
 
 اجلامعة اللبنانية

 كلية الصحة العامة

 2021 -2020مباراة الدخول 
 مسابقة يف اللغة العربية

 3عدد الصفحات:   دقيقة 45:  املدة  

 :عالمات( 6) اسبيف املربع املن xأواًل: اخرت املعىن الصحيح للكلمة املشار إليها خبّط بوضع عالمة 
 اآلراء حول أسباب الثورات يف العامل:   تباينت -1

 كثرت        -إختلفت        د      -ج               ابنت       -ظهرت          ب -أ
 أصحاهبا:   ر نفوس  تدمّ  الضغائن -2

 الرذائل         -األطماع       د      -ج               األحقاد     -ب          احلروب -أ
 :  وما أقسى الغربة النوىما أمّر  -3

  الُبعد       -د         الظلم      -ج                 البخل     -ب           اخليانة -أ
 :  أوصالناالطائفية قطّعت  -4

 تفكريان       -د         مالناآ      -ج               روابطنا     -ب     مواصالتنا   -أ
  عليه:  اهلوانُ م ن يهْن يسُهِل  -5

 الّذّل       -الصعوبة        د     -ج               اخلوف     -ب         السهولة -أ
 :  عقوقاً ال تكن  -6

 خائناً         -انكراً املعروف    د      -ج               ضعيفاً       -ب            صلباً  -أ
 :عالمات( 6) يف املربع املناسب xبوضع عالمة اإلجابة الصحيحة اثنياً: اخرت 
 :  مبا ليس فيك  فقد ......... ح ك  د  من م   -1

  مكعظّ       -د         أحّبك      -ج                 ذّمك     -ب         احرتمك -أ
   لماِء يُفت قُد .........: يف الليلِة الظ   -2

    البدر      -د         الكرمي      -ج               احلبيب     -ب           النسيم -أ
   نُ فكُر نيسالا :.... قُلت  ُهنا على شاطٍئ أو فوق عند ُرًًب                            تفّتح  ..... -3

  الكرم       -د         األمل      -ج                 الفكر     -ب          الزهر   -أ
   يضيق مبا ُجِعل فيه إال وعاء العلم فإنُه .........:  كلُّ وعاءٍ  -4

 يّتِسع       -د           يزيد      -ج                 يصغر     -ب       يكرب      -أ
   ستجيب .........: فال بُدَّ أن يإذا الشعُب يوماً أراد احلياة                              -5

  النظام       -د          القدر      -ج                احلاكم     -ب        املسؤول -أ
 :  ليس املغامُر حمموداً ولو ......... -6

    جنح        -د            هجم        -ج               سِلم         -ب         غِضب   -أ
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 :عالمات( 7) يف املربع املناسب مراعياً قواعد اللغة xاخرت اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة اثلثاً: 
   .........: على بىن الوطنُ يُ  -1

 اثبتةً قواعد        -دقواعِد اثبتٍة           -ج           قواعد  اثبتةٍ      -ب  قواعٍد اثبتٍة    -أ
 عًبا:  يتأّلف فريُق كرِة القدم من ......... ال -2

    أحدى ع شر ة        -د     أحِد عشرِ       -ج            أحِد عش ر       -ب       أحد  عش ر   -أ
 :  حبُّك ......... واجٌب عليك -3

 الوطنْ        -د        الوطنُ       -ج                 الوطنِ      -ب          الوطن   -أ
 :    ئهمدماما زال يف وطِننا ......... يفتدونه ب -4

 أابطيل       -د          أبطالٍ       -ج                أبطاالً      -ب           أبطالٌ  -أ
 :  لن ......... الشجعاُن أمام األعداِء  -5

  ينهزمْ       -د           ينهزم        -ج                 ينهزمُ      -ب         ينهزموا -أ
 :   حلولٌ  تنيللـــــ ......... املشك -6

 ِكل يْ         -د            ِكليت       -ج                  ِكْلت ا        -ب           ِكال -أ
 لْيت  الغيوم  تنجلي عن ......... :   -7

 مسأان      -مسائنا            د     -ج                 مساءان       -ب        مساؤان  -أ
 :عالمات( 5) يف املربع املناسب xلبالغي لالستفهام يف العبارات اآلتية بوضع عالمة رابعاً: حدد املعىن ا

 كيف هتمل واجباتك والناس أنظارهم اليك ؟   -1
 التمّن       -التعظيم        د      -ج               التحقري      -ب      العتاب    -أ

 هل لنا من منقٍذ ينقذان ممّا نتخّبط فيه ؟  -2
   اإلستغراب      -د       اإلثبات      -ج                التمّن       -ب        تعّجبال -أ

 ِف الطّب الناس من أمراٍض كثرية ؟أمل يشْ  -3
 ادبعاإلست       -د         النفي      -ج                التمّن       -ب         اإلثبات -أ

 ؟ما أفسد  الدهُر  العطّارُ  حُ لِ صْ وهل يُ  -4
 اإلنكار والنفي       -د       التعظيم      -جالعتاب                     -ب         اإلثبات -أ

 مواجهِة الظامل ؟ ؤ علىكيف جتر  -5
  التعّجب      -د      اإلثبات        -ج                التمّن      -ب         النفي    -أ

 :عالمات( 5) يف املربع املناسب xخامساً: أذكر نوع الصورِة البيانيَِّة يف العبارات اآلتية بوضع عالمة 
   ال تْلُه ابلقشور أيها اإلنسان -1

   كناية       -ج              إستعارة      -ب           تشبيه -أ
 مىت ُُتوُِّل احلّريُّة وجًهها حنو الشرق -2

 كناية         -ج              إستعارة      -ب        تشبيه      -أ
 أتلّقاِك وطْريف مْطِرقٌ  -3

 كناية          -ج              إستعارة      -ب        تشبيه    -أ
 بكت بريوت مما حّل هبا من خراب ودمار -4

 كناية          -ج              إستعارة      -ب        تشبيه    -أ
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 لعربية فال تدعوها مدمرةبريوت لؤلؤة العواصم ا -5
 كناية            -ج              إستعارة      -ب        تشبيه    -أ

 :عالمات( 5) يف املربع املناسب xيف العبارات اآلتية بوضع عالمة  البديعيةالصورِة  إسمسادساً: أذكر 
   يقين ابلوطِن يقين من نوائب الدهر  -1

 تورية      -جناس      د      -ج              سجع         -ب           طباق       -أ
 منزلِ  ابلعّز أطيبُ  وعيشٍة ابلذّل ال أرضى هبا                 وجهّنمُ  -2

 مقابلة      -جناس      د      -ج              سجع         -ب        طباق          -أ
 يف احلجر    يف الصغر، كالنقشِ  العلمُ  -3

 تورية      -جناس      د      -ج              سجع         -ب        طباق          -أ
 الصدق أمانة والكذب خيانة    -4

 مقابلة      -جناس      د      -ج              سجع         -ب        طباق          -أ
 برّبِك أنِت روحي      فقالت: رُْح بربِّك  من أمامي                 فقلُت هلا: -5

 تورية      -جناس      د      -ج              سجع         -ب        طباق          -أ
 سابعاً: أسئلة حول نص

اليت طاملا اعتربِت العلم كّله فوائد فقط. ففي  ناألذهانسمع عن خماطِر العلم. وهو تعبرٌي غريٌب على  بدأانأخرياً، ... 
. املنصرمةدون العصور اليت شهدها عصُران وحده  الرذاِئليف كثرٍي من ي رئيس  ايّل اّتضح أّن العلم  هو مساهمٌ عصر ان احل

أجهزِة التنصت شيما وجنزاكي، وهناك رذيلُة األسلحِة الكيميائّيِة، ورذيلُة و فهناك رذيلة القنبلة النووية اليت ألقيت على هري 
 ُة استنساخ الكروموسومات البشريِّة، وكلُّها رذائُل  مكَّن  هلا العلم.حرمات اخلصوصّية، ورذيل تنتهكاليت 

العلم، ما هو إالَّ حماولٌة لتربئتنا حنن أصحاب العلم من   جترمي  أم أّن  لكن: هل العلُم هو املسؤول حّقا عن هذه الرذائل؟
   ...؟ كّل مسؤوليَّة

 يف الفهم والتحليل: -
 :عالمات( 4) يف املربع املناسب xآلتية بوضع عالمة اخرت املعىن املناسب للمفردات ا  -1

 الكوارث      -د      العيوب      -ج         املشاكل      -ب  املصائب         -أالرذائل:          
 ةعباتاملت      -القدمية      د      -ج      العظيمة          -ب   املاضية         -املنصرمة:          أ

 تعارض      -هتاجم      د      -ج   تتناول مبا ال حيّل هلا     -تتعب    ب      -ك:          أتهتن        
 ختريب      -اهتام ابجلرم     د     -ج      تعظيم         -بجتريد              -جترمي:          أ    

 (:عالمات 3، لكل إجابة صحيحة عالمة 12ربع املناسب ) يف امل xاخرت اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة  -
 قصة     -د  مقالة  أدبية        -ج          مقالة فكرية     -ب        رسالة     -نوع النص: أ -2
 برهاين     -تفسريي         د     -ج              إيعازي     -بسردي             -النص: أ منط -3
 جترمي العلم       -بإظهار حسنات العلم                 -تب من النص:     أغاية الكا -4

 ُتميل العلماء مسؤولية خماطر العلم      -تعظيم العلماء                     د    -ج                 
 : وظيفتها يف أول املقطع الثاين من النص "أداة الربط "لكن -5

 اإلستغراب     -د      النفي     -ج          اإلستدراك واإليضاح     -ب     اإلثبات      -أ


