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  الشعبة: علوم جتريبية و تقين رياضي وتسيري واقتصاد

  سا  02املدة:                                                           : اللغة العربية وآداا اختبار يف مادة
  النص :

وكأمنا أصـبح  ذافريها يف كل شؤون احلكم ، إذا انتقلنا إىل العصر العباسي وجدنا النظم الساسانية تنتقل حب
بعه الدين كما يطبـع  طاخلليفة العباسي ملكا ساسانيا ، فهو حيكم حكما مطلقا وهو حكم ينتقل بالوراثة وي

فسهم رؤساء للدين ومحاة له وحراسا ، وكان العباسـيون  نكان الساسانيون يعدون أ احلكم الساساين ، إذْ
شرعيني ، واختذوا من علماء الفقه والكالم سندا هلـم  النبوة ، فكانوا يعدون أنفسهم ورثة اخلالفة ال تمن بي

إال ورثها العباس عـم الرسـول   ن الوالية على املسلمني ال تورث ، وفيما يزعمون ، وهو زعم باطل ، أل
موال واألعيان اليت تركها الرسول ال تورث ، ملا صح يف احلديث ،ومل يرثها أبو بكر الصديق ،وحىت األبعده

ينبغـي أن يتوالهـا    فهو صدقة" وإذْ ،تركناه  نبياء ال نورث ، مايه السالم" إنا معشر األالنبوي من قوله عل
  الكفء الصاحل على حنو ما توالها أبو بكر وعمر.

م أحق الناس بإرث الرسول ومضوا حييطون أنفسهم الـة  أخالفتهم على  العباسيونومهما يكن فقد أقام 
ر يف خنوع الناس وخضوعهم للظلم والفسـاد ، ونعجـب أن نـرى    كبرية من التقديس كان هلا أسوأ األث

تقياء الذين كانوا يعارضون بين أمية ويعدوم دنيويني ظاملني ينصاعون انصياعا أعمى للعباسيني الفقهاء واأل
  ويعدوم رؤساء شرعيني لألمة من الناحية الزمنية والروحية .

االستبداد، حكم ال حيسب فيه أي حساب للرعية، فهي وبذلك أصبحنا إزاء حكم استبدادي أشد ما يكون 
  أدوات مسخرة للحكام وليس هلا من األمر أي شيء ،ففي يده كل السلطان .

  21-20شوقي ضيف" العصر العباسي الثاين"ص                                                                          
  األسئلة:

  نقاط 08أوال: البنـــاء الفكـــري:
  هو املوضوع الذي تطرق إليه الكاتب يف نصه ؟ما  -1
  ؟ العباسينيما وجه الشبه بني حكم الساسانيني وحكم  -2

  2من  1صفحة 



  على أي أساس أقام العباسيون خالفتهم ؟ وما رأي الكاتب يف ذلك . -3
  مم تعجب الكاتب يف نصه ؟ وملاذا ؟ -4
 اذكرفما النمط الذي استخدمه لتبيني ذلك ؟  الكاتب يف صدد تبيني نظام احلكم يف العهد العباسي -5

  مؤشرين له مع التمثيل من النص .
  خلص النص باالعتماد على تقنية التلخيص . -6

  نقاط 07ثانيا: البنـــاء اللغـــوي :
 تعجب من األفعال التالية يف مجلة مفيدة  مبينا ما جيوز منه التعجب مباشرة وما ال جيوز:-1

  نفع .،  أسرع أصبح، اختذ،
  أعرا. اجعل كلمة املسخرة يف أسلوب التحذير و -2
  ."ذافريهاتنتقل حبعلى من يعود ضمري اهلاء يف قوله"  -3
"فهي أدوات مسخرة للحكام وليس هلا من األمر أي شيء" صور بيانية اشرحها مبينا  يف قول الكاتب -4

  نوعها وأثرها يف املعىن. 
  يف النص ؟ ملاذا ؟ مثل له من النص مبثال واحد. ما نوع األسلوب البالغي املعتمد -5

  نقاط 05 :ثالثا: الوضعيــة االدماجيــة

م ميتلكون أرغم طبيعة نظام احلكم الذي عرفه العصر العباسي واالستبداد الذي متلك اخللفاء إال 
  .جانبا اجيابيا ساهم يف جعل عصرهم من أرقى العصور اليت عرفها املسلمون عرب التاريخ 

حتدث يف فقرة وجيزة ال تتعدى مثانية أسطر عن دور اخللفاء يف التطور الذي عرفه اتمع العابسي 
  موظفا صور بيانية وامسني ممنوعني من الصرف ، وأسلوب االغراء .

  مالحظة : استخرج التوظيف  الذي وظفته بعد كتابة الفقرة ومسه.
  
    
  
  انتهى املوضوع بالتوفيق                                                                       

   2من  2صفحة 
  


