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

    -     . اذغّد تعّاي اٌطث١ؼح اٌزٞ دفغ اٌشؼشاء إٌٝ اٌؽذ٠س ػٓ اٌؽة 

 : ما طبٌعة األندلس الجغرافٌة ؟ وما نتٌجة ذلك ؟  ٕس

    -     اٌعغشاف١ح ٚوأٔٙا ٚؼذج ِرعأغح ٚلذ واْ ٌطث١ؼح األٔذٌظ اٌعغشاف١ح أشش ٚاضػ فٟ شخص١رٙا ذثذٚ ِٓ إٌاؼ١ح

 . اٌغ١اع١ح

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

  - :  ٓ٠رضػ رٌه فٟ ظأث١ 

 ِّا أدٜ إٌٝ ظٙٛس اٌّٛشؽاخ اٌرٟ ذ١ّض تٙا ٠ظٙش فٟ وصشج اٌغٕاء ٚاٌطث١ؼح اٌع١ٍّح   اٌعأة األٚي :  - ٔ       

 األدب األٔذٌغٟ ػٓ أدب اٌّششق .            

  ِغاّ٘ح اٌّشأج فٟ اٌؽ١اج األدت١ح   اٌعأة اٌصأٟ :   - ٕ       

 : ما سبب ظهور فن المشحات ؟ ٗس

 -  وصشج اٌغٕاء ٚاٌطث١ؼح اٌع١ٍّح 

 ة األدبٌة . : دلل على مساهمة المرأة األندلسٌة فً الحٌا٘س

  -   ْٚوأد فٟ ِمذِح ٔغاء األٔذٌظ األد٠ثاخ ٚالّدج تٕد اٌّغرىفٟ اٌرٟ ُػِشفد تّغاظالذٙا  األدت١ح ِغ اٌشاػش اتٓ ص٠ذ . 

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

 - شلٟ ِصالً فمذ واْ أدتُٙ فٟ ِشاؼٍٗ األٌٚٝ ِمٍذاً ٌفْٕٛ األدب اٌؼشتٟ ال ، ٌُ ذٕفصً ٚظً اسذثاط األٔذٌغ١١ٓ تاألدب اٌّش

 فٟ اٌّششق .

 : كٌف كانت شخصٌة األندلس العلمٌة ؟ 7س

 -  ٟاػرّذ األٔذٌغ١ْٛ ػٍٝ ِا ٠أذ١ُٙ ِٓ اٌّششق ، فمذ وأد اٌىصشج ِٓ أً٘ األٔذٌظ فٟ اٌمشْٚ األٌٚٝ ٌٍفرػ اٌؼشت

 مشْ اٌشاتغ ٘عشٚا اٌالذ١ٕ١ح ، ٚاذخزٚا اٌؼشت١ح ِىأٙا ؼرٝ فٟ طمٛعُٙ اٌذ١ٕ٠ح .٠رىٍّْٛ اٌالذ١ٕ١ح ، ِٚغ ِمذَ اٌ

علل: عدم وجود فروق جوهرٌة وكبٌررة برٌن نمراذأل األدب فرً العرراق والشرام ومصرر مرن جهرة واألنردلس مرن جهرة : 8س

 أخرى . 

-   ٟٚواْ ٠رعٗ ٔؽٛ األدب األَ )أدب  اٌّششق ،عثة رٌه أْ األدب األٔذٌغٟ واْ فٟ ِشاؼٍٗ األٌٚٝ ِمٍذاً ٌألدب اٌؼشتٟ ف

 اٌّششق( .

 : هناك ظاهرتان تتصالن بالنثر الندلسً . اذكرهما .9س

-   ٔ- . ػذَ ظٙٛس واذة وث١ش فٟ األٔذٌظ لثً اٌمشْ اٌشاتغ 

 شٜ اٌّٛظٛدج فٟ ْ ٌُ ٠غرؽذشٛا ألٔفغُٙ ِز٘ثاً ظذ٠ذاً فٟ إٌصش ٠ّىٓ إضافرٗ إٌٝ ِزا٘ة إٌصش األخٛاألٔذٌغ١  -ٕ         

 اٌّششق ٚذٛلفٛا ػٕذ اٌّؽاواج )اٌرم١ٍذ( .                
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 لماذا لم ٌظهر كاتب كبٌر فً األندلس قبل القرن الرابع ؟  : ٓٔس

 -  ، ْ٠ظٙش واذة وث١ش فٟ األٔذٌظ لثً اٌمشْ اٌشاتغ ؛ ألْ شخص١ح األٔذٌظ ٌُ ذرىاًِ إال فٟ رٌه اٌمش ٌُ 

  -ىرّاب لثً رٌه أْ ٠شذفؼٛا تٕصشُ٘ إٌٝ دسظح ذعؼٍُٙ فٟ صفٛف اٌىراب اٌؼثاع١١ٓ ٚوزٌه ٌُ ٠غرطغ اٌ      

   : ما أسباب تقلٌد أدباء األندلس ألدباء المشرق العربً ؟ ٔٔس
- : األسباب 
 شؼٛس األٔذٌغ١١ٓ تأُٔٙ ظضء ِٓ اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ ، ٚأُٔٙ ؼٍّح ٌٍرشاز اٌؼشتٟ واٌّشاسلح .  - ٔ

 ْ اٌّششق ٘ٛ ِٙذ اٌٍغح اٌؼشت١ح ِٚٛضغ ظٙٛس اإلعالَ ِٚىاْ اٌخالفح األٌٚٝ . وّا وأٛا ٠شْٚ أ - ٕ

٘ـ ٌُٚ ذغرمش أؼٛاي اٌّعرّغ األٔذٌغٟ ؛ 9ٔوّا أْ اٌشؼش األٔذٌغٟ لذ ظٙش ِرأخشاً ص١ِٕاً ، فإْ فرػ األٔذٌظ واْ عٕح  - ٖ

 ١ٌٕصشف إٌٝ اإلتذاع األدتٟ شؼشاً ٚٔصشاً إال فٟ اٌمشْ اٌصأٟ اٌٙعشٞ .

 : متى بدأ ظهور الموشحات ؟ وما أسباب ظهورها ؟ ٕٔس

-  ، ؼافَٝ( ؛ ٔر١عح الصد٘اس اٌّٛع١ما ُِ مَّذَ تٓ  ُِ  اٌّٛشؽاخ ظٙشخ فٟ ِٕرصف اٌمشْ اٌصاٌس اٌٙعشٞ ػٍٝ ٠ذ ِخرشػٙا )

 ٚش١ٛع اٌغٕاء فٟٙ اعرعاتح ٌؽاظح اظرّاػ١ح ٚف١ٕح .

 ( https://dardery.site/archives/3516ٌٍرذس٠ة اإلٌىرشٟٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلظاتاخ اضغظ ػٍٝ اٌشاتظ  ) 

 على األدب في العصر األندلسي تـــدريـــب

 ( أمام العبارة الخطأ:X( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة)√مة )ضع عال -(ٔ)

 ( )        .ْ ألٔفغُٙ ِز٘ثاً ظذ٠ذاً فٟ إٌصشٛاألٔذٌغ١ عرؽذزا -ٔ

 ( )      واْ ٌطث١ؼح األٔذٌظ اٌعغشاف١ح أشش ٚاضػ فٟ شخص١رٙا اٌغ١اع١ح . -ٕ

 ( )    .ٌؼشتٟ فٟ اٌّششقفٟ ِشاؼٍٗ األٌٚٝ ِمٍذاً ٌفْٕٛ األدب ا األدب فٟ األٔذٌظواْ  -ٖ

 ( ) .أْ ٠شذفؼٛا تٕصشُ٘ إٌٝ دسظح ذعؼٍُٙ فٟ صفٛف اٌىراب اٌؼثاع١١ٓ ِٕز اٌفرػ األٔذٌغ١ْٛ اٌىرّاب اعرطاع -ٗ

 ( )  .ؼرّذ األٔذٌغ١ْٛ ػٍٝ ِا ٠أذ١ُٙ ِٓ اٌّششقاذضؽد شخص١ح األٔذٌظ اٌؼ١ٍّح ِٕز تذا٠ح اٌفرػ ٌُٚ ٠ -٘

 ( )     اٌزٞ دفغ اٌشؼشاء إٌٝ اٌؽذ٠س ػٓ اٌؽة . اذغّد األٔذٌظ تعّاي اٌطث١ؼح  -ٙ

 ( )    اٌٍغح اٌؼشت١ح.وأد اٌىصشج ِٓ أً٘ األٔذٌظ فٟ اٌمشْٚ األٌٚٝ ٌٍفرػ اٌؼشتٟ ٠رىٍّْٛ  -7

 ( )     الٔشغاي اٌّغ١ٍّٓ األٚائً تؽشوح اٌفرػ.  اٌشؼش األٔذٌغٟ لذ ظٙش ِرأخشاً ص١ِٕاً  -8

 ( )       . اٌٙعشٞ اٌشاتغاٌّٛشؽاخ فٟ ِٕرصف اٌمشْ  ظٙشخ -9

 ( )        .ِٓ إٌاؼ١ح اٌعغشاف١ح ٚوأٔٙا ٚؼذج ِرعأغح األٔذٌظ ذثذٚ -ٓٔ

 ( )     .لألندلس شخصٌة اجتماعٌة تمٌزها عن شخصٌة المشرق االجتماعٌةلم ٌكن  -ٔٔ

 ( )       .أفصٍد األٔذٌظ أفصاالً ذاِاً ػٓ اٌّششق فٟ ؼ١اذٙا األدت١ح -ٕٔ

 ( )      شخص١ح األٔذٌظ االظرّاػ١ح تّشاسوح اٌّشأج فٟ اٌؽ١اج األدت١ح. اذغّد -ٖٔ

 ( )   . ظٙشخ  اٌّٛشؽاخ فٟ ِٕرصف اٌمشْ اٌصاٌس اٌٙعشٞ ػٍٝ ٠ذ ِخرشػٙا )اتٓ ص٠ذْٚ( -ٗٔ

 ( )   .شؼٛس األٔذٌغ١١ٓ تأُٔٙ ظضء ِٓ اٌؼاٌُ اٌؼشتٟ ، ٚأُٔٙ ؼٍّح ٌٍرشاز اٌؼشتٟ واٌّشاسلح -٘ٔ

 ( )  ظٛ٘ش٠ح ٚوث١شج ت١ٓ ّٔارض األدب فٟ اٌؼشاق ٚاٌشاَ ِٚصش ِٓ ظٙح ٚاألٔذٌظ ِٓ ظٙح أخشٜ . فشٚق ذٛظذ -ٙٔ

 ( )   .ٌُ ٠ظٙش واذة وث١ش فٟ األٔذٌظ لثً اٌمشْ اٌشاتغ ؛ ألْ شخص١ح األٔذٌظ ٌُ ذرىاًِ إال فٟ رٌه اٌمشْ -7ٔ

 ( )   ت١ح ِىأٙا ؼرٝ فٟ طمٛعُٙ اٌذ١ٕ٠ح .اٌالذ١ٕ١ح ، ٚاذخزٚا اٌؼش األٔذٌغ١ْٛ ِغ ِمذَ اٌمشْ اٌشاتغ ٘عش -8ٔ

 ( )      .واْ ظٙٛس اٌّٛشؽاخ فٟ األٔذٌظ عثثا ٌظٙٛس اٌغٕاء ٚأرشاسٖ -9ٔ

 ( )      . ِٓ أشٙش األد٠ثاخ األٔذٌغ١اخ )ٚالدج تٕد اٌخ١ٍفح اٌّغرىفٟ( -ٕٓ

 ( https://dardery.site/archives/3516ٌٍرذس٠ة اإلٌىرشٟٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلظاتاخ اضغظ ػٍٝ اٌشاتظ  ) 

https://dardery.site/archives/3516
https://dardery.site/archives/3516
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 :تخٌر الصواب من بٌن البدائل المتاحة -(ٕ)
 :  األندلسٌة الموشحات ظهور : سببٔس

 اٌغٕاء أرشاسׄ    ٌٙا اٌشؼشاء ؼةׄ    األدتاء لٍحׄ    اٌشؼشاء ٚفشجׄ  

 ، فما هو؟فن شعري جدٌد ظهر فً األندلس نتٌجة لحاجات فنٌة واجتماعٌة : ٕس

 .اٌطث١ؼح ْٚصفׄ     .اٌّٛشَّؽاخׄ    .األٔذٌغ١اخׄ     .اٌّؼٍماخׄ  

دة بنت الُمستكفً بمساجالتها األدبٌة مع ٖس  :: اشُتهرت َوالا

 .ػشتٟ اتٓׄ     .ؼضَ اتٓׄ    .ػثذٚط اتٓׄ     .ص٠ذْٚ اتٓׄ  

 :  ٌد على األندلسٌة الموشحات : ظهرتٗس

مَّذَׄ     ص٠ذْٚ اتٓׄ    اٌّرٕثٟׄ    اٌّغرىفٟ تٕد ٚالدجׄ   ؼافَٝ تٓ ُِ ُِ 

 :  شخصٌتها فً واضح أثر الجغرافٌة األندلس لطبٌعة : كان٘س

 اٌؼ١ٍّحׄ     االلرصاد٠حׄ    اٌذ١ٕ٠حׄ     اٌغ١اع١حׄ  

 :  العربً المشرق ألدباء األندلس أدباء تقلٌد أسباب : منٙس

 اٌؼشتٟ اٌؼاٌُ ِٓ ظضء تأُٔٙ األٔذٌغ١١ٓ شؼٛسׄ    اٌّششل١ح اٌؽشٚب فٟ األٔذٌغ١١ٓ ِشاسوحׄ  

 اٌٙعشٞ اٌصأٟ اٌمشْ لثً األٔذٌغٟ اٌّعرّغ أؼٛاي اعرمشاسׄ    األٌٚٝ اٌخالفح ِىاْ األٔذٌظ أْ ٠شْٚ وأٛاׄ  

 :  بسبب األندلس و المشرقً األدب نماذأل بٌن كبٌرة فروق : ال 7س

 ٌألٔذٌغ١١ٓ اٌّششل١١ٓ ذم١ٍذׄ       ٌٍّششل١١ٓ األٔذٌغ١١ٓ ذم١ٍذׄ  

  اٌّششق إٌٝ ألٔذٌظ شؼشاء ّٔارض ٔمًׄ       اٌّششق ػٓ األٔذٌظ اترؼادׄ  

 هً: مًكانت سائدة باألندلس فً القرون األولى للفتح اإلسال اللغة التً : 8س

 .اٌؼثش٠حׄ     .اٌالذ١ٕ١حׄ     .اٌفاسع١حׄ     .اٌؼشت١حׄ  

 من شعراء األندلس المشهورٌٌن:: 9س

 اٌثؽرشٞׄ     ذّاَ أتٛׄ     .ص٠ذْٚ اتٓׄ     .اٌّرٕثٟׄ  

 :  فً القرن الالتٌنٌة مكان العربٌة األندلس أهل : اتخذٓٔس

 اٌغادطׄ     اٌخاِظׄ     اٌشاتغׄ     اٌصاٌسׄ  

 :  كأنها و ندلساأل : تبدؤٔس

 ِرفشلح أِاوٓׄ    ِٕفصٍح ٚؼذاخׄ    ِرعأغح ٚؼذجׄ     ظض٠شجׄ  

 : من أشهر المشاركات فً الحٌاة األدبٌة باألندلس وعرفت بمساجالتها األدبٌة مع ابن زٌدون :ٕٔس

دجׄ     اٌؼاِش٠ح ١ٌٍٝׄ    ِشج تٕد ظ١ٍٍحׄ   ُّغرىفٟ تٕد ٚالَّ  اٌخٕغاءׄ    .اٌ

 ٌزت به شخصٌة األندلس االجتماعٌٌة ما عدا:كل مما ٌلً مما تم: ٖٔس

 .األدت١ح اٌؽ١اج فٟ اٌّشأج ِشاسوحׄ       .األٔذٌظ طث١ؼح ظّايׄ   . اٌغٕاء ش١ٛعׄ    ص١ِٕا اٌشؼش ظٙٛس ذأخشׄ  

 :إلى اإلبداع األدبً شعراً ونثراً إال فً القرن  األندلسٌون ٌنصرف: لم ٗٔس

 اٌٙعشٞ اٌخاِظׄ    اٌٙعشٞ غاٌشاتׄ    اٌٙعشٞ اٌصاٌسׄ    اٌٙعشٞ اٌصأٟׄ  



  

 

األدب العربيتايلوس في   

طذا٠ٍٛ 5  الصف الثاني الثانوي  

 ذشَ شاْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 :ابن خفاجة األندلسً: ٌقول ٘ٔس

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــغح سب ٠ـــ ــــــــــــــــاطف ِائـــ ــــــــــــــــٟ اٌّؼ       ذضد٘

  
 تٛشـــــــــــــــاغ خـــــــــــــــافك غــــــــــــــــصٓ وـــــــــــــــــــً ِـــــــــــــــٓ 

 
    أػطافٙـــــــــــــــا ِـــــــــــــــٓ ٠ــــشذــــــــــــــــــط ِــــٙـــــرــــــــــــــــــــضج

  
 سداغ ٠ّـــــــــــــــٛض وفـــــــــــــــً ِـــــــــــــــٓ شــــــــــــــــــ د ِـــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــثٙا ٔــــفــــضـ ــــــــــــــــاغ رٚائ     ػشــــــــــــــــ١ح اٌش٠

  
ـــىــرـــــــــــــــــــــٙافـــــرـــ   اٌّشذــــــــــــــــــــاغ ٘ــــــــــــــــــــّضج ــّــــٍَـّ

 
    ِفــــــــــــــشق ػــــــــــــــٓ لٕاػٙــــــــــــــا اٌـــــــــــــــــشت١غ ؼــــــــــــــــــــظّ 

  
 اٌـــــــــــــــــشاغ وـــــــــــــــــأط ذشذـــــــــــــــــذ وّـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــّظ 

 
 .هوغرًضا من أغراض الشعر العربً فً األندلس،  تعكس األبٌات

 .اٌطث١ؼح ْٚصفׄ    .اٌّذْ سشاءׄ    .ٚاٌّغاصٞ اٌفرٛؼاخ شؼشׄ    .اٌرؼ١ٍّٟ اٌشؼشׄ  

 

 :خفاجة: ٌقول ابن ٙٔس

   دسوـــــــــــــــــــــــــُ هلل أٔــــــــــــــــــــذٌظ أ٘ـــــــــــــــــــــــً ٠ــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــً ِــ ــــــــــــــــــاس ٚظــ  ٚأشـــــــــــــــــعاس ٚأٔـــٙـ

 
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــح ِـــ ـــــــــــــــخٍذ ظــــٕـ ــــــــــــــٟ إال اٌ ــــــــــــــاسوُ ف    د٠

  
ـــــــــــــــــخ١شخ ٌٚــــــــــــــــٛ   أخرــــــــــــــــاس وٕــــــــــــــــد ٘ــــــــــــــــزا ذـ

 
ــــــــــــــــــذ ذخشــــــــــــــــــٛا ال ــــــــــــــــــذخٍٛا أْ را تؼ    عــــــــــــــــــمشا ذ

  
 إٌــــــــــــــــاس اٌعٕــــــــــــــــح تؼــــــــــــــــذ ذــــــــــــــــذخً فٍــــــــــــــــ١ظ 

 
 من:تشٌر إلى ما تمٌزت به األندلس األبٌات السابقة 

 ٚعؽش٘ا اٌطث١ؼح ظّايׄ   اٌغ١اع١ح األٔذٌظ ٚؼذجׄ      .األدت١ح اٌؽ١اج فٟ اٌّشأج ِشاسوحׄ       اٌغٕاء ش١ٛعׄ  

 ن أنفسهم كانوا ٌلقبون نابغٌهم بأسماء المشرارقة، فٌقولرون فرً الرصرافً: إنره ابرن رومرً األنردلس،واألندلسٌ: كان 7ٔس

خفاظح: صٕٛتشٞ األٔـذٌظ، ٚاتـٓ ص٠ـذْٚ: تؽرـشٞ األٔـذٌظ، ٚاتـٓ دساض:  ِٚشٚاْ تٓ ػثذ اٌشؼّٓ: اتٓ ِؼرض األٔذٌظ، ٚاتٓ

 ...إٌخ ِرٕثٟ األٔذٌظ

 تشٌر هذه الفقرة إلى حقٌقة تتعلق بالحٌاة األدبٌة فً األندلس ، وهً: 

 .األٔذٌظ ٌشؼشاء اٌّغرمٍح األدت١ح اٌشخص١ح ظٙٛس -ׄ   .اٌّششق شؼشاء ػٍٝ األٔذٌغ١١ٓ اٌشؼشاء ذفٛق -ׄ  

 .األٔذٌظ ٌشؼشاء اٌّششق شؼشاء ذم١١ٍذ -ׄ    اٌّششق ٌشؼشاء األٔذٌظ فٟ اٌشؼشاء ذم١١ٍذ -ׄ  

 ، فكتبت إلٌه:والدة أجبر ابن زٌدون على االبتعاد عن : 8ٔس

 اٌرفــــــــــــــشقِ  ٘ــــــــــــــزا تؼــــــــــــــذ ِــــــــــــــٓ ٌٕــــــــــــــا ٘ــــــــــــــً أال

  
   ً ً   ف١شـــــــــــــىٛ عـــــــــــــث١  ٌمـــــــــــــٟ تّـــــــــــــا صـــــــــــــة   وـــــــــــــ

 
 فأجابها ابن زٌدون بقوله: 

ــــــــــــــــا هللا ٌؽــــــــــــــــا ًِ  تٍّرـــــــــــــــــك   ف١ــــــــــــــــٗ ٌغــــــــــــــــدُ  ٠ٛ

  
ؽ١ـّــــــــــــــانِ   ٜ أظـــــــــــــــً ِـــــــــــــــٓ ُِ ّٛ  ٚاٌرفـــــــــــــــشقِ  إٌـــــــــــــــ

 
 ِغـــــــــــــــــــّشج   دْٚ اٌؼـــــــــــــــــــ١  ٠ط١ـــــــــــــــــــة ٚو١ـــــــــــــــــــف

  
  ّٞ  اٌّـــــــــــــــــــــــــــ سقِ  ٌٍى ١ـــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــشٚس   ٚأ

 
 ٌسمى هذا اللون من الشعر:

 .اٌّٛشؽاخׄ     اٌّغاظالخׄ             إٌمائضׄ     اٌّؼاسضاخׄ  

 



  

 

األدب العربيتايلوس في   

طذا٠ٍٛ 6  الصف الثاني الثانوي  

 ذشَ شاْ

للتواصل 01156008819

 واتس 

 قال أبو جعفر بن سعٌد فً وصف نهر :: 9ٔس

ْٙشِ  حَ إٌَّ ًِ فِضَّ ُظ األِص١ ّْ  َرَّ٘ثَْد َش

 ْٗ َِ َذا ُّ ش  َواٌ ْٙ َٔ َّٞ  أَ

 ْٗ َِ ًَّ فَِذا  َص١ََّش اٌظِّ

 ْٗ َِ ٠ُػ ال  ََٔغَعْرُٗ اٌشِّ

 ْٗ َِ ِٓ ال ٍُْغْص شََْٕد ٌِ َٚ 

شِ  ّْ ًِ ُؼفَّ تاٌغ  م١ِ َٛ َواٌَؼْضِة اٌصَّ ُٙ  فَ

 

 هو. الشعر العربً فً األندلس، لونا جدٌدا من ألوانتعكس األبٌات 

 اٌّٛشؽاخׄ     .اٌّذْ سشاءׄ    .ٚاٌّغاصٞ اٌفرٛؼاخ شؼشׄ    إٌمائضׄ  

ْنِدي رحمه ّللّا تعالى: قال أبو ٕٓس  البقاء الرُّ

ــــــــــــــــٝ َ٘  ٌـــــــــــــــٗ  ػـــــــــــــــضاءَ  ال أَِــــــــــــــــش   اٌعـض٠ــــــــــــــــشجَ  َد

  
 ٜ َٛ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذَّ  ٚ أُؼــــــــــــــــذ   ٌـــــــــــــــٗ َ٘ َٙ ْٔ ُْ   ا ــــــــــــــــالَ ــ ْٙ  شَـ

 
ِْٕغ١َـــــــــــــــحً  فاعـــــــــــــــأْي ُْ  ِــــــــــــــا تٍََ ْشِع١َــــــــــــــــح    شــــــــــــــأ ُِ 

  
  َٓ ــــــــــــــــــــح   ٚأ٠ــــــــــــــــــــ ُْ  أ٠ــــــــــــــــــــٓ أَ  َشاِطـثَ ــــــــــــــــــــا  َظ١َـّ

 
ــــــــــــ ُ  ٚأ٠ـــــــــــــٓ ّْ ٠ـــــــــــــٗ ِٚـــــــــــــا ِؼ ِٛ ٖ   ِــــــــــــٓ ذَْؽ ــــــــــــَض ُٔ 

  
ُش٘ــــــــــــــــــا ٚ  ْٙ ــــــــــــــــــْزبُ  َٔ ــــــــــــــــــا    اٌَؼ ُْ  ٚ ف١َّ  ِــــــــــــــــــَ 

 
َّٓ  لٛاػـــــــــــــــــذ   ــــــــــــــــ َْ  ُو ـــــــــــــــــالد  أسوـــــــــــــــــا  فّــــــــــــــــا اٌـث

  
ـــــــــــــٝ  ــــــــــــــاءُ   َػَغ ـــــــــــــُ إرا  اٌثَمَ ـــــــــــــكَ  ٌ ُْ   ذَْث ــــــــــــــا  أسوـ

 
 و.تعكس األبٌات غرًضا من أغراض الشعر العربً فً األندلس، ه

 .اٌطث١ؼح ْٚصفׄ    .اٌّذْ سشاءׄ    .ٚاٌّغاصٞ اٌفرٛؼاخ شؼشׄ     .اٌرؼ١ٍّٟ اٌشؼشׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3516ٌٍرذس٠ة اإلٌىرشٟٚٔ ٚاٌرأوذ ِٓ اإلظاتاخ اضغظ ػٍٝ اٌشاتظ  ) 

 

 

 

 بالتوفٌق والسداد

 أحمد دردٌري
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