاهِنَاإ ِاَل اأُلْسَتاُذ لِِتْلِميِذُه: اَي َوَلُد ب. قَ 

 خْلَارِطََة َوَأِعْدَها ِإىَل َمَكاهِنَاٱْطِوِي ٱج. قَاَل اأُلْسَتاُذ لِِتْلِميِذِه: اَي َوَلُد 

 ِعْدَها ِإىَل َمَكاهِنَاْطِو اخلَارِطََة َوأَ ٱد. قَاَل اأُلْسَتاُذ لِِتْلِميِذِه: اَي َوَلُد 

 وإعراهبما: لة التالية وماميف اجل " و"احلمراء"ما هو تشكيل الكلمات "أتثريات. 01
 وقد ُوجد أّن أوراق الّسفرجل متتلك أتثريات ُمشاهبة للّشاي األخضر يف وقاية خالاي الّدم احلمراء من األكسدة

 للدم ممنوع من الصرف نعت –حلَْْمرَاَء ٱ \مفعول به  –أ. أَتِْثريَاًت 
 مضاف إليه –حلَْْمرَاِء ٱ \فاعل  –ب. أَتِْثريَات  
 نعت للدم  –حلَْْمرَاِء ٱ \مفعول به  –ج. أَتِْثريَات  
 بدل للدم –حلَْْمرَاَء ٱ \حال  –د. أَتِْثريَات  

  :)מקור( ِإفْ تَ َعَل  مصدر: )משקל( ضرب  وزن :)שורש( ما هي صيغة الفعل التايل: جذر .11
 أ. ِإْضِطرَاب  

 ب. إِْتِضرَاب  
 ج. ِإْضرَاب  
 د. ِإْضرتَاب  

 ما هي صيغة الفعل التايل: جذر: وين  وزن: فَ َعَل  زمن: أمر  ضمري: أنَت: . 21
 أ. ِن 

 ب. َونِ 
 ج. ِنْ 
 د. نِ 
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  ما هي صيغة الفعل التايل: جذر: خشي  وزن: فَ َعَل  زمن: مضارع  ضمري: هم:. 31

 أ. ََيُْشونَ 
 ََيَْشْونَ ب. 

 ج. َيَُِشونَ 
 د. ََيُْشُوونَ 

 ما هي صيغة الفعل التايل: جذر: مدد  وزن: فَ َعَل  زمن: املاضي  ضمري: مها: . 14
ا  أ. َمدَّ

 ب. َمَدَدا
انِ   ج. َمدَّ

 د. َمدَّ 
 :(צורה)מהו הניתוח הנכון של ה ُمَضاد ة  : ما هو التحليل الصحيح ل. 51

 مصدر  :)זמן( زمنفَ عََّل      :משקל() وزن     مضد :)שורש(جذرأ.    
 أَْنتَ  ضمري:     إسم املفعول زمن:عل    اف وزن:     ضدد جذر:ب.   
 ِهيَ  ضمري:مضارع جمزوم      زمن:عل     اف وزن:    ضدي جذر:ج.   
 ِهيَ  ضمري:   إسم املفعول زمن:فع ل      وزن:     ضدد جذر:د.   
 زن: إفتعل  زمن: مصدر:ما هي الضيغة ل: جذر: حوي و . 61
 حياءإِ أ. 

 ب. ِإْحَواء
 ْحِتَواءج. إِ 

 د. ِإْحِتيواء
 ما هو التشكيل الصحيح للكلمات اليت حتتها خط؟. 71

 احِلَكااَيتِ ععليهم  تَ ْقُصصْ ال  يُوُسفَ البنه  يعقوبُ أ. قال سيدان 
 احِلَكااَيتِ ععليهم  تَ ْقُصصْ ال  يُوُسف  البنه  يعقوب  ب. قال سيدان 

 احِلَكااَيتَ ععليهم  تَ ْقُصصُ ال  يُوُسفَ البنه  يعقوبُ ال سيدان ج. ق
 احِلَكااَيتِ ععليهم  تَ ْقص  ال  يُوُسفَ البنه  يعقوبُ د. قال سيدان 
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 ؟َتِعْشنَ ما هو اجلذر والضمري للفعل: . 81
 أ. عاش, أننت

 ب. عيش, أننت
 ج. عشي, أننت

 عوش, أنتمد. 
 د ع  ما هو التحليل للصيغة التالية: مُ . 91

 هو ضمري: إسم الفاعل :)זמן( زمنفَ عََّل      :)משקל( وزن     مدع :)שורש(جذرأ.    

 أَْنتَ  ضمري:إسم املفعول      زمن:   فَ عَّل وزن:    دعي جذر:ب.   
 وهِ  ضمري:    إسم املفعول زمن:    إفتعل وزن:    دعي جذر:ج.   
 هو ضمري:  اعلفإسم ال زمن:     إفتعل وزن:    دعي جذر:د.   

 آَلُفواما هي اجلذر, الوزن والضمري للفعل: . 20
 أمر \أفعل  \أ. ألف 

 أمر \فاعل  \ب. ألف 
 املاضي \فاعل  \ج. لفو 
 املاضي \فاعل  \د. ألف 

 ؟"قال السائق لألوالد: تنحوا ألستطيع أو أوقف سياريت"ما هي التشكيل الصحيح للجملة: . 12
ْوا أِلَْسَتِطيَع َأْن أُوِقَف َسيَّاَريت.لسَّاِئُق ِللَ ٱأ. قَاَل   ْواَلِد: تَ َنحَّ

 لسَّاِئُق ِلَلْواَلِد: تَ َنح وا أِلَْسَتِطيُع َأْن أُوِقُف َسيَّاَريت.ٱب. قَاَل 

 لسَّاِئُق ِلَلْواَلِد: تَ َنَحْوا أِلَْسَتِطيَع َأْن أُْوِقَف َسيَّاَريت.ٱج. قَاَل 

 اَلِد: تَ َنحَّوا أِلَْسَتِطيَع َأْن أُْوِقَف َسيَّاَريت.لسَّاِئُق ِلَلوْ ٱد. قَاَل 

جيب علينا العودة إىل املدينة العودة, نستطيع, نطيل يف اجلملة التالية:. ما هو الشكيل الصحيح للكلمات 22
 ولذلك ال نستطيع أن نطيل اإلقامة يف القرية

ِديَنِة َولِذلكَ أ. 
َ
َنا الَعْوَدَة ِإىَل امل ُب َعَلي ْ   الَ َنْسَتِطيْع َأْن ُنِطيَل اإِلقَاَمَة يف الَقْريَةِ َيَِ

ِديَنِة َولِذلَك الَ َنْسَتِطيُع َأْن ُنِطيَل اإِلقَاَمَة يف الَقْريَةِ 
َ
َنا الَعْوَدُة ِإىَل امل ُب َعَلي ْ  ب. َيَِ
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ِديَنِة َولِذلَك الَ َنْسَتِطيَع َأْن ُنِطي
َ
َنا الَعْوَدُة ِإىَل امل ُب َعَلي ْ  ُل اإِلقَاَمَة يف الَقْريَةِ ج. َيَِ

ِديَنِة َولِذلَك الَ َنْسَتِطْيُع َأْن ُنِطْيَل اإِلقَاَمَة يف الَقْريَةِ 
َ
َنا الَعْوَدُة ِإىَل امل ُب َعَلي ْ  د. َيَِ

 :يَ ْزَداُدوا . ما هو التحليل الصحيح للفعل:32
 هم ضمري: ضارعامل زمن:إفتعل    وزن:زيد      جذر:أ.    
 هم ضمري: املضارع زمن:إفتعل     وزن:دد     ز  جذر:ب.   
 هم ضمري: ضارع اجملزومامل زمن:أفعل      وزن:زدي     جذر:ج.   
 هم ضمري: املضارع املنصوب زمن:إفتعل     وزن:زيد     جذر:د.   
 
 نتمّنىِلكمِالنجاحِالتام                                        

ِ


