
 
 

  
   مختصر المتحان مادة علم اللغةإجابةنموذج 

  صلیونأ) انتساب/ انتظام  (ىولالفرقة األ
   م٢٠٠٩دور مايو 

  لبني حسین  عبد التواب/ د
  اكتب ما تعرفه عن اللغات السامیة الشرقیة : ١س

تمثــل اللغــة االكاديــة مجموعــة اللغــات الــسامیة الــشرقیة    : ١ج
  : فرعین إلىوتنقسم 

  یة اللغة البابل -١
 اآلشوريةاللغة  -٢

 طبـالخ ، مكتوبـة     ھذه اللغة فـي نقـوش مختلفـة          إلیناوقد وصلت   
 ھـذه النقـوش الـنقش الـذي دون بـه قـانون       أھمالمسماري ومن   

   .األرضیة ع الشرائأقدم الذي يعد من يحموراب
  .دجلة والفرات في العراق  ھذه اللغة بالد ما بین النھرين موطن

 الــسامیون شــعب إلیھــايھــاجر  أنكــان يــسكن ھــذه الــبالد قبــل 
 ،وقد كان له  األصليسمي الشعب السومري وھو شعب مجھول       

  .، ولغة راقیة ذات آداب بھذه البالد حضارة زاھرة 
وقــد تغلــب المھــاجرون مــن الــسامیین علــي الــشعب الــسومري 

ان ك دولته أنقاض دولة سامیة علي وأقامواھم ،  لسلطانوأخضعوه
   .مماأللھا شأن كبیر في تاريخ 

 التي بناھـا الملـك سـرجون فـي     أكاد مدينة   إلىكادية تنسب   واأل
م لتكـون عاصـمة   . ق٢٣٥٠الجزء الشمالي من ارض بابل حـوالي        

 منطقـة بابـل     إلـى  فنـسبة    واآلشـورية  اللغـات البابلیـة      أمـا لدولته  
   .وآشور 

وقد اشـتبكت لغـات الـسامیین فـي الجنـوب والـشمال مـع لغـات            
ــسكان  ــلیینال ــراع  األص ــي ص ــات    ف ــصار اللغ ــي بانت ــوي ، انتھ لغ

ولـم  . السامیة فأصـبح جمیـع الـسكان يتكلمـون اللغـة الـسامیة              
يقتصر استخدام ھذه اللغات علـي دولتـي بابـل وآشـور فقـط بـل                

  . كثیر من الدول المجاورة لھا إلىامتد نفوذھا 
خنـاتون علـي   أفقد عثر في تل العمارنـة عاصـمة مـصر فـي عھـد        

 القــرن أواخــر إلــىاديــة يرجــع تاريخھــا كمكتوبــة باللغــة األرســائل 
كمـا  . م   . من القرن الرابـع عـشر ق      األولالخامس عشر والنصف    

  جامعة الفیوم
  كلیة دار العلوم

قسم علم اللغة والدراسات 
 السامیة والشرقیة



كاديـة ،   مدونـة كـذلك باللغـة األ    آثـار  ى علـ  الـصغرى  آسیاعثر في   
   .األماكن كانت مستخدمة بصورة ما في ھذه أنھاوھذا يدل علي 

را وخاصـة   تأثرا كبیـ األصلیونوقد تأثرت ھذه اللغات بلغات السكان     
  اللغة السومرية 

 أواخـر كثر من خمسة وعـشرين قرنـا ، وفـي           أكادية  وقد عمرت األ  
 علي العراق   تشتدرامیة   القبائل اآل  غارات أخذتم  .القرن الرابع ق  

كادية وطغت ،وسیطروا علي البالد واستعمروھا وبذلك تقھقرت األ
كاديـة فـي عـداد اللغـات     لـسنة وكانـت األ  رامیة علـي جمیـع األ     األ
لمیتة في المحادثة ولكنھا بقیت بعد ذلك عدة قـرون مـستخدمة        ا

 ى علـ  اآلثـار  وديـن وتـدل بعـض        وأدب لغة كتابة    األوساطفي بعض   
 قبیــل المــیالد حتــى ظلــت مــستخدمة فــي ھــذه الــشئون  أنھــا

  .المسیحي 
تحدث عن خصائص اللغة العربیة الفصحى فى ضوء : ٢س

  .خواتھا السامیات على مستوى األصوات والصرف أ
  :ج
ــوات   -١  ــستوى األص ــى م ــصحى علــى    :  عل ــة الف ــز العربی تتمی

ــوات      ــا باألص ــا احتفاظ ــر أخواتھ ــا أكث ــصوتي بأنھ المــستوى ال
السامیة فقد اشتملت على جمیع األصـوات التـي اشـتملت           
على جمیع األصوات التي اشتملت علیھا أخواتھا الـسامیة ،         

 : " وزادت علیھا بأصوات كثیرة ال وجـود لھـا فـي واحـدة منھـا      
  ...."الثاء ، والذال ، والغین ، والضاد،

تتمیـز العربیـة بأنھـا أوسـع أخواتھـا          :  على المستوى الصرفي     -٢
السامیات وأدقھا فـي قواعـد الـصرف والنحـو كـذلك ، فجمیـع          
القواعد التي توجد في اللغات السامیة توجد لھـا نظـائر فـي             

د بھـا   العربیة ، بینما تشتمل العربیة على قواعـد كثیـرة تنفـر           
  .في صورة بدائیة ناقصةوإن وجدت في غیرھا فتوجد 

ف العربــي تمیــزا ھــو غناھــا باألبنیــة  صربــرز جوانــب الــأ ولعــل -١
لیــة فريــدة تمكــن اللغــة مــن التعبیــر عــن المعــاني  آبوصــفھا 

  الكثیرة بمجموعة من المباني المحدودة 
 امتالكھا آلیة أخـرى تمكنھـا مـن تولیـد عـدد غیـر محـدود مـن                   -٢

  .ات من المادة الواحدة ونقصد بھا آلیة االشتقاق الكلم
 بوسـائل أخـرى     الـصرفي  وتتمیز العربیة كذلك على المستوى       -٣

تمثل خواص أساسیة كالتمیز بین المذكر والمؤنـث والمعـرف          
والمنكر والمفـرد والمثنـى والجمـع ، وتمتلـك علـى مـستوى           

 للمـذكر   سالمًا ويشمل جمعًا سالمًاالجمع مثال نوعین جمعاً   



 للمؤنـث ، والنـوع الثـاني ھـو جمـع التكـسیر            سالماً ، وجمعاً 
  .وتكاد تنفرد به العربیة دون غیرھا من أخواتھا السامیات 

اذكر مصادر االحتجاج عنـد العلمـاء العـرب ، واشـرح            : ٣س
  .واحدا منھا 

  :مصادر االحتجاج عند العرب : ج
   .القران الكريم والقراءات -١
 . الحديث النبوي الشريف -٢
  .) ونثرًاشعرًا(كالم العرب  -٣

  .وعلى الطالب أن يختار واحدا من ھذه المصادر ويشرحه
  :القران الكريم والقراءات 

يجمع علماء اللغة على أن القران الكريم أفصح الكالم وابلغ البیان           
حة حتـى   یإن كل رواياتـه فـص     : وأولى باالحتجاج من غیره ، وقالوا       

فقـد أطبـق النـاس علـى     . س علیھـا  الشاذ منھا ، ولـو انـه ال يقـا     
االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة إذا لم تخالف قیاسا معروفا 
، بل ولو خالفته يحتج بھا في مثل ذلـك الـوارد بعینـه ، وال يقـاس           

   ".ىبأي" و استحوذ ،  "علیه ، نحو 
ويوضح احد الباحثین موقـف اللغـويین مـن االستـشھاد بـالقراءات              

 نظـرة اللغـويین إلـى القـراءة بـاختالف الغايـة مـن          تختلف: "بقوله  
االستشھاد بھا ، فان كنت الغاية إثبات وجود اللفـظ فـي اللغـة أو               

بط نطقه أو ذكر معناه ، أو غیـر ذلـك مـن النتـائج الجزئیـة التـي             ض
تعمم حكما ، وال تبنى قاعدة ، إذا كانت الغاية كذلك فـال يھـم أن                 

فقـة لھـذه القـراءة أو قلتھـا ، وقـد            تكون كثرة النماذج اللغوية الموا    
  .ن روايات اآلحادوغويلقبل ال

أما إذا كانت الغاية من االستشھاد وضع قاعـدة أو اسـتنباط حكـم          
ن اللغــوي يــضع القــراءة إلــى جانــب غیرھــا مــن إأو تقنـین نمــط فــ 

  .النصوص ، ويوازن بینھا ، ويبنى القاعدة على الكثیر الشائع 
ءات يعـدان مـصدرا رئیـسیا مـن مـصادر       ن والقرا آمعنى ذلك إن القر   

ن إخذ منھا اللغويون واعتمدوا علیھا في تقعید اللغة و     أاللغة التي   
كــانوا فــي بعــض األحیــان ينحــون القــراءة جانبــا إذا خالفــت اللغــة  

مثلـة للھجـة مـن اللھجـات ، فـال تبنــى      مالمـشتركة ، واعتبروھـا   
  .علیھا قاعدة 

بـصرة والكوفـة    تكلم عن أھم الفروق بین مدرسة ال      : ٤س
  .في الدرس النحوي 

  :ج 
 أھم ما يمیز المدرسة الكوفیة عن المدرسة البصرية اتـساعھا      -١

ھم وعبـارات اللغـة عـن جمیـع العـرب بـدوي           في رواية األشعار    



بینما كانت المدرسة البصرية تتشدد تشددا جعل . وحضريھم 
  أئمتھا ال يثبتون في كتبھم إال ما سمعوه من العرب الفصحاء 

 يس كمــا توســعوا فــا إن الكــوفیین كــانوا يتوســعون فــي القیــ-٢
السماع من عرب الحواضر فلم يشترطوا الكثـرة والتـداول بـل            

خذوا بالـشاھد الواحـد وبـاألقوال الـشاذة ، علـى حـین بـالغ                أ
  .البصريون في التحري واشترطوا الكثرة 

وقد كان للبصريین موقف من الشاھد الذي يخالف مـا وضـعوه            
 يتفق وقواعـدھم وإمـا أن     ويًال تأ ؤولوهن ي أ إماواعد بأنھم   من ق 

 صـعب ذلـك  ن إ نظـم  ، فـ  ي ذلـك فـ    ناكـ يلتمسوا الضرورة إذا    
  . ال يقاس علیه  شاذًا يضطرون إلى جعله جزئیًاإنھمعلیھم ف

ــر    -٣ ــى أن تكث ــادھم ھــذا الموقــف مــن تلــك الــشواھد إل  وقــد ق
ن جــراء ة ، وكــان ذلــك مــطــويالتھم وتقــديراتھم كثــرة مفرأتــ

ستھم النظرية  ألقیمثلة العربیة الصحیحة    خضاع األ إمحاولتھم  
.  

 عرف عن الكوفیین أنھم توسـعوا فـي قبـول القـراءات القرآنیـة               -٤
  .على حین ضیق البصريون في القبول 

 لما كان الكوفیون أھل شعر ورواية لم يلتفوا كثیرا إلـى قـوانین       -٥
فقد عوضوا تخلفھم   قیسة العقلیة ، أما البصريون      ألالمنطق وا 

ن أطلقـوا لعقلھـم العنـان وبرعـوا         أفي مجال الشعر والرواية بـ     
  . النظر المجردىلإحیانا أ افي استخدام المنطق ولجئو


