
 

 اللغة العربية )القلب املتّيم(

 8102-8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :يطا٥س اجلٌُٝ ايٛاقف ع٢ً غجس ايبإ َػسدًا , تػسٜدى جعًين أترٍنس أحصاْٞ ٚشادْٞ غٛقًا إىل األحب١.اأٜٗا شرح البيت األول 

  :َا أحصْو ٖٛ ذات٘ ايرٟ أحصْين. فإٕ نٓت تبهٞشرح البيت الثاني ٕٓ ُ٘, فإ  حبٝبًا فكدت

  :أنٔجِس َٔ ايبها٤ ع٢ً احملبٛب١ ٚأحصِّٞ زغِ ٚجعٞ, يهٞ جتَد عْٝٛٞ تدَع بػصاز٠.شرح البيت الثالث 

  :بٞ, ال تطسع مبػادزتو ٚجِّب ْفطو إٔ ٜصٝبٗا غ٤ْٞ َٔ حساز٠ غٛقٞ.شرح البيت الرابع ٌٓ ٌٗٓ ٚاْتظس يرت٣ َا ح  مت

  ٚاآلٕ اذٖب إىل احلجاش فعط٢ إٔ جتد قًَٛا ٜطريٕٚ يف عاجل قسب َٓطك١ ْعُإ.البيت اخلامس: شرح 

  :سنب ٜطري باحملبٛب١ اييت تطٌٝ دَٛعٗا حصًْا ع٢ً فسام ايٛطٔ ٚ األحباب.ايشرح البيت السادس 

  :غاِٖدَت ًَٜٛا زنب احملبٛب١ فأخربٖشرح البيت السابع ِٕ  ِ بأْٓٞ قد َٗت حصًْا ع٢ً فساقِٗ.أضتخًفو باهلل أٜٓٗا ايطا٥س إ

  :ٜٓشرح البيت الثامن   ا٥س قٌ يًكّٛ أِّْٞ َْٝٓت ذٚ جطِ ٚأٖ ٚقٓد جٍفت دَٛعٞ ٚأصبح بها٥ٞ ممصٚجًا بايٓدَا٤.يٍطاٗا أ
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 اللغة العربية )جبهة اجملد(

 8102-8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :ُِٗت إىل أزضٔو ال خداعًا ٚغػًاشرح البيت األول  .يكد عػْكُت تسابو ٜا دَػُل ال تكسبًا ٚزٜا٤ّ ٚاجت

  :أُغوُّ بسؤ١ٜ بصسٟ ْٚظسٟ ئوٚنإ فؤادٟ عًٝٓا ألزأى إىل إٔ أصبخت شرح البيت الثاني. 

  :أجلأ إيٝ٘ إُْٓا ألْٓٞ أتُٛم يسؤ١ٜ احلبٝب١ ايػاي١ٝ.شرح البيت الثالث ُٕ ُِٗت إىل أزضٔو يٝظ ألْين احتِجُت ملها  ٚاجت

  :ََٖسَٞ.شرح البيت الرابع ِٕ ٚصًُْت يهٗٛييت ٚ  دَػُل يكد نرِبُت يف أزاضٝٔو َٓر ْع١َٛ أظفازٟ ٚأٜضًا يف غبابٞ إىل أ

 جطُٞ ٚأصبح غعسٟ أبَٝض ايًٕٛ ٚ ٚجٗٞ قد بدت عًٝ٘ َعامل ايتعب ٚاإلزٖام.البيت اخلامس:  شرح ٌَ  ٖٚا أْا اآلٕ ٚقد َُْخ

  :حبٔو عايكًا يف زٚحٞ ٚدَٞ ٚأْفاضٞ إىل بك١ٓٝ حٝاتٞ.شرح البيت السادس ٍَ  ٚأْٔت ٜا دَػُل َا شا

  :ََٗسِت اشدادت مجااًل ٚملعاًْا.ٜا دَػُل اصربٟ ٚنابسٟ ع٢ً املصا٥ب فٗا ٖشرح البيت السابع  ٞ قطع ايرٖب عٓدَا ُص

  :عساقَتٔو َٚهاْتٔو طاَٚيِت أغسَف األْطاب.شرح البيت الثامن ٖٕ ِٔ صُِدٔت بٛج٘ األعدا٤ ٚ اَتًهٔت ايعساق١ ٚايَٖٓطِب, إ ََ  دَػُل ٜا

  :مل شرح البيت التاسع ٔ ٕ تتػًٍيب ع٢ً مجٝع األعدا٤ ايرٜ ٜا دَػلُ أ ؤ إىل أغال٤ٕ ضعٝف١.اضتطعتٔ  ََا ٖٛيتِ املصا٥ٔبُ أ قد حت ٛٓتؤٚ  ٛا بك  ٜعرتف

  :ضٝطسَ ع٢ً ايٓػشرح البيت العاشر ٟ ٛ ايٓطفاح اير ٖٛالن ٚذاى  ٟ قد ُدٔحسَ  ٛز ايػاش ٖا.فٗرا تُٝ ٛاز ٚ أض ٕ دَػل  ّ حصٛ َا َّ أ َُٖص ٚايػسب قد   سم 
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 اللغة العربية )يوم ميسلون(

 8102-8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :ُِْٖصس اهلل دَػل ع٢ً أعدا٥ٗا ٚشٜٓٓٗا بػٗدا٥ٗا ٚ أحطٔ شرح البيت األول  .ٚ زمحِٗ عصا٤َ

  :فهٓت ناألّ اييت تدافع عٔ أبٓا٥ٗا ٚ حتُِٝٗ فهِ ٜا دَػل دافعٔت عٔ ايبالد ايعسب١ٝ ٚقت ايػدا٥دشرح البيت الثاني. 

  :أت٢ عًٝٔو ٜا دَػل عػس ضٓني صعإب, نايًٌٝ املظًِ ايرٟ طاٍ ظالَ٘ نجريًاشرح البيت الثالث. 

  :ايػٗدا٤ ايّٝٛ نجريٕٚ ٚ يهٓو أٍٚ َٔ فتح باب ايػٗاد٠ ف٦ًٝٓٗا يو ايػٗاد٠ أٜٗا ايبطٌشرح البيت الرابع ٖٕ  .ٜا ُٜٛضف, إ

 بدَا٤ ايػٗدا٤ ايطاٖس٠ت اخلامس: شرح البي ٌّٟ  .َضَكِت دَا٤ ايػٗدا٤ أزضٓا ٚمل ٜهٔ ذيو غسٜبًا فدسج أمجٌ ايٓبات ألْ٘ َسٚ

  :أحَٝٝو ٚ أحنين أَاّ عظُتو حٝاًّ َٚٝتًا فكد نٓت دا٥ًُا َٓاز٠ً يألجٝاٍشرح البيت السادس. 

  :زضا ايعسب ٚ ايعسٚب١ شرح البيت السابع ِٖ  .ثسَت دفاعًا عٔ أَتو فانتطبت بريو زضا اهلل ث

 يكد أٜكظت غعبًا ٚأَِْسَت أ١ًَ ٚ جعًتِٗ ٜطتٝكظٕٛ َٔ غفٛتِٗ ٚ ال ٜسضٕٛ ايٓرٍ ٚ  !َا أعظُو َٝتًاو التاسع:  شرح البيت الثامن 

 .اهلٛإ                                  

  إىل أع٢ً َعايٞ ايػسف بسٚحو احلس٠ ايهسمي١ فكِد َٖت غٗٝدًا ٚ ًْت َطًبو ٚ َساَو ازتكٝت: العاشرشرح البيت. 
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 (قيٌم اجتماعيةاللغة العربية )

 8102-8102التاسع    
 ات:ــرح األبيــش
  :ٖرٙ ايٓكٛد ٚ ايجسٚات نًٍٗا ذاٖب١ ٚ ئ ٜبك٢ َٔ ٖرٙ ايٓكٛد ٚ ايجسٚات إال ايطري٠ شرح البيت األول ٕٓ شٚجيت ايعصٜص٠ َا١ٜٚ, إ

 .احلط١ٓ

  :َا١ٜٚ: إِّٞ ال أزٗد َٔ جا٤ ٜطًب املاٍ ٚ ال أقٍٛ إٕ حايتٓا عطري٠. ٜاشرح البيت الثاني 

  :َٓا إٔ أَتٓع عٔ ايعطا٤ ذانسًا عرزٟ ي٘ أٚ أعطٝ٘ عطا٤ ال تهدزٙ ١ٌَٓٓ أٚ أذ٣.شرح البيت الثالث  إ

  :اإلْطإ ضُٝٛت ال حماي١, فُاذا ضٝفٝدْٞشرح البيت الرابع ٕٓ َِٓتَصع ايسٚح َٔ  ٜا َا١ٜٚ, إ مجع املاٍ عٓدَا تضٝل األْفاع ُٚت

 اجلطد؟

  :ُِٝت ٚحٝدًا ألشرح البيت اخلامس َُ  .ِ ٌٜٓ قتاًل ٚ ال أضسًآَ٘ ٚ دفعت عٓ٘ اعتدا٤ اآلخسٜٔ فًٜا َا١ٜٚ, زٓبُا أَجِسُت ٚ َح

  :ٕٖشرح البيت السادس  .ايٓاع تعًِ أْٓين يٛ أزدت املاٍ يهٓت َٔ أغ٢ٓ ايٓٓاع ثسا٤ّ ٚإ

  :يكد أصابٓا ايصَإ بايفكس ٚ غٓدت٘ ٚجا٤ عًٝٓا أحٝاًْا بٛفس٠ املاٍ, ٖٚهرا ٜأتٞ بايػِّد٠ٔ أحٝاًْا ٚ بايٖسغد شرح البيت السابع

 .أحٝاًْا أخس٣

  :تهٗبسًا, ٚ عٓدَا نٓٓا فكسا٤ مل ٜؤثس ايفكس باألخالم أغٓٝا٤ مل ٜصدْا ايػ٢ٓفعٓدَا نٓٓا شرح البيت الثامن. 

 ال أؤذٟ جازًا يٞ أبدًا ٚ ضأمحٞ ٔعِسَض جازٟ ٚ أصْٛ٘ دا٥ًُا ٞٚإِّاسع: شرح البيت الت. 

  :أذ٣ َٔ َْٚإْٓين أحافظ ع٢ً نسا١َ ٚ غسف جازتٞ , شرح البيت العاشر ٟٗ  .ظُس أٚ مسُع فال ٜٓاهلِ َِّٞ أ
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