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 الّنّص:
وإيقـاظ العصـبّية، وإجـزال العطـاء ممّـا كـان لـه لّصبغة قام علـى القهـر والـّدهاء عصر عرّيب ا ، -هـ 132هـ / 41-عصر بين أمّية   

 ائض.جي والّنقكبري األثر يف انطباع شعرائه بطابعه واستقامة ألسنتهم واستفاضة دواوينهم Xلفخر واألها
تاسـة ووقعـّسّي((وتعّقـدت الراثّي...،اّتسعت الّدولة فيه وتطّورت من خالفـة رشـيدة (تقـوم) علـى الـّدين والّشـورى إىل ملـك و 

ــاس يف خالفــة علــّي وظهــور اخلــوارج)). و  ــة مــن مقتــل اخلليفــة عثمــان، وانقســام الّن تنــّوعحــزاب واملــذاهب و تعــّدد األأحــداث دامّي
 ر:هذا العص العصبّيات األسريّة والقبلّية... ومن األحزاب الّسّياسّية الفرق املذهبّية املشهورة يف

رسـون ألسـنةنـافحون عنـه)، وخييين، و(هـم الّسـواد األعظـم، ويـؤازره كثـرة املؤيّـد احلزب األموّي: شأنه شأن األحزاب احلاكمة ميثّله
 مقّدًسا... زاًال إنمّية وإنزاهلم فاء بين أاملعارضني من الّشيعة واخلوارج والّزبريّيني، ويعتمدون يف آرائهم على الّرفع من قدر خل

ــذين ينــادون  ــمــن الّصــحا �حقّيتــه Xخلالفــة دون غــريهاحلــزب الّشــيعّي: حــزب أشــياع علــّي بــن أيب طالــب اّل اءه مــنبة، وشــايعوا أبن
 بعده...

انكــولــو   حــرّ كــّل عبــد الفــة حــّق لعلــى اإلمــام علــّي بعــد قبولــه الّتحكــيم، و�دوا (أّن اخل )خرجــوا(حــزب اخلــوارج: وهــم الّــذين 
 حبشي�ا...)

كـام القـرآن، ومـا(وقد التزموا أحألربعة، ( انتخاب اخللفاء ا((حزب أهل الّسنة: هم مجهرة املسلمني كّلهم )) اّلذين رضوا مب ّمت يف
 وارها. شّىت أطيفسّنه الّرسول عليه الّسالم يف حياته كّلها))، وكانوا الكثرة الغالبة يف إقرار اخلالفة 

ــــــــــــــيعة واخلــــــــــــــوارج وغــــــــــــــري  ــــــــــــــيت أ
رهــــــــــــــا الّش ــــــــــــــنت اّل ــــــــــــــائني عــــــــــــــن الف ــــــــــــــدلني الّن ــــــــــــــون املعت ــــــــــــــة: ميثّل هم.حــــــــــــــزب املرجئ
حمّمد إبراهيم مجعة ـ بتصّرف.

 ن) 12أسئلة البناء الفكرّي: (  
 كيف قامت اخلالفة األمويّة؟ ومب متّيز العصر األموّي؟ .1
  ؟-يف نظرك -ما هي األحزاب الّسّياسّية البارزة؟ وما هو احلزب املثاّيل .2
 هل وّقع هذا االضطراب شيًئا للّشعر؟ وّضح. .3
  حّدد مظاهر البيئة..4
en خلص النص �سلوبك اخلاص .5
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s   عصعصر بين
كبري األثر يفكبري األثر يف انطب

ّسعت الدسعت الّدولةولة فيه سساتاتّّ
ــة مــن مقتـــة مــن مقتــل اخلل ّّــــــاميث دامي

ةّةة والقبلية والقبلية...ة... ومن ةةةّّةةي األسريةةة
شأن األحزابشأنه شأن األحزاب احلاك

نينيبرييّّني، وني، ويعتم ّّببج والزواخلوارج والز
بــن أيب طالــب بــن أيب طالــب ا ّّاع علــي

ّإلمــام علعلــى اإلمــام علــي بعــد قب

ّّضوا مب ذين رضوا مب متّّ يف يف تخ انتخاّ
يفة يف إقرار اخلاللغالبة يف إقرار اخلالفة 

ــــــــــــــنت الّّــــــــــــــيتــــــــــــــيت أ
رهـــ ـــــــــــــــــنت ال الف
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 ن) 08أسئلة البناء الّلغوّي و الفّين: (  
 استخرج لفظتان تدالن على طريف الّصراع.1
  بّني وظيفة ما بني قوسني، وأعرب ما فوق اخلّط..2
  بني ((...))؟ما ضرب اخلرب مع الّتعليل يف اجلمل الواقعة ما .3
، وُمبيّـًنا نوعه وذاكًرا بالغته. .4   من الّنّص استخرج حمّسًنا بديعي�ا معنو��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2الّصفحة :  انتهى  Xلّتوفيــــق 
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ما ضما ضرب.33
ّصصصن النمن الّنصصّّ اس استخر.4
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