
  م اللغة العبرية٢٠١٠نموذج إجابة امتحان الفصل الدراسي األول يناير 
ت اللغة العبرية بمراحل متباينـه أملتهـا ظـروف المتكلمـين بهـا      رم:  ١جـ

  -:ومن أهم هذه المراحل . وأوضاعهم السياسية وعالقاتهم بالشعوب األخري
  -:مرحلة العهد القديم  وأبرز اآلثار األدبية التى وصلتها  -١
  العهد القديم  -ب      النقوش  -أ
 -:العصر الوسيط ويمكن تصنيف هذه الفترة كما يلى  -٢
 كتابات غير دينية  -ب    كتابات دينية  -أ

 .عصر المشناه  -٣
 )الهسكاله(عصر التنوير  -٤

 .عصر االنحطاط  -٥
 ) القومية اليهودية(عصر الصهيونية  -٦

  .وسوف أتناول بالتفصيل عصرى العهد القديم ، العصر الوسيط 
حيث كانت اللغة العبرية لغة حيه مستعمله فى ) عبريه العهد القديم(العصر القديم 

العبادة واألدب والحاة العامة في فترتي حياة العبريين في مصر والسـيى البـابلي   
  .جنوب غرب العراق وأبرز اآلثار التى وصلت إلينا بالعبرية القديمة 

يخية ولغوية وقـد تناولهـا   وهي قليلة وإن كانت ذات أهمية تار -:النقوش   ) أ
على أنواع العمالت  المتصوف بالبحث والدراسة بالتجدد والدراسة وتشتمل

وهي قليلة من ناحيـة  . م . واألختام وأقدمها يرجع إلى القرن الخامس ق 
مادتها اللغوية كما تشتمل على نفوش حفرت على الصخور األحجار مثـل  

آلن ونقـش السـلوان   نقش جازر وهو أقدم نقش عبري اكتشـف حتـى ا  
وخطابات الكيش  المكتوبة على الفخار إلى جانب مجموعة مـن الكتـب   

  .٢١انظر الكتاب المقرر . العبرية القديمة المقدسة والتى ما زالت ضائعة 
ويمثل الكتاب المقدس لدى اليهود والنصاري ويشمل التوراة  -:العهد القديم   ) ب

يد إلهام الذى يمثل اللغة العبرية األثر الوح –وأسفار األنبياء وكتب الحكمة 
م ويشتمل على قصة  الخليفـة  . ق  ٢٠٠وهو كتاب دينى يرجع إلى عام 

 .وتاريخ بنى إسرائيل 



البابلى مع تأثير واضـح مـن اللغـة    ندثرت اللغة العبرية في زمن السيى ثم ا
اآلرامية وأحدث طبعات العهد القديم بالعبرية بدأ ظهورها الربع األخيـر مـن   

وتوالت الطبعات حتـى   –بعد اختراع الطباعة رن الخامس عشر الميالدي الق
  . ٢٤، ٢٣العصر الحالى انظر ص

مع تعليل أسباب تأثر العبرية باآلرامية زمن السبي البابلي في جنوب غـرب  
  .٢٤العراق ص

  -:العصر الوسيط  -٢
ف وهو العصر الذهبى زمن اختالط اليهود بالعرب فى األندلسى ولقد كتب وأل

فى العصر الوسيط أهم الكتابات الدينية حتى اليوم وتصنف هذه الكتابات كمـا  
  :يلى 

  كتابات غير دينية ) ب    كتابات دينية ) أ
وتبدأ مع بداية فترة السـبى البـابلي يتـأليف األسـفار      -:الكتابات الدينية ) أ

لقداسة المعروفة باسم األبوكريفا أو المحذوفة أو المحذوفة والتى لم توضع فى ا
ولقد وصلت إلفيـا هـذه األسـفار    . ٢٥انظر ص. ضمن أسفار العهد القديم 

  .٢٥مترجمه إلى الالتينية في إطار ما يعرف بالترجمة السبعينية ص
ومن أهم كتابات هذه العصر تلك المخطوطات المعروفة باسم لفـائف البحـر   

هميتها  إلى ما قدمته وترجع أ. ٢٥انظر ص. م١٩٤٧الميت التى اكتشفت سنة 
  .لنا من معلومات منجة عن تطور اللغة العبرية 

ولعل أهم ما وصلنا من إنتاج هذا العصر هو التلمود الذى نحيل مكانه سـامية  
فى نفوس معظم الفرق اليهودية بما يشتمل عليه من شروح وصـفها علمـاء   

  .الدين لدى اليهود 
  -:كتابات غير دينية ) ب

فى األدب واللغة والفلسفة والتاريخ مما يجعلنا نتوقـف  وهى تضم موضوعات 
عندها وهي التى ازدهرت خالل القرن العاشر المـيالدي التفاصـيل انظـر    

  .من الكتاب المقرر٢٩، ٢٨،  ٢٧، ٢٦ص
  :درجتان :  ٢جـ



وكانـت األرض هرجـا   : فى البدء خلق الرب اإلله السـموات واألرض    - أ
وكانت روح اإلله . جه المعمورة ومرحا ، وكان الظالم يسود ويعم على و

فرأى أن الضـياء  . وقال الرب فاليكن نورا . تسود وتعم على وجه المياه 
ودعا الرب . وفصل الرب بيد النور وبين النور وبين الظالم . شيئا حسنا 

  .وكان مساءا وكان صباحا اليوم األول . الصفياء يوما والظالم دعاه ليال 
ית  - ب ִ אׁש ֵר ְ نسب بمعنى ف والكلمة اسم مفرد مؤنث الباء حرف : ּב

بمعنى فى أول األمر ، في البداية في األول ، في المستهل ، فـي تطلـع ،   
بمعنى رأسى ، بدايـة ،    باكورة ، بادى ذى بدء ، والكلمة مشتقة من كلمة 

 .أساس ، جوهر

ים ִ לֹה   اسم على صيغة الجمع المذكر بمعنى اهللا: ֱא
י ִ ה יְ   היהى واو القلب ، والكلمة فعل مضارع من كان ، الواو هوبمعنى : ַו
יהأن تكون والمفروض    ִ ה יְ إال أن واو القلب قد تسببت فى حذف الهاء  ַו

  .وهكذا مع كل فعل ينتهى بحرف صغيف
تشكل مثل واو العطف إذا دخلت على الماضى أما إذا دخلـت علـى   وواو القلب 

  .المضارع فتشكل بالفتحة القصيرة ويشدد حرف المضارعة 
  .ومعناه يوم كما في العربية   بمعنى نهار ، اسم مفرد مذكر יֹום
  من أهم سمات العهد القديم درجة واحده -جـ

  استعمال فعل الكينونة  -١
 استعمال شرفه الربط كما في  -٢

 استعمال واو القلب يكثره كما في  -٣

יشكلت النون فى كلمه  -د ֵנ ְ وعند إضافتها إلـى   םיּפנيريه ألن أصلها صبال ּפ
إلـى الكسـر   ) حيـرق (ت الميم باإلضافة وغيرت الحركة من كسرة حذف  

  .للداللة على الحرف المحذوف ) الصيرية(الطويل المجال 
  التطور اللغوي . أ:  ٣جـ

استعار نحاة العبرية الميزان الصرفي العربي فعل ووزنوا عليه صينعهم الفعلية ، 
تمـام الحـدث اإليجـابي    على  –واللغات السامية  –ويدل هذا الوزن فى العبرية 



وهـو يتكـون فـي    . أى الوزن البسيط קל البسيط ولذلك يطلق عليه في العبرية 
وهـو  : يمل : الثاني . وهو مقطع قصير مفتوح : العبرية من مقطعين األول في 

مما أدى إلى إطالة الحركة . مقطع قصير فعلق وقد سقط النبر على المقطع الثاني 
تفظ المقطع السابق للمقطع المنبور مباشرة في العبرية في المقطع األول ، حيث يح

  .وقد طالت هنا . ومن ثم فالحركة إما تطال وإما تخطف . لحركة معيثره 
  :فى زمن الماضى فقط  تصريفه -ب
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