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 ة و آدابها                  غة العربيّ اللّ مادة اختبار الثالثي الثالث في                                  
 
وصل فلما الثورات على بني أمية تنبع منها،  البصرة ، وكانت " واليا علىزيادا"اختار معاوية   مناسبة النص :  

 وقال قولته: ولم يبدأ بحمد هللا و الثناء عليهزياد إلى البصرة صعد المنبر 
 

 النص: 
ّ  الغيّ اللة العمياء، والجهالة الجهالء، والضّ  فإنّ  أما بعد: " ، ر، ما فيه سفهاؤكمالموفي بأهله على النا

تقرؤوا كم لم عنها الكبير، كأنّ  وال يتحاشى، التي يشب فيها الصغير األموريشتمل عليه حلماؤكم من و
 معصيته.العذاب األليم ألهل واب الكريم ألهل طاعته ، ومن الثّ  ، ولم تسمعوا ما أعدّ هللا كتاب
يرجو وال من ال يخاف عاقبة  ◌َ نعْ عن سفيهه صُ امرئ منكم يَذُبُّ  ، كلّ يندتم الدّ بتم القرابة وبعّ قرّ         
 فهاء.السّ  اتّبعتموقد ، ، ما أنتم بالحلماءمعادا

ً يها باألرض هدمً ى أسوِّ ، حتّ رابالشّ عام والطّ  حرام علىّ            ال األمرَ ا ي رأيت آخَر هذَ ، إنّ ا وإحراقا
 الوليَّ  خذنّ باn آلي أقسم ، وإنّ  في غير عنفةٌ شدّ و، غير ضعف في نٌ ، ليلهبه أوّ  حَ لُ يصلح إال بما صَ 
جل منكم ، حتى يلقى الرّ بالسقيم ، والصحيحَ بالعاصي والمطيعَ  ،بالمدبر ، والمقبلَ اعنبالظّ  بالمولى، والمقيمَ 

  سفكتُ إّال  دلجِ ى بمُ وتَ أُ  ي ال، فإنّ يلِ اللّ  اي ودلجَ وإيّ  ،كمقناتُ  أو تستقيمَ  سعد ، فقد هلك سعيد " نجُ "اُ أخاه فيقول: 
 أجد داعيا بها إال قطعت لسانه. ولقد أحدثتم أحداثا لم تكن، ولقد أحدثنا ي الة فإنّ ودعوى الجاهليّ  ايَ ، وإيّ دمهُ 

 شَ ، ومن نبَ هنا عن قلبقبْ بيتا نَ  بَ قَ ، ومن نَ اه، ومن أحرق قوما أحرقناهقنق قوما غرّ ، فمن غرّ لكل ذنب عقوبة
 اه فيه حيا .قبرا دفنّ 
 ".رعايَ من صَ  منكم أن يكونَ  فليحذر كلٌّ ، رعى كثيرةفيكم لصلي  هللا إنّ  مُ يْ َوا        

      زياد بن أبيه ً             ً                                                                                             
 نقاط) 08(البناء الفكري:  

 اللين ؟ وكيف عرفت ذلك؟.أمالشدة  أهي؟ العراق سيحكم بها  "زياد"  التيما السياسة -1
 عالم يدل استعمال زياد لألمثال ؟. ؟يقال عندما تستحكم الشدة ، فما هو األمثالاستعمل زياد مثال من -2
 دينية ، استخرجها ،ثم أوضح أثرها.في الخطبة بعض اإلشارات ال يوجد-3
 ملمحا واحدا ؟. أستخرجالخطبة شخصية زياد،  في تبرز-4
 لخص مضمون الخطبة ؟.-5
 .مع التمثيلذكر مؤشرين له ا نمط الخطبة ؟  ما-6

 نقاط)06( البناء اللغوي:
 مبيّنا نوعه وأثره البالغي. ، استخرجهمحسن بديعيّ برز في الفقرة الثالثة -1
 ج مثاال واحدا ،وأذكر لماذا يكرره ؟يكثر زياد من القسم ، أستخر-2
 " أقسم باn آلخذّن الوليَّ بالمولى" وإنّي التالية وغرضه البالغي:  بيّن نوع األسلوب في العبارة-3
 أعرب ما تحته سطر .-4
 بيّن أحرف الزيادة في الفعل" غّرق"ووزنه ومعناه بعد الزيادة.-5

 
 نقاط)06: (:الوضعية اإلدماجية
 األسلوبو، موظفا النمط الحجاجي م تحث فيها زمالءك على طلبه والغاية منه،العل يكون موضوعهاأنشئ خطبة 

                   . ومفعوال ألجله ،( مثال واحد لكل أسلوب)والنهي  األمر بصيغتياإلنشائي 
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مناسمناسبة ال

amزياد إلى زياد إلى البص

الجهالة الالجهالة الجّفإنفإّنا بعد:
األمورماؤكم من ه حلماؤكم من 
ثوامنمن الثّّما أعدسمعوا ما أعدّّ

م الددتم الدّّبع امرّ، كل، كّلينينّع
تمبعتمقد سسسفهاءفهاء.ّّالسالسّباتّّ

برابّلّش ِتتى أسى أسِو، حت، حتّّش يهّ
،غير ضغير ضعففيٌن

بالعاَوالمطيعوالمطيع،المدبر
َُُتستقيمأو تستقيم وإي،ُُتتكمكمُُقناتقنات

ها إال قطعت لسعيا بها إال قطعت لسا
،ق قوما أحرقناحرق قوما أحرقناه

رمنمن صَن يكونمنكم أن يكون
                                

فت ذلك؟. عرفت ذلك؟.
ل زياد لألمثاستعمال زياد لألمثال ؟
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