










 اختبار  في النقد ا��دبي الحديث 

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

المجموعة ا��ولى: أجب بصواب أو خطأ

1

 * هي العلم الذي ُيعنى بمظاهر الخطاب ال��دّي أسلوبًا وبناًء ود��لة 
(0.5 Points)

صواب

خطأ

2

 * ال��دية الد��لية تعنى بأنظمة الرواة  
(0.5 Points)

صواب

خطأ
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3

 رأى  غريماس أّن البنية ال��ديّة للخطاب تتشكّل من تضافر ث��ثة مكّونات هي: الراوي، والمروّي،
 * والمروّي له
(0.5 Points)

صواب

خطأ

4

 التبئير هو تقليص حقل الرؤية عند الراوي، وح�� معلوماته بالنسبة إلى ما يجري في 
 * الرواية
(0.5 Points)

صواب

خطأ

5

 * التواتر: حركة ت��يع للزمن 
(0.5 Points)

صواب

خطأ
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6

 * تسعى البنيويّة ال��ديّة إلى البحث في كيفيّة التعبير عن المعنى
(0.5 Points)

صواب

خطأ

7

 * : رو��ن بارت ناقد بلجيكي
(0.5 Points)

صواب

خطأ

8

 * :الدرجة الصفر في الكتابة" هو عنوان كتاب لـ غريماس 
(0.5 Points)

صواب

خطأ

9

 * : واضع نظرية المستويات الث��ثة هو  غريماس     
(0.5 Points)

صواب

خطأ
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 * : المشهد في نظرية جينيت يعني الحوار
(0.5 Points)

صواب

خطأ
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المجموعة الثانية: اختر ا��جابة الصحيحة

11

 في صيغة ال��د تختفي الع��قة بين الروائّي والراوي  ويصبح الراوي  تقنيّة ��ديّة يوّظفها    
 * الروائّي
(0.5 Points)

من وجهة نظر الشخصية

من وجهة نظره

من وجهة نظره احياًنا ومن وجهة نظر الشخصية احياًنا اخرى

12

 * المنظور ا��يديولوجّي هو منظومة القيم العاّمة لرؤية العاَلـم ذهني�ا
(0.5 Points)

يتخّلل كّل أجزاء العمل ا��دبّي

يتخّلل جزء من أجزاء العمل ا��دبّي

�� يرتبط بالعمل ا��دبي

13

 * في مرحلة إبرام الَعْقد في القصة المعيارية
(0.5 Points)

توضع الذات بع��قة مع المرسل اليه

توضع الذات بع��قة مع المرسل

توضع الذات بع��قة انفصال مع المرسل
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14

 * في مرحلة الجزاء من القصة المعيارية
(0.5 Points)

يؤّدي المرسل دور المقّوم

يؤّدي العامل الذات دور المقّوم

يؤّدي المرسل اليه دور المقّوم

15

 * ما المقصود بالتحليل على المستوى الموضوعاتّي بحسب غريماس؟
(0.5 Points)

التحليل ال��دي

التحليل على المستوى المعجمي

تحليل البنى العميقة

16

 * في التحليل تبعا للسيميائية ال��دية، يجب البدء بالدراسة من:
(0.5 Points)

المستوى الح�� الى الموضوعاتي الى ال��دي

المستوى الح�� الى ال��دي الى الموضوعاتي

المستوى الموضوعاتي الى ال��دي الى الح��
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17

 توقُّف الدراسة على السيميائيّة ال��ديّة يجعلها تّتصف بطابع اختزالّي �� ُيخرجها من دائرة العالم 
 * المتخيّل، ما د��لة ذلك؟
(0.5 Points)

الدراسة السيميائية ال��دية كافية في الدراسة ا��دبية

توظيف نتائج الدراسة السيميائية في دراسات اخرى أمر مهم

تحتاح الى التأويل لربط العالم المتخيل بالخارج

18

 تبدو ع��قة العنوان بالصورة ع��قة : تكامل ام تعارض أم اخت��ف؟ 
 * :حدد 
(0.5 Points)

تكامل

تعارض

اخت��ف
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19

 انط��قا من صورة الغ��ف في السؤال السابق ، ومن قول الراوي: "لكن الحقيقة أّن �� أحد يعرفني
 على حقيقتي، و�� أحد يعرف ماذا أخفي وماذا ُأبطن، بحيث أّن الذين يعا��ونني إذا ما رأوا بالعين
 * ما أظهر فبالعين فقط يرونه". ما  د��لة العنوان؟
(0.5 Points)

الصور النمطية المتكررة

النماذج الب��ية المقّنعة

النماذج الب��ية المتكررة

20

 وهكذا فقد ماتت فطمة الفاكهة التي تحلم بها كل ا��شجار..وعندما كانت فطمة صغيرة السن،"
 كان جدها يهوى تمشيط شعرها، وينثر خص��ته الفاحمة بزهو ونشوة، ويغمغم باعجاب: "كنز ...
 ."كنز
 ويوم دخلت فطمة بخًطى مرتبكة الى غرفة الضيوف وهي تحمل فناجين القهوة، لفت شعرها
 أنظار النسوة الخاطبات، ونالت اعجابهن توا، فتعالت الزغاريد بعد أسابيع وصارت فطمة زوجة
 لمصطفى الرجل الذي يملك وجها �� يبتسم.وكان مصطفى يقول لفطمة: "أنا رجل وانت امرأة.
 ."والمرأة يجب أن تطيع الرجل. المرأة خلقت لتكون خادمة للرجل
 فتقول له فطمة: "اني أطيعك وأفعل كل ما تريد". فيصفعها قائ�� بنزق: "عندما أتكلم يجب أن
 ."تخر��
 * :اقرأ المقطع وحدد التقنيات ال��دية المعتمدة فيه
(0.5 Points)

مشهد وتلخيص واسترجاع

تلخيص واسترجاع ووقفة

تلخيص واسترجاع واستباق
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قضايا في علم الد��لة- جزئي- 2021-20

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

.1 * اسم الطالب الث��ثي
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المجموعة1- أجب باختيار: صحيح أو خطأ

المورفيم (سوف) في تركيب (سوف أزوركم) حّر  
(1 Point)

2.

صحيح

خطأ

المورفيم (لـ) في تركيب "اقترب لترى" حّر   
(1 Point)

3.

صحيح

خطأ

المورفيم (ك) في تركيب: "كتابك �� ُيقرأ" متصل 
(1 Point)

4.

صحيح

خطأ

التركيب "سور الق��" تركيب مركب 
(1 Point)

5.

صحيح

خطأ

التركيب "دار الن��" تركيب مركب
(1 Point)

6.

صحيح

خطأ
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التركيب "كوكب ال��ق" تركيب مركب 
(1 Point)

7.

صحيح

خطأ

الع��قة الد��لية بين: المعبد والمبنى ع��قة تقابل سنتجماتي
(1 Point)

8.

صحيح

خطأ

الع��قة الد��لية بين : ال��فة والمبنى ع��قة الجزء بالكل  
(1 Point)

9.

صحيح

خطأ

الع��قة الد��لية بين: الراحة والكر�� ع��قة تقابل سنتجماتي
(1 Point)

10.

نعم

��

الع��قة الد��لية بين :ربح وظفر ع��قة ترادف 
(1 Point)

11.

صحيح

خطأ
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  المجموعة 2- حدد ا��جابة الصحيحة

حدد الع��قة الد��لية بين :ا��سد وا��رنب
(1 Point)

12.

الجزء بالكل

التقابل السنتيجماتي

تنافر

حدد الع��قة الد��لية بين : الشمعة والنور
(1 Point)

13.

تضاد

اشتمال

التقابل السنتيجماتي

حدد الع��قة الد��لية بين :البيت والمنزل
(1 Point)

14.

ترادف

اشتمال

الجزء بالكل

حدد الع��قة الد��لية بين :الذبالة والشمعة
(1 Point)

15.

ترادف

اشتمال

الجزء بالكل
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أيهما أسبق تاريخيًا في الظهور؟
(1 Point)

16.

المعنى التعييني

المعنى التضميني

المعنيان التعييني والتضميني نشآ متزامنين

أيهما أسبق في الظهور ضمن اللغة الواحدة؟
(1 Point)

17.

المعنى الحّ�ّ�

المعنى الذهني

المعنيان الح�� والذهني نشآ متزامنين

ما الذي في إطار المعنى ا��يحائي يدرس استعمال"الصليل" للسيف؟
(1 Point)

18.

التأثير الصوتي

التأثير ال��في

التأثير الد��لي

أي أنواع المعنى يدرس الد��لة المتأتية من تموج الصوت وتنغيمه؟
(1 Point)

19.

المعنى العاطفي

المعنى الـُجملي

المعنى التنظيمي
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أي أنواع السياق في "نظرية السياق" يدرس درجة العاطفة بين "يكره" و"يبغض"؟
(1 Point)

20.

السياق اللغوي

السياق الثقافي

السياق العاطفي

في أي نظريات دراسة المعنى نتحدث عن المثير وا��ستجابة؟
(1 Point)

21.

في النظرية التصورية

في نظرية السياق

في النظرية السلوكية
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ةماع ةيتامولعم
يئزج ناحتمإ

ةقيقد 30 :ناحتما ةدم
Please answer all questions.













تقييم مستمر -تقنيات البحث التاريخي-
الفصل ا��ول
 :تتوزع الع��مة  لكل مقرر في ا��جازة والدبلوم  على النحو التالي
 ل��ختبار الموضوعي عبر ميكروسوفت تيمز 10%
 لع��مة ا��متحان النهائي ويجرى حضوريا 90%
د. حسام محي الدين-قسم التاريخ

* This form will record your name, please fill your name.

القسم ا��ول: صواب أم خطأ
مجموعة من 10 أسئلة ، نصف ع��مة على كل سؤال

حدد بصواب أم خطأ

.التاريخ علم نقد وتحقيق، وليس علم تجربة واختبار
(0.5 Points)

1.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

.التاريخ هو فن يبحث عن وقائع الزمان من ناحية التعيين والتوقيت وموضوعه ا��نسان والزمان
(0.5 Points)

2.

صواب

خطأ
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حدد بصواب أم خطأ

لم يبدأ التاريخ ا�� في العصور الحديثة، حين تطورت لدى ا��نسان ملكات القراءة والكتابة
(0.5 Points)

3.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

اذا ضاعت ا��صول، ضاع التاريخ معها
(0.5 Points)

4.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

ليس بال��ورة أن يطلع كل مؤرخ على ما كتبه السابقون في موضوع معين
(0.5 Points)

5.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

البحث عن الوثائق من العمليات ا��ساسية في كتابة التاريخ
(0.5 Points)

6.

صواب

خطأ
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حدد بصواب أم خطأ

 على المؤرخ التمكن من بعض العلوم المساعدة أو الموصلة التي قد تفيد عملية التقميش في
بحثه
(0.5 Points)

7.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

�� يعتبر ا��دب من العلوم المساعدة، ��نه �� يمكن ا��ستناد عليه كمصدر للتوثيق
(0.5 Points)

8.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

 مناهج البحث العلمي هي مجموعة من القواعد العاّمة التي تنّظم
.العمل البحثي وتحافظ على دّقة وعلميّة العرض التاريخي
(0.5 Points)

9.

صواب

خطأ

حدد بصواب أم خطأ

 بدأ التوثيق وعلم ا��سناد في العصور الحديثة ولم يكن له أي أثر فيما سبق من الكتابات في التاريخ
.العربي
(0.5 Points)

10.

صواب

خطأ
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القسم الثاني: اختيار من متعدد
ا��ختبار يحتوي على 10 أسئلة : اختيار من متعدد

اختر االجابة الصحیحة

اختر من الجمل ا��تية التعريف اللغوي لعبارة :التاريخ
(0.5 Points)

11.

التاريخ هو مطلق مجرى الحوادث الفعلي الذي يصنعه ا��بطال

التاريخ والتأريخ والتوريخ يعني ا��ع��م بالوقت

التاريخ يعني الما�� من الزمان

اختر االجابة الصحیحة

حدد كيف يعتبر بندتو كروت�� ماهية التاريخ؟
(0.5 Points)

12.

يعتبر أن التاريخ مفصول عن الحا��، حتى يتمكن الباحث من دراسته بموضوعية

يذهب الى أن اعتبار التاريخ كله تاريخا معا��ا

.يعتبر أن على ا��نسان أن يقطع صلته نهائيا بالما�� كيف يدأ من جديد

اختر االجابة الصحیحة

اختر من الجمل ا��تية التعريف ا��صط��حي لعبارة :التاريخ
(0.5 Points)

13.

ويدل تاريخ ال��ء على على غايته ووقته الذي ينتهي اليه زمنه، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع
الجليلة

التاريخ والتأريخ والتوريخ يعني لغويا ا��ع��م بالوقت

التاريخ يعني تاريخ ا��بطال والمعارك والحروب
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 يتوقف الباحث عن البحث لصعوبات جمة في سعيه لتجميع مصادر ومراجع مرتبطة بموضوع بحثه.
:والسبب
(0.5 Points)

14.

عدم إمكانية وصوله الى الوثائق الهامة في دور ا��رشيف

اكتفائه بما توفر لديه من موارد تاريخية، وتفضيله ل��جتهاد حول الفجوات

تأجيله للبحث عن المراجع بعد البدء بصياغة النص التاريخي

حدد الخیار الصحیح

عند صياغة مخطط البحث، على الباحث أن �� يهمل النقاط التالية
(0.5 Points)

15.

عنوان البحث، والمدة الزمنية التي سيستغرقها ��نهائه

اشكالية البحث، التساؤ��ت المتفرعة من ا��شكالية، وفرضيات البحث

التفاصيل الدقيقة لمخطط البحث

حدد الخیار الصحیح

حدد نظام التوثيق المعتمد في الجامعة اللبنانية
(0.5 Points)

16.

MLA Modern Language Association-- أسلوب جمعية اللغات الحديثة

Association American Psychological- أسلوب الجمعية ا��ميركية لعلم النفس

Chicago- أسلوب جامعة شيكاغو

حدد الخیار الصحیح

:يعتمد نظام توثيق الجمعية ا��ميركية لعلم النفس بطريقته
(0.5 Points)

17.

توثيق المرجع في اسفل الصفحة

In text citation- توثيق المرجع داخل النص

توثيق المرجع في آخر البحث
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حدد الخیار الصحیح

 :مثال على توثيق مرجع مترجم
 شهرة المؤّلف، اسمه (سنة الن��). العنوان بخط عريض(رقم الطبعة)، تر. اسم المترجم. مكان الن��:
دار الن��
.( تاريخ ن�� العمل ا��صلّي) 
(0.5 Points)

18.

حجازي، مصطفى ( 1909). مدخل إلى سيكولوجية ا��نسان المقهور (ط 9). بيروت: المركز الثقافّي العربّي

زيما، بيير (1991). النقد ا��جتماعي: نحو علم اجتماع النص ا��دبي (ط1)، تر. عايدة لطفي. القاهرة: دار الفكر
.((ُن�� العمل ا��صلّي 1985

أحمد عزت عبد الكريم، تاريخ التعليم في ع�� محمد علي،جمال الدين الشيال، تاريخ الترجمة والحركة
.الثقافية في ع�� محمد علي، القاهرة، 1951

حدد الخیار الصحیح

 :مثال على توثيق رسالة ماستر أو أطروحة
 شهرة المؤّلف، اسمه (سنة المناقشة). العنوان بخط عريض. (رسالة ماستر أو أطروحة دكتوراه 
.بإ��اف...). اسم الجامعة، الدولة
(0.5 Points)

19.

جرجور، مهى ( 2006 ). العنف وتدجينه في المنتج القص�� اللبناني: قراءة سيميائية اجتماعية. (أطروحة
.دكتوراه بإ��اف أ.د. نبيل أ يّوب). الجامعة اللبنانيّة، لبنان

."شهرة المؤّلف، اسمه(تاريخ ا��صدار بالشهر والسنة). "عنوان الرسالة أو ا��طروحة بالخط العريض

أحمد ناطق إبراهيم العبيدي، مضائق البسفور والدرنديل 1774- 1815 دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير
.منشورة، كلية التربية أبن رشد جامعة بغداد، 2003
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من خالل تحلیل المعطیات، حدد المنھج الذي يمكنك اعتماده، بالنظر الى المجال الذي أنت بصدد البحث فیه

 أنت بصدد القيام ببحث تاريخي. يتضمن موضوع البحث: التحو��ت التاريخية للقوى السياسية في
 .ظل متغيرات قانون ا��نتخابات اللبناني
 سستتطرق في بحثك الى المتغيرات القانونية لقانون ا��نتخاب اللبناني بدءاً من قانون 1960 وتوزيع
 .الدوائر المتختلف حسب المصالح السياسية وال��اعات
 كما ستتطرق الى المتغيرات السياسية ��دوار بعض القوى الفاعلة في المناطق وتكيفها مع الواقع
 .ا��نتخابي المستجد
 وستعمل على تتبع الع��قة بين المتغيرين وتأثيراتها في إفراز أحجام مختلفة للقوى السياسية في
.الطبقة الحاكمة اللبنانية
(0.5 Points)

20.

المنهج ا��ستنباطي

المنهج التحليلي التاريخي

المنهج ا��حصائي
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Lexicologie et lexicographie

* Required

* This form will record your name, please fill your name.

Répondez par vrai ou faux.

Le lexique correspond à l'ensemble des mots d'une langue. * 
(0.5 Points)

1.

Vrai

Faux

Le lexique est une simple liste fermée. * 
(0.5 Points)

2.

Vrai

Faux

L'interjection est un mot-phrase. * 
(0.5 Points)

3.

Vrai

Faux
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« Fillette » est un mot monomorphématique. * 
(0.5 Points)

4.

Vrai

Faux

Les relations paradigmatiques sont des relations d'enchaînement. * 
(0.5 Points)

5.

Vrai

Faux

Le lexique varie selon les domaines, les usages et la fréquence. * 
(0.5 Points)

6.

Vrai

Faux

La variation dans l'espace est appelée diachronique. * 
(0.5 Points)

7.

Vrai

Faux

Les noms propres, les emprunts et les mots nouveaux se trouvent dans les marges du 
lexique. * 
(0.5 Points)

8.

Vrai

Faux
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La dérivation se subdivise en deux catégories: la dérivation affixale et la dérivation non 
affixale. * 
(0.5 Points)

9.

Vrai

Faux

 La lexicographie est une science qui présente uniquement un aspect pratique . * 
(0.5 Points)

10.

Vrai

Faux
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Cochez la bonne réponse

Une unité lexicale est constituée * 
(0.5 Points)

11.

d'une forme;

d'une forme et d'un sens;

d'une forme, d'un sens et d'une classe syntaxique.

Le lexique s'organise sur * 
(0.5 Points)

12.

deux niveaux: morphologique et sémantique;

un niveau sémantique;

un niveau morphologique.

En français, on compte * 
(0.5 Points)

13.

7 classes syntaxiques;

8 classes syntaxiques;

9 classes syntaxiques.

Le morphème se divise en deux classes: * 
(0.5 Points)

14.

les mots dérivés et les mots fléchis;

les lexèmes et les grammèmes;

les affixes dérivationnels et les affixes flexionnels.
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La variation d'usage entre « bouffer » et « manger » est une variation * 
(0.5 Points)

15.

diatopique;

diachronique;

diastratique.

Les préfixes ont * 
(0.5 Points)

16.

exclusivement une fonction grammaticale;

exclusivement une fonction sémantique;

aussi bien une fonction grammaticale que sémantique.

Les composés populaires sont créés * 
(0.5 Points)

17.

par la fusion de bases grecques ou latines;

à partir de mots français ayant une existence autonome;

par la juxtaposition d'éléments non autonomes.

La différence entre le « sigle » et l'« acronyme » se situe surtout au niveau de * 
(0.5 Points)

18.

la prononciation;

la syntaxe;

la graphie.
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Microsoft Forms

Un article de dictionnaire constitue * 
(0.5 Points)

19.

la nomenclature du dictionnaire;

la macrostructure du dictionnaire;

une microstructure du dictionnaire.

La définition par inclusion est une définition qui * 
(0.5 Points)

20.

se base sur la formation du mot;

désigne le genre prochain puis la différence spécifique;

s'effectue à l'aide de la métalangue linguistique.
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