
 

 

:رابطنا على الفايسبوك  امتحان تجريبي   

https://www.facebook.com/Cour

s-de-Soutien-et-de-Langues-

Badr-1369959463042537 

 األولى علوم تجريبية 

 اللغة العربية : المادة 

 

                             (: نقط 01)النصوص  –أوال 

 هاـــــالـام وحــال األنـن حـت مـبـجـعــف    ى                ـربـي الـم فـئاـمـحـال ىـرت إلـظـد نـقـول  -1

 اـهـــوالــد في إعـــعـن بـــه مــكـريـوش  ا                  ــدهــريــغــن تـورد مــــــظ الــوك حـشـلل  -2
 هاــالــتــغــة إلى مـنـحسـمـب لـجـاعــف    ردى                ـــــــها الـد لــمــا يـدهـائــدو وصـشـت -3

 اـهـــــالــة بــت راحــيــطـعو أــوددت ل و  ا                  ــهـــــالمـها وســنــي أمـها فــتــطــبـغــف  -4

 هاــــوالـنــي على مـالقـت أخـجـسـن و   ا                  ـــبـذهـي مــسـفـنـها لـبـذهـت مـلـعـوج -5
 اـهـاللـــا وهـسهـــشمـب يـلـي عـكـتب   اءه                  ــــت سمـركــي تـمـيـي ضـج فـن لــم -6

 اــــهـالـــي أدغـواك فـاألشـــأس كـيـلل       ا               ــــــــح وردهـــبـأصـه فـــتـرت روضــجـوه -7
 اـهــــالــى أوحــا إلـــيـدنـر الـــوثـن كـع     ه                ـــســفــنـل كــــميــرت نفسي أن تـوزج -8

 اــهــــالـعـي إشـد فـــار جــود نـــمـوخ     ة                 ــلــيـضـسيء فـي المــانـك الجـانـيـسـن -9
 اــهــالــمـن أحـان مــغـل األضـعـجــأن ت    رة                 ــصيـــــــاة قـيـحـك والــســفــنـأ بـاربــف -11

 

 ماضي ، ديوان الخمائلإيليا أبو 
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 ،يغلب على شعره (1957-1889)في أوائل القرن العشرين شعراء المهجر يعتبر من أهم لبناني عربي شاعر :إضاءات 

 الطابع االنساني و الرومانسي
 ناحيتي/ ضيمي  –الحقد / األضغان  –الموت /الردى –بكاء /إعوال –الناس / األنام  :المعجم 

 
 :األسئلة

 
 (  ن  0,5.   )...........................................................................األخير األول و ينصغ فرضية للقراءة بناء على البيت  ـ 1
 (ن   0,5)  .............................................................................المذهب؟ذا ـ ما القيمة اإلنسانية التي يدعو إليها ه 2
 (ن  1) ................................................................................................لحكمة التي انتهى إليها الشاعرـ وضح ا 3
 ن1 .....)..................................................................اشرح األبيات الشعرية األول و الثاني و الثالث شرحا مناسبا  -4
صنف معجم النص، . ألفعال دالة على ذات الشاعر، وأخرى ذات صلة بالعنصر الطبيعي، موضوع التأمل ـ في النص حضور  5

 (ن  2) .............................................................................................نوفق هذه الثنائية، مبرزا العالقة بين الحقلي
 (ن 2)  .................... .........أم التصويري ؟ علل جوابكالتقريري  األسلوبيهمن على النص  التاليين أي من األسلوبين-6
 (ن  3) .....................مبديا رأيك الشخصي في الموضوع ـ ركب فقرة  مما توصلت إليه من أجوبة عن األسئلة السابقة 7
 
 

 (نقط 4)الدرس اللغوي  –ثانيا 
 
 :استخرج من النص جملتين  -1

 (ن 1.....) ............... ارة، و نوع االستع المستعار منه ، و القرينةثم بين المستعار له و جملة تتضمن استعارة  -أ 
 (ن  1...) ...............................................................أمر و بين صيغته و حدد المعنى الذي أفاده  أسلوب –ب 

 
 :بجملتين إيت  – 2

 (ن  1...........) ......................................................................................األولى تتضمن طباق سلب   - أ
 (ن  1.....) ..................................................................................................تتضمن مقابلة و الثانية  - ب
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 (نقط 6)ثالثا التعبير و االنشاء 
 
 

من حيث الشكل  اعقد مقارنة بين هذه القصيدة ، و قصيدة جيكور لبدر شاكر السياب
 .و المضمون مستثمرا مهارة المقارنة و االستنتاج 

 

 ينشرن أجنحة أندى من المطر-8                                                     جيكور -1 
 في أول الصيف  -9  نافورة من ظالل من أزاهير                           -2
 يا باب األساطير  -11   ومن عصافير                                           -3
 ظل من النخل أفياء من الشجر -11نافورة من ظالل من أزاهير                            -4
 أندى من السحر -12جيكور جيكور يا حفال من النور                        -5
 في شاطئ نام فيه الماء والسحب -13نطاردها                        يا جدوال من فراشات -6
 ـ ظل كأهداب طفل هده اللعب14في الليل في عالم األحالم والقمر                  -7

 

 
 ،أحد مؤسسي الشعر الحر(1964-1926)شاعر عراقي ولد بمدينة جيكور :إضاءات 
 أتعبه: هده  –ج فيء و هو الظل : أفياء  –مدينة عراقية : جيكور  :المعجم 

 

 
 

 

 

 

 
 إيليا أبو ماضي بدر شاكر السياب

 
 

 

 

 مع تمنياتنا بالنجاح و التوفيق


