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 أحد المظاهر اآلتية ليس من مظاهر الشعر االجتماعي في العصر األندلسية :  -1

 مشاركة المسيحين مناسباتهم  -   تصوير عادات األنلسيين وتقاليدهم.  -

 وصف الحدائق والرياض والزهور  -   وصف المهن التي يعمل بها الناس  -
 

 أحد األتية ليس من عادات األندلسيين :  -2

 الخروج لمراقبة هالل العيد    لبست الثياب السوداء في األتراح  -

 تهنئة الحكام بالعيد     لبس الثياب البيضاء في األتراح  -
 

 ي يمثل عادة خروج الناس لمراقبة هالل العيد : البيت الذ -3

 هاللك النضو ناحال أصفر    إذا أقبل الناس ينظرون إلى  -

 تروق الضحى منه وتندى األصائل    هنيئا لك العيد بك أصبحت  -

 بأندلس فذاك من الصواب    إذا كان البياض لباس حزن  -
 

 البيت الذي  يمثل عادة تهنة الحكام بالعيد  :  -4

 هاللك النضو ناحال أصفر    قبل الناس ينظرون إلى إذا أ -

 تروق الضحى منه وتندى األصائل    هنيئا لك العيد بك أصبحت  -

 بأندلس فذاك من الصواب    إذا كان البياض لباس حزن  -
 

 البيت الذي يمثل عادة لبس الثياب البيضاء في األتراح  :  -5

 هاللك النضو ناحال أصفر    إذا أقبل الناس ينظرون إلى  -

 تروق الضحى منه وتندى األصائل    هنيئا لك العيد بك أصبحت  -

 بأندلس فذاك من الصواب    إذا كان البياض لباس حزن  -
 

 البيت الذي يمثل مظهر مشاركة المسيحيين مناسباتهم :  -6

 فبشراك ألف بعد عامك قابل    تلقاك الشرى وحياك بالمنى  -

 غداة بكى المزن واستعبرا    بشرا أرى المهرجان قد است -

 أوراقها وثمارها الحرمان    أما الوراقة فهي أنكد حرفة  -

 كما وسع الجاللة والكمال    وللزاهي الكمال سنا وحسنا  -
 

 البيت الذي يمثل مظهر وصف المهن والحرف التي يعمل بها الناس  :  -7

 فبشراك ألف بعد عامك قابل    تلقاك الشرى وحياك بالمنى  -

 غداة بكى المزن واستعبرا    أرى المهرجان قد استبشرا  -

 أوراقها وثمارها الحرمان    أما الوراقة فهي أنكد حرفة  -

 كما وسع الجاللة والكمال    وللزاهي الكمال سنا وحسنا  -



 البيت الذي يمثل مظهر وصف مظاهر التطور العمراني   :  -8

 امك قابل فبشراك ألف بعد ع   تلقاك الشرى وحياك بالمنى  -

 غداة بكى المزن واستعبرا    أرى المهرجان قد استبشرا  -

 أوراقها وثمارها الحرمان    أما الوراقة فهي أنكد حرفة  -

 كما وسع الجاللة والكمال    وللزاهي الكمال سنا وحسنا  -

 

 أحد األتية ليس من خصائص الشعر االجتماعي في األندلس :  -9

 جاء في معظمه مقطوعات شعرية قصيرة  -

 يوظف اللغة السهلة واأللفاظ االجتماعية السائدة  -

 يميل إلى المعاني البسيطة  -

 حرارة العاطفة وتدفق المشاعر  -

 


