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 : بم اتسمت البٌئة األندلسٌة ؟ وما أثر ذلك فً الشعراء ؟ 2س

 اتسمت بجمال الطبٌعة الذي دفع الشعراء إلى الحدٌث عن الحب .     -    

 : ما طبٌعة األندلس الجغرافٌة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟  0س

تبدو من الناحٌة الجغرافٌة وكأنها وحدة متجانسة وقد كان لطبٌعة األندلس الجغرافٌة أثر واضح فً شخصٌتها     -    

 السٌاسٌة .

 : لألندلس شخصٌة اجتماعٌة تمٌزها عن شخصٌة المشرق االجتماعٌة . وضح . 3س

 ٌتضح ذلك فً جانبٌن  : -  

 ة الغناء والطبٌعة الجمٌلة مما أدى إلى ظهور الموشحات التً تمٌز بها الجانب األول :  ٌظهر فً كثر  - 2       

 األدب األندلسً عن أدب المشرق .            

 الجانب الثانً :   مساهمة المرأة فً الحٌاة األدبٌة    - 0       

 : ما سبب ظهور فن المشحات ؟ 4س

 كثرة الغناء والطبٌعة الجمٌلة  - 

 المرأة األندلسٌة فً الحٌاة األدبٌة .  : دلل على مساهمة5س

فدت بمسداجألتها  األدبٌدة مدع الشداعر ابدن    -   رم كانت فً مقدمة نساء األنددلس األدٌبدات ودةدة بندت المسدتكلً التدً ع 

 زٌدون .

 :  هل انفصلت األندلس بذلك انفصاالً تاماً عن المشرق فً حٌاتها األدبٌة ؟  6س

باط األندلسٌٌن باألدب المشرقً مثألً فقد كان أدبهدم فدً مراحلدأل األولدى مقلدداً للندون األدب د ، لم تنلصل وظل ارت - 

 العربً فً المشرق .

 : كٌف كانت شخصٌة األندلس العلمٌة ؟ 7س

اعتمد األندلسٌون على ما ٌأتٌهم من المشرق ، فقد كانت الكثرة من أهل األنددلس فدً القدرون األولدى لللدتح العربدً  - 

 ون الألتٌنٌة ، ومع مقدم القرن الرابع هجروا الألتٌنٌة ، واتخذوا العربٌة مكانها حتى فً طقوسهم الدٌنٌة .ٌتكلم

: علل: عدم وجود فروق جوهرٌة وكبٌرة بٌن نماذج األدب فً العراق والشام ومصر من جهة واألندلس من جهة 8س

 أخرى . 

لى مقلداً لألدب العربً فً المشرق ، وكان ٌتجأل نحو األدب األم سبب ذلك أن األدب األندلسً كان فً مراحلأل األو  -

 )أدب المشرق( .

 : هناك ظاهرتان تتصالن بالنثر الندلسً . اذكرهما .9س

 عدم ظهور كاتب كبٌر فً األندلس قبل القرن الرابع . -1   -

 ضافتأل إلى مذاهب النثر األخرى الموجودة فً األندلسٌون لم ٌستحدثوا ألنلسهم مذهباً جدٌداً فً النثر ٌمكن إ  -0         

 المشرق وتوقلوا عند المحاكاة )التقلٌد( .                

 :  لماذا لم ٌظهر كاتب كبٌر فً األندلس قبل القرن الرابع ؟ 22س

 ، لم ٌظهر كاتب كبٌر فً األندلس قبل القرن الرابع ؛ ألن شخصٌة األندلس لم تتكامل إد فً ذلك القرن  - 

  -وكذلك لم ٌستطع الكتةاب قبل ذلك أن ٌرتلعوا بنثرهم إلى درجة تجعلهم فً صلوف الكتاب العباسٌٌن       

 : ما أسباب تقلٌد أدباء األندلس ألدباء المشرق العربً ؟   22س

 األسباب : -

 قة . شعور األندلسٌٌن بأنهم جزء من العالم العربً ، وأنهم حملة للتراث العربً كالمشار - 2

 كما كانوا ٌرون أن المشرق هو مهد اللغة العربٌة وموضع ظهور اإلسألم ومكان الخألفة األولى .  - 0
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هـ ولم تستقر أحوال المجتمع األندلسً 12كما أن الشعر األندلسً قد ظهر متأخراً زمنٌاً ، فإن فتح األندلس كان سنة  - 3

 فً القرن الثانً الهجري .؛ لٌنصرف إلى اإلبداع األدبً شعراً ونثراً إد 

 : متى بدأ ظهور الموشحات ؟ وما أسباب ظهورها ؟ 20س

عاَفى( ؛ نتٌجة دزدهار الموسٌقا   - م بن م  َقدة الموشحات ظهرت فً منتصف القرن الثالث الهجري على ٌد مخترعها )م 

 ، وشٌوع الغناء فهً استجابة لحاجة اجتماعٌة وفنٌة .

 

 الواجب المنزلً:

 ( أمام العبارة الخطأ:Xوعالمة) ( أمام العبارة الصحٌحة√ضع عالمة ) - 2س 

 ( )      اعرحذز األَذنغٍىٌ ألَفغهى يزهثاً جذٌذاً فً انُصش. -1

 ( )    كاٌ نطثٍعح األَذنظ انجغشافٍح أشش واضح فً شخصٍرها انغٍاعٍح . -0

 ( )   اذغًد األَذنظ تجًال انطثٍعح انزي دفع انشعشاء إنى انحذٌس عٍ انحة .  -7

 ( )  أهم األَذنظ فً انقشوٌ األونى نهفرح انعشتً ٌركهًىٌ انهغح انعشتٍح.كاَد انكصشج يٍ  -4

 ( )   انشعش األَذنغً قذ ظهش يرأخشاً صيٍُاً الَشغال انًغهًٍٍ األوائم تحشكح انفرح.  -8

 ( )      ظهشخ انًىشحاخ فً يُرصف انقشٌ انشاتع انهجشي.  -0

 عثة ظهىس انًىشحاخ األَذنغٍح :  .3

 اءوفشج انشعش

 قهح األدتاء

 حة انشعشاء نها

 اَرشاس انغُاء

 ظهشخ انًىشحاخ األَذنغٍح عهى ٌذ :  .1

 والدج تُد انًغركفً

 انًرُثً

 اتٍ صٌذوٌ

 ُيقَّذو تٍ ُيعافَى

 كاٌ نطثٍعح األَذنظ انجغشافٍح أشش واضح فً شخصٍرها :  .0

 انغٍاعٍح

 انذٌٍُح

 االقرصادٌح

 انعهًٍح

 يٍ أعثاب ذقهٍذ أدتاء األَذنظ ألدتاء انًششق انعشتً :  .16

 يشاسكح األَذنغٍٍٍ فً انحشوب انًششقٍح

 شعىس األَذنغٍٍٍ تأَهى جضء يٍ انعانى انعشتً

 كاَىا ٌشوٌ أٌ األَذنظ يكاٌ انخالفح األونى

 اعرقشاس أحىال انًجرًع األَذنغً قثم انقشٌ انصاًَ انهجشي

 ًَارض األدب انًششقً و األَذنظ تغثة :  ال فشوق كثٍشج تٍٍ .11

 ذقهٍذ األَذنغٍٍٍ نهًششقٍٍٍ

 ذقهٍذ انًششقٍٍٍ نألَذنغٍٍٍ

 اترعاد األَذنظ عٍ انًششق
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 َقم ًَارض شعشاء ألَذنظ إنى انًششق

 اذخز أهم األَذنظ انعشتٍح يكاٌ انالذٍٍُح فً انقشٌ :  .10

 انصانس

 انشاتع

 انخايظ

 انغادط

 كأَها :  ذثذو األَذنظ و .17

 جضٌشج

 وحذج يرجاَغح

 وحذاخ يُفصهح

 أياكٍ يرفشقح


