
 (تفيئي ظل اخللود) اللغة العربية

 2018 / 2017    التاسع
 ات:ــرح األبيــش

  :ذياألجماد واخللود ال على عرِش يرتبعتلك أن  حقَّ ,ملرأة القوية الصامدة كصمود جبل قاسيوناأيتها شرح البيت األول 

 .يف صنعِه ساهمِت

  :اللوم والتجاهلجلْأِت إىل األوجاع واآلالم والشدائد فما احننيت أمامها وما  ِتْيحتدَّشرح البيت الثاني. 

  :اهاسأق أصعب الظروف و لقوية وقاومت كل أنواع األسلحة يفمحلت النضال وسط املعارك اشرح البيت الثالث. 

  :على الفراش الوثري ئييف شدة الربد ومل تتك جاهدِتشرح البيت الرابع. 

  :جفونك سبياًل إىلما أكثر الليالي اليت قضيتها يف الصحاري ومل يعرف النوم شرح البيت اخلامس! 

  :ة يف فاستلهمت حروفها من مواقفك املشرِّ ٍةَءضاسطوٍر وبيتها املرأة أكتب الزمان تارخيك املشرق شرح البيت السادس

 .ساحات النضال

  :يف شعري ولكن الشعر عجز عن ذلك و بطوالتكحاولت أن أصف أجمادك شرح البيت السابع! 

  :هبوطاملتنوعة بني صعوٍد و الشعرية لذلك فال فائدة يف إضاعة وقيت يف اخلوض يف القوايف شرح البيت الثامن. 

  مثل عن النضال من كل قصيدٍة تقاليبقى الفعل العملي هو التعبري األ: التاسعشرح البيت. 

  الشعر أن يتمايل طربًا عندما أصف مآثرك وبطوالتك أيتها املرأة العربية املناضلة أوشَك: العاشرشرح البيت.  
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 (رسول اهلدىاللغة العربية )

 2018 / 2017التاسع    
 ات:ــرح األبيــش

  :تقرََّحت عيناِك )سلم( بكيت بكاًء شديدًا حتىةكنون منطقيسبسبب أحبتك الذين أشرح البيت األول. 

  :و أضاء الظلمة يف منطقة  َضَمالربق َو يقيم األحبة أم ألنَّأم بسبب هبوب الرياح من جهة)كاظمة(حيث شرح البيت الثاني

 .)إضم(

  :امتنع عنك النوم عند تذكر  االسالفة وملاألماكن ملا بكيت على  الّصادقإنك لوال العشق شرح البيت الثالث

 .)البان(و)العلم(

  :َتْلَذملا َع َتْلَديا من تعاتبين يف احلب العفيف الطاهر فلو َعشرح البيت الرابع. 

  :و عجِم ومن عرٍب حممدًا صلى اهلل عليه وسلم هو عظيم هذا العامل مبا فيه من إنٍس وجنٍّ إنَّشرح البيت اخلامس. 

  :كانمن يقصده ألي شيء  لقد امتنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ردِّشرح البيت السادس. 

  :للفقري كل ما حيتاجه وال يرده خائبًا كاملطر يهطل على إن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يقدم شرح البيت السابع

 .األرض اجلرداء فيعيد هلا احلياة

  :ومساحَة ِقُلفهو جيمع بني مجال اخُل !فما أروع األخالق الكرمية اليت اتصف بها صلى اهلل عليه وسلمشرح البيت الثامن 

 .الوجِه

  :يف نضارته وكالبدر يف علو مقامه والبحر يف كرمه والدهر فالرسول صلى اهلل عليه وسلم كالزهر شرح البيت التاسع

 .يف همته

  :إن اجلواهر اجلميلة املصونة اليت تستخرج من أعماق البحار هي جزٌء من كالمه وابتسامته صلى اهلل شرح البيت العاشر

 .عليه وسلم
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