
 

 (الفالح والريف) اللغة العربية

 2018 / 2017    التاسع
 ات:ــرح األبيــش
  :إنين الفالح كسحابٍة مليئٍة باملاء, تضّحي مبا عندها لرتوي األرض العطشى باملياه العذبة الصافيةشرح البيت األول. 

  :األرض تنتُج اخلرَي والعطاء من خالل كّدي وتعيب حتى أتنّعم مبا تنتجه هذه األرض  ولقد جعْلُت تراَبشرح البيت الثاني

 .تبخرت ماشيًا يف هذا الّريف اجلميلأو

 :ولو أّنكم اقرتبتم من تراب هذا الّريف املعطاء و ورودِه البهّية لروى لكم قصص الشهداء الذين ضّحوا  شرح البيت الثالث

 امِتِه.بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكر

  :وإذا ما خاطبتم الّنهار والليل يف ريفنا اجلميل ألخربكم مبا خيبُِّئُه من تعب الفالح وآالمه. شرح البيت الرابع 

 :وإذا ما استنطقتم األراضي اخلضراء الرائعة يف بالدنا عن سرِّ مجاهلا ألجابتكم عن نشاط الفالح وقوَّته. شرح البيت اخلامس 

 :تكلِّمت اهلضاب و املرتفعات يف ريفنا عن عمل الفاّلح لنطقْت بصوت الفاّلح اجمللجل ومألت اآلفاق ولو  شرح البيت السادس

 بأصداِء كالمها.

 :قمم اجلبال الشاخمة وأظهرْت للّناظر صورَة ابن الّريف الشجاع الذي ال يرضى الّضيَم والذُّّل. ولتمايَلْت شرح البيت السابع 

  :الفاّلح الذي سَكَب براحتيه العّز واخللود يف أرجاء الوطن وحتوَّل عطاؤه إىل أناشيد عذبة.ذلك هو شرح البيت الثامن 

 :إّنه ريفنا اجلميل الذي جيعل الوطن يف أبهى صورة وأشكاله كأّنه جوهرٌة مثينٌة أو سواٌر قيٌِّم يف يد الوطن. شرح البيت التاسع 

 :إعراب القصيدة
 السكون يف حمل رفع مبتدأضمري رفع منفصل مبين على : أنا 

 الظاهرة على آخره. الّضّمةخرب مرفوع وعالمة رفعه : غيمٌة 

 الظاهرة على آخره. الّضّمةفاعل مرفوع وعالمة رفعه : نبٌع 

 ضمري  والياء:املقّدرة على ما قبل ياء املتكّلم الشتغال احملل للحركة املناسبة,  الّضّمةمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه : ريفي

 .متصل مبين يف حمل جر باإلضافة

 :ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة. :واهلاء, مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ُترَبه 

 َّفعل مضارع منصوب بأن املضمرة بعد الم التعليل وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. :أجرَّ, الالم الم التعليل الالم: :ألجر 

 حرف امتناع المتناع.: لو 

 ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل. والواو:فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون يف آخره ألّنه من األفعال اخلمسة, : تلمسوَن 

 ضمري  واهلاء:اسم معطوف على صخوره منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة,  زهوَرُه:حرف عطف,  الواو:  :و زهوَرُه

 متصل مبين يف حمل جر باإلضافة.

 ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة. واهلاء:مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة, : صباَحُه 

 صفة جمرورة وعالمة جّرها الكسرة الظاهرة على آخرها.: املوقوِد 

 ه.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر :تهدارُه, صورَة 

 تاء التأنيث الّساكنة ال حمل هلا من اإلعراب. والتاء:فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة,  :ترّنخْت , سفَحْت 

 ضمري متصل مبين يف حمل جر باإلضافة واهلاء:فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثّنى وحذفت النون لإلضافة,  :يداُه. 

 الظاهرة على آخره. الّضّمةخرب مرفوع وعالمة رفعه  :حليٌة 

 الظاهرة على آخره. الّضّمةاسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه  :قالدٌة 
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 اللغة العربية )يوم ميسلون(

 2018 / 2017التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :نصر اهلل دمشق على أعدائها وزّينها بشهدائها و أحسن عزاء شهدائها و رمحهمشرح البيت األول. 

  :الشدائد فكنت كاألم اليت تدافع عن أبنائها و حتميهمفكم يا دمشق دافعِت عن البالد العربية وقت شرح البيت الثاني. 

  :أتى عليِك يا دمشق عشر سنني صعاٍب, كالليل املظلم الذي طال ظالمه كثريًاشرح البيت الثالث. 

  :يا يوُسف, إنَّ الشهداء اليوم كثريون و لكنك أول من فتح باب الشهادة فهنيئًا لك الشهادة أيها البطلشرح البيت الرابع. 

  :َسَقْت دماء الشهداء أرضنا ومل يكن ذلك غريبًا فخرج أمجل النبات ألنه مرويٌّ بدماء الشهداء الطاهرةشرح البيت اخلامس. 

  :أحييَك و أحنين أمام عظمتك حياًّ وميتًا فقد كنت دائمًا منارًة لألجيالشرح البيت السادس. 

  :ا اهلل ثمَّ رضا العرب و العروبة ثرَت دفاعًا عن أمتك فاكتسبت بذلك رضشرح البيت السابع. 

 ما أعظمك ميتًا لقد أيقظت شعبًا وأَنْرَت أمًة و جعلتهم يستيقظون من غفوتهم و ال يرضون الّذل و و التاسع:  شرح البيت الثامن 

 .اهلوان                                  

  كرمية فقْد متَّ شهيدًا و نلت مطلبك و مرامكارتقيت إىل أعلى معالي الشرف بروحك احلرة ال: العاشرشرح البيت. 
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 اللغة العربية )قيٌم اجتماعية(

 2018 / 2017التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :زوجيت العزيزة ماوية, إّن هذه النقود و الثروات كّلها ذاهبة و لن يبقى من هذه النقود و الثروات إال السرية شرح البيت األول

 احلسنة.

  :يا ماوية: إنِّي ال أردُّ من جاء يطلب املال و ال أقول إن حالتنا عسرية.شرح البيت الثاني 

  :إّما أن أمتنع عن العطاء ذاكرًا عذري له أو أعطيه عطاء ال تكدره مّنٌة أو أذى.شرح البيت الثالث 

  :ألنفاس وُتْنَتَزع الروح من يا ماوية, إّن اإلنسان سيموت ال حمالة, فماذا سيفيدني مجع املال عندما تضيق اشرح البيت الرابع

 اجلسد؟

  :م ينل قتاًل و ال أسرًا.ّمه و دفعت عنه اعتداء اآلخرين فليا ماوية, رّبما أَجْرُت و َحَمْيُت وحيدًا ألشرح البيت اخلامس 

  :الناس تعلم أّنين لو أردت املال لكنت من أغنى الّناس ثراًء. وإنَّشرح البيت السادس 

  :أصابنا الزمان بالفقر و شّدته وجاء علينا أحيانًا بوفرة املال, وهكذا يأتي بالشِّدِة أحيانًا و بالرَّغد لقد شرح البيت السابع

 أحيانًا أخرى.

  :تكبُّرًا, و عندما كّنا فقراء مل يؤثر الفقر باألخالق. أغنياء مل يزدنا الغنىفعندما كّنا شرح البيت الثامن 

  :ال أؤذي جارًا لي أبدًا و سأمحي ِعْرَض جاري و أصونه دائمًا. يوإنِّشرح البيت التاسع 

  :وإّنين أحافظ على كرامة و شرف جارتي , فال يناهلم منِّي أيُّ أذى من نَّظٍر أو مسٍع شرح البيت العاشر. 
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