
 

 

صصی للغة العربیة   اإلختبار التخ
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 خلیل الجرّ( –)حناالفاخوری  –تاریخ الفلسفة العربیة کتاب  منبع:

 

 
 

 

 االسئلة النحویة: 
 «. عظيم یأذ یالدهر كلّه ف یفبق» :جملة یف« كلّ»اختر االعراب الصحيح و السبب لكلمة  -1
  التأكيد المعنوي –كلُ أ( 

  البيانعطف  –ب( كلُ 
  تأكيد النسبة –( كلِ ج
  البدل –كلَ ( د
أو  ةأو عضوی ةو کثيرا ما تنشأ االحالم عن إحساسات خارجي»في عبارة « كثيرا ما»لـعراب و التركيب النحوي االما هو الصحيح عن  -2

 ؟ «ةمن بقایا الفکر الذی یکون فی اليقظ
  مفعول مطلق وما نافية عاملة أ(

  ما مصدریة مفعول مطلق وب( 

 مفعول فيه وما زائدة ج( 

  مفعول فيه وما نافية د(

یلوم فالطون علی اعتباره عالم المعقوالت فوق عالم الحس، مفارقا له، الن »اذکر السبب فيهما:  و« فوق»و « عالم»شكّل آخر كلمتي  -3
 «. المعقوالت فی نظره الوجود لها اال فی العقل

و هذا العالم تدبره النفس الکونية، ال اهلل، الن اهلل ال »واذکر السبب حسبما ورد فی عبارة « صادرة»و « الکونية»اضبط الحركة في  -4
 «. عن العقل الفعال ةیعلم اال الکليات؛ و هذه النفس صادر

 االسئة الصرفية: 
یطلب الشيخ الرئيس ان یحسن االهل اختيار االسماء »في جملة  «یحسن»عيّن الصحيح عن التجزئة و التحليل الصرفي لكلمة  -5

  «البنائهم
  فعل مضارع مجهول من الثالثي المجردأ( 

  فعل مضارع معلوم من الثالثي المجردب( 

  فعل مضارع مجهول من باب التفعيلج( 

  فعل مضارع معلوم من باب إفعالد( 

 . «ارجع الي نفسك و تأمل هل اذا كنت صحيحا»في جملة « تأمل»اختر الصحيح عن التحليل الصرفي لكلمة  -6
  فعل ماض مبني ثالثي مجردأ( 

  مضارع معربفعل ب( 

  فعل امر مبنيج( 

  اسم مصدرد( 

 

 

 نمونه سؤاالت

 فنّ القراءة 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفارسية یالترجمة من العربية ال: 
  ؟«نمط الحياة»لتعبير  یما هو المعادل الفارس -7

  یدر زندگ یمسئوليت گریز أ(
  یزندگ یبي ارزشب( 

  یسبك زندگ( ج
  حيات یپویای( د
 «. کانت حياة ابن سينا صاخبة حافلة بالعمل»فی جملة « حافلة بالعمل»عيّن الترجمة الفارسية لتعبير  -8

  جزم گرایی مطلقأ( 
  کارشناسی و دقتب( 

  کارآمدی عينی( ج
  د( آکنده از تالش

 ترجم الجمل التالية الی الفارسية ترجمة حرفية دقيقة:
إما فى وقت النوم وليس  اما فى وقت اليقظة و ؛عن طریق الوحى ،یتلقى المعرفة مباشرة من العقل الفعالرئيس المدینة الفاضلة » -9

 « العقل الفعال هنا اال واسطة

  للنّصاالستيعاب العام 
 وضّح الجمل التالية بالفارسية السلسة:

 و یقظته، ةشد و براعته بارسطو مع یُظنّ ان اما: حاالت احدی من التخلو ظواهرها علی أُخذت اذا االقاویل هذه ان»: یقول الفارابي -10
 بعضها و الرسطو الکتب هذه بعض اما و مستنکر؛ و فبعيد الربوبی، العلم هو و واحد، علم فی نفسه یناقض انّه عنده، المعانی هذه جاللة

  «...منحول انه ببعضها یُظن ان من اشهر االقاویل بتلک الناطقة اذ الکتب جدّا ابعد فهو له، يسل

 اقرأ النص التالي بدقة ثم أجب عن االسئلة التي تليه.
شاعت نزعة التوفيق قبل ظهور الفارابي وأثرت في النظر الفلسفي منذ ظهور المدرسة االسكندرانية تأثيرا عميقا و قد الءمت هذه »

الخروج من ذلك كله بمذاهب متوسطة تربط  التوفيق فيما بين اآلراء و بين النظریات والنزعة الفكر العربي لميله الي التقریب فيما 
 الفكري انهم كانوا ابدا منحازین الي المذاهب المتوسطة و االمر الذي نالحظه في تاریخ العرب الدیني و المتباینات و تضم المتفرقات و

 « والتقریب بلغت عنده حدا لم تبلغه عند من تقدموههكذا كان الفارابي من جملة المقربين بل ان نزعة التخير 

 متی ظهر التأثير العميق لالتجاه التوفيقی فی النظر الفلسفی؟ -11

  منذ ظهور المتباینات في تاریخ العربأ( 

  منذ ظهور المدرسة االسكندرانيةب( 

  مع ظهور فلسفة الفارابيج( 

  عند نشوء الفكر العربيد( 

 ما هو الصحيح عند مقارنة الفارابي بمن سبقه في االهتمام بنزعة التقریب؟ -12

  السابقون كانوا مهتمين اكثر من الفارابيأ( 

  نظرائه السابقينالفارابي یفوق ب( 

  الجميع كانوا متساوین فيهج( 

 الأحد فكّر في القضية د( 

قد رفض ابن سينا رفضا باتا االخذ بما اعتبره المتصوفة سبيال الی نيل السعادة نعنی به  و»اقرأ النص التالی بدقة ثم اجب عن االسئلة: 
االتحاد الصوفی فالعبد فی رأیه ینال السعادة بإشراق من العقل الفعال قد یؤدی الی شیء من االتصال لکنه ال یصبح فی حال من 

فعال شيئا واحدا ألن قول القائل ان شيئا ما یصير شيئا آخر علی أنه شيئا االحوال اتحادا و هو ینفی ان یکون العقل المستفاد و العقل ال
 « واحدا فصار واحدا آخر قول شعری غير معقول

 علی رأی ابن سينا کيف یحصل العبد علی السعادة؟ -13

  باالتصال المفضی الی االتحادأ( 

  بصيرورة شئ واحد الی آخرب( 

  بإشراق من العقل الفعالج( 

  بنفی العقل المستفادد( 

 استيعاب النص 
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 :مراعاة األدب العربي المشهور() الرجاء  عرّب الجمل الفارسية التالية 

 هرگاه پس .حركت تصور با مگر شودنمی تصور است از این رو زمان، حركت به متعلق زمان كه گویدمى ارسطو چون نيز سينا ابن -14

  .اندآورده كهف اصحاب هقص در چنانكه شود،نمی نيز احساس زمان نشود احساس حركت كه

 از را آنها سينا ابن كه است ظاهرى حواس این انتقال، هاىدریچه و ما ذهن به خارجى اشياء حقایق انتقال از: است عبارت ادراك -15

 است. ساخته  مرتب چنين مركب، تا بسيط

 و حركات به موصوف و باشند تغيير دستخوش حيث كه آن از است موجود آن اجسام موضوع و نظرى است صناعتى طبيعى، علم -16
  شوند. سكون

 نفس خلود به معتقد او كه گویندمى برخى اختالف دارند  مرگ از بعد نفس سرنوشت مورد در فارابى رأى پيرامون فلسفه مورخان -17

  .کنندآن را نفی می  برخى و است

 فن الکتابة 


