
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أساتذة اللغة العربية للطور الثانوي           وزارة التربية الوطنية                                        

2019 أفريل                                                  للسنة أولى الثالثالفصل  اختبارات  
                                                               علومجذع مشرتك  الشعبة :  

  سا 02 المدة:                                        اللغة العربية وآدا�ا            في مادة: اختبار

  النص:
بظهور األحزاب السياسية في العصر األموي ظهر لون جديد من الشـعر ال عهـد للعـرب بـه مـن قبـل هـو        

على الحكم تستعين بشـعرائها لتأييـد دعـوتهم ومبادئهـا ومنافحـة تصارعة الشعر السياسي، فكانت األحزاب الم
الحكـــم األمـــوي عامـــة شـــعراؤهم خصـــومها، فكـــان لكـــل مـــن األمـــويين والخـــوارج والشـــيعة والزبيريـــة ومعارضـــي 

النـــاطقون بلســـانهم، الذائـــدون عـــنهم. وقـــد بلـــغ الشـــعر السياســـي مـــن جـــراء هـــذا الصـــراع غايتـــه مـــن االرتقـــاء 
واالنتشار حتى كاد الطابع السياسي يغلب على جل الشعر المقـول عصـرئذ، وكـان الشـعر أمضـى األسـلحة فـي 

ة فـي ذلـك العصـر، ومـن هنـا كـان بنـو أميـة حراصـاً علـى مناهضة األعداء والـذود عـن مبـادئ الجماعـة السياسـي
 .اصطناع الشعراء المجيدين وإغداق األموال عليهم

وكان شعراء الحـزب األمـوي أكثـر شـعراء العصـر األمـوي احتفـاًال بتنقـيح شـعرهم وتهذيبـه والعنايـة بالبنـاء الفنـي 
، ولكـن شـعرهم كـان فـي جلـه يخلـو مـن لقصائدهم ليأتي شعرهم في الصورة المكتملـة فنيـاً إرضـاء لممـدوحيهم

الصدق ألن الدافع إلى قوله كان الرغبة فـي العطـاء، ولهـذا ال يـدهش الباحـث أن يـرى بعـض شـعرائهم ينقلبـون 
على ممدوحيهم إذا قلب لهم الدهر ظهر المجن أو أصـابهم غضـب السـلطان، صـنيع الفـرزدق مـثًال بالحجـاج 

 .إرضاء لسليمان بن عبد الملك، وكان قد مدحهما قبل ذلك بعد موته وهجا قتيبة بن مسلم بعد مصرعه
وكان شعراء هذا الحزب يستعينون بطائفة مـن الحجـج لـدعم سـلطان بنـي أميـة، فهـم الـذين اختـارهم اهللا لتـولي 
أمور المسلمين وال راد لمشيئته، وهم أفضل من يتولى الخالفة لما اتصفوا به من عدل وسماحة وحزم وتقوى، 

   .ثمان وأولياؤه، إلى غير ذلك من الحججوهم ورثة ع
 .ليف الشاعر العراقي فالح الحجيةأكتاب الموجز في الشعر العربي ت                                          
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ج جذع  شعبة :  الشعبة :  

amللاللغة اي مادة:في مادة: رxa
سياسية في الب السياسية في العص

مممتصارتصارعة زاب المألحزاب الم
ن والخـــوارجويين والخـــوارج والشــ

بلـــغ الشـــعروقـــد بلـــغ الشـــعر الس
جل الشعر المقلى جل الشعر المقـو

ية فـي ذلـك الة فـي ذلـك العصياسـي

بتنقـيح شـعرهم و بتنقـيح شـعرهم وت ًـاًال
 ولكـن شـعر، ولكـن شـعرهم كـاهم

ث أن يـرىحـث أن يـرى بعـض ش
 الفـرزدق صـنيع الفـرزدق مـثال

.دحهما قبل ذلكمدحهما قبل ذلك
رهم اهللا لتـون اختـارهم اهللا لتـولي 

م وتقوىوحزم وتقوى

1as.ency-education.com



 

 األسئلة 
 نقاط  11أوال: البنــــاء الفكــــري: 

 ما موضوع النص؟ -1
 ا اللون الشعري الجديد الذي ظهر في هذا العصر ؟ وما دواعي ظهوره ؟م -2
 .بعض مظاهر البيئة في العصر األموي حدد -3
 .ما النمط الغالب على النص اذكر مؤشرين له مع التمثيل -4
 لخص النص بأسلوبك الخاص  -5

 نقاط 09ثانيا: البنــــاء اللغـــــوي: 
 .)يرى –إرضاء  -أعرب ما تحته خط إعرابا تاما (احتفاال  -1
 .ستخرج من النص ضربا خبريا (إنكاري )،مع التعليل؟ا -2
 ؟ ما نوع الصورة البيانية في عبارة (و كان الشعر أمضى األسلحة...) -3
 ؟ب على النصما االسلوب الغال -4
 .استخرج من الفقرة األولى ثالث روابط مختلفة ثم بّين دورها في النص -5
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ما اللونا اللون الشعمم --2

بعض مظبعض مظاهرد حدد
 الغالب على المط الغالب على الن

بأسلوبك الخص بأسلوبك الخاص
نقاطنقاط09

تاما (احتفارابا تاما (احتفاال 
(إنكاري )،معريا (إنكاري )،مع ال

 الشعر أمضى كان الشعر أمضى

بية ثم بين دورهان دورها في ّنننم
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