الحياة في العصر العباسي
 -1علل .
شاعت ظاهسة الغصل الصسٍح بيىما ثىازي الغصل العفيف في العصس العباس ي .
 -2بم ثفظس
اقحصاز العباض بً ألاحىف في شعسه على الغصل ؟
 -3أكمل .
ً -1ىقظم الغصل إلى هىعين هما ....................... ، ......................
 -2ظهس الغصل بىىعيه في قىة في العصس  ....................وثابعه في العصس  ..............وطعف في عصس
.........
 -3مً شعساء الغصل الصسٍح  .................ومً شعساء الغصل العفيف ............................
 -4ما طمات الغصل الصسٍح والعفيف ؟
األدب األندلسي

علل  :لم ثظهس املدازض ألادبية في ألاهدلع بالىطىح الري ظهست فيه عىد املشسقيين
ض  -علل نهظة ألادب في العصس ألاهدلس ي؟ وما مظاهسه
ض  -جعددت أهىاع الىثر ألاهدلس ي وفىىهه ،كما ثميز بخصائص معيىة ..وضح ذلك
ض  :-ما مظاهس نهظة الشعس ألاهدلس ي؟ (ما عىامل نهظة الشعس ألاهدلس ي؟)
ض – ما خصائص(طمات)الشعس ألاهدلس ي ؟
ض  :ما أهم ألاغساض الشعسٍة في العصس ألاهدلس ي؟ وما أهم ألاغساض التي اهصسفىا عنها ؟
املدرسة الرومانسية

ً
ض  :ثطىزت القصيدة العسبية على ًد خليل مطسان  ،اذكس ثالثا مً خطىات هرا الحطىز .
ض ٌ :عحبر بعع الىقاد  :أن طسٍقة مطسان مسحلة اهحقالية بين الكالطيكية الجدًدة والسوماوظية .
وضح ذلك .
ض " :لقد كان صييع البازودي مع الشعس صييع مً أعاد الحياة ملً ُطلبها ،وزد الىبع ملً فقده ،كما
كان للشاعس خليل مطسان ثأثير كبير في ثطىٍس القصيدة".
ض  -ما دوز البازودي في ازثقاء الشعس مً حيث الكلمة والعبازة ومً حيث املىطىعات ؟
ض  -وما دوز خليل مطسان في ثطىٍس القصيدة  .اذكس مظهسًٍ لهرا الحطىٍس.

ض  : 1ما أهمية الشعس الىطني في جشكيل وجدان أي أمة ؟
ض  :2ما الدوز الري ًلعبه الشاعس في حياة امحه ؟
ض  : 3للشعس املصسي دوز هام في حياة مصس وشعبها  .وضح .
ض  : 4ما الاهحمام ألاطاس ي للشعس الىطني على مظحىي الشعىب ؟
ض  : 5ما الري عني واهحم به الشعس الىطني في العصس الحدًث ؟
ض َ : 6مً أبسش زواد الشعس الىطني في العصس الحدًث ؟
المقال

ما جعسٍف املقال ؟
ض  :اذكس أهم أهىاع املقال ؟
ض  :هل ًخحلف املقال مً حيث وطيلة اليشس ؟
ض  :ما أهىاع املقال مً حيث ألاطلىب ؟
ض  :وضح الخصائص العامة للمقال .
ض  :الظمات ألاطلىبية املشتركة بين جميع املقاالت

