
 

 نازك املالئكة                                                    (النهـــُر العاشــــُق) ةــة العربيــالمغ                                                                                     

 8102 / 8102    التاشع
 إىل أًٓ املفس املازد اجلباز ٓالحكيا؟ إىُ ٓطري مطسعًا باجتاٍيا, إٓىُ ٓدٓمس احلكْل ّ البطاتني, غنس ماؤِ الدّفام : املقطع األول 

 .ذٍِبيآساِ أمامُ, ٓطري مطسعًا نالٓسٓح, ّإٓىُ ٓالحكيا أٓينا  ما نٓل                

 الّطني ّ ٓيتكل مً قسٓ٘ ألخسٚ ّ ال ٓطتطٔع أحد احلٓد مً مطريِ,   الْحلإٓىُ جيسٖ مطسعًا حاماًل معُ : املقطع الثاني ّ 

 ّنٓل ما ىطتطٔع فعلُ احلياٌ علٙ بعضيا البعض.                  

 آثاز الٓدماز ّ اخلساب للبطاتني ّ احلكْل ُُتازنًا خلَف ,اليَس ٓطري خلفيا ٓالحكيا مالحك٘ العاغل لعػٔكتُ: املقطع الثالث. 

 مٔاٍُ احلكْل حاماًل معَا ِتُ علٔيا ّ غنَسه قبضَتأًٓ املفٓس؟ اضتطاع اليَس أٌ حئط بيا مً نل جَ٘, ّأحَه: ع الرابعاملقط 

 .اخلساب ّ الٓدماز                 

 ٔيا التالل لكد عسفيا ٍرا العاغل املتٔٓه مير قدٓه األشل, إٓىُ ال ٓتّْقف, ٓالحل الطَْل ّ احلكْل, مً أجلُ بي: املقطع اخلامس 

 .ّ الكسٚ, ّقد ألفياِ, ٓصّزىا مسات ّ مسات ٓكطع الطَْل ّ ميػٕ عرب احلكْل لٔؿل إلٔيا                   
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 عبدالرمحن حيدر                                         (لنـــا اجلــــوالنة )ــــة العربيــــالمغ                                                                                 

 8102 / 8102التاشع    
 ات:ــرح األبيــش
  :اجلْالٌ احلبٔب٘ ٓا أزَض ؾَست حسّف اللػ٘ فطالت لرتّٖ قؿ٘ حٓبٕ ّ عػكٕ لٔوشرح البيت األول. 

  :امتصجت بدو قليب ّ اٍتاجت غاضب٘ متْعدٗ بتحسٓس األزضفّ ؾَست حسّف الهلنات شرح البيت الثاني. 

  :لو لتعٓبس عً إعجابٕ ّ احرتامٕ لوأىت ٓا غَٔدٗ اجلْالٌ شرح البيت الثالث ّٛ  .ُأقدِّو َأغعازٖ فدا

  :إٓىين أضتند مً غَادتو غجاع٘ ّ قْٗ تدفعين ألضتلَّ ضٔفٕ مدافعًا عً ّطينشرح البيت الرابع. 

  :ٍرا جْالىيا احلبٔب مل ُٓعسف عيُ إاّل الػجاع٘ ّ البطْل٘, ّ الهٌْ نّلُ ٓتػٓيٙ برلوشرح البيت اخلامس. 

  :أزض اجلْالٌ ٍٕ جصٛ مً تساب ضْزٓ٘ احلبٔب٘, ٓتيافظ الػَداٛ للرّٔد عيَا ّ ٍه مً خريٗ األبطالشرح البيت السادس. 

  :نيت ضابكًا يف مٔع٘ الػبابقد ٓا جبل الٓػٔخ الْقْز أىت الػٔخ الّطاعً يف الٓطً ّ شرح البيت السابع. 

  :ىْاٜب الٓدٍس أٌ تيال مً عصميتو الكْٓ٘ حتدٓت الؿعاب العظاو, ّ مل تطتطعشرح البيت الثامن. 

  :ٓا جْالٌ ثٓبت أطسافو علٙ الهٌْ ّقف غاضبًا يف ّجُ املعتدٖشرح البيت التاسع. 

  :ِّشرح البيت العاشر  .س دىظ املعتدٖ بيرياٌ ثْزتو املطتعسٗ لتػطل عاز ضيني االحتالل ّقٓدو دماٛ الػَداٛ لرتبح املعسن٘ط
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 المغــــة العربيــــة )النَّـــــاس و السمــــان(                                                   املتنّبي                                                                                 

 8102 / 8102التاشع    
 ات:ــرح األبيــش
  :ٍنْميا ذاتعاؽ أىاع نجريٌّ قبليا علٙ ٍرِ األزض ّ ناىت ٍنْمَه ّ مػانلَه ٍٕ شرح البيت األول. 

  :ناٌ قد عاؽ بعض أٓامُ ضعٔدشرح البيت الثاني ٌِ  .ًاّ زحل نٓل إىطاٌ عً ٍرا العامل ّ يف قلبُ غٓؿ٘ ّ نآب٘ ّإ

  :ٓهٌْ قد نٓدز عنل اإلحطاٌ بَراالفسح٘ ّ ْٓو ٓأخر ما أعطٙ ّ الدٍس ْٓماٌ, ْٓو ٓعطٔو شرح البيت الثالث. 

  :نا قدو الصماٌ لإلىطاٌ خريًا, اضتػٓل اإلىطاٌ ٍرا العنل ّ ّّظفُ للٓػسِّ ّ اإلضاٛٗ نّلشرح البيت الرابع. 

  :تدمريِزغبات اإلىطاٌ ال قٔن٘ هلا ّال تطتحل أٌ ٓعادٖ اإلىطاٌ أخاِ مً أجلَا ّ ٓطعٙ لشرح البيت اخلامس. 

  :السجال الٓػجعاٌ ٓطتكبلٌْ املْت ّ لْ ناٌ مٓسًا ّ ال ٓسضٌْ بالٓرلِّ ّ اخليْعشرح البيت السادس ٌٓ  .إ

  :لَهَأضٓل البػس ّ أجلْ ناىت احلٔاٗ تبكٙ إلىطاٌ لهاٌ اإلىطاٌ اّلرٖ ٓتعٓسض للكتل شرح البيت السابع. 

  :العاز أٌ ميْت اإلىطاٌ مطتطلنًا خاىعًاإذا مل ٓهً مفسٌّ مً املْت فنً شرح البيت الثامن. 
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 ــــرٌة(                             عبداجلبار بن محديسيطغــــة العربيــــة )ليمــــٌة مالم                                                                                 

 8102 / 8102التاشع    
 ات:ــرح األبيــش
  :ميَا عكدًا جلٔد حبٔبيت َعٔل٘ نمٓئت لْ أٓىَا ال ترّب ألؾَيجادت الٓطناٛ علٔيا بكطع بّلْزٓٓ٘ مجشرح البيت األول. 

  :أزضلِت الٓطناٛ قطعًا بّلْزٓٓ٘ ضاقتَا الٓطحب إلٔيا ّقد ّعدت باخلري فأّفت الْعدشرح البيت الثاني. 

  :اضتكبلتَا األزض علٙ ّ جيتَٔا اليضستني.ضهبت الػْٔو دمْعًا بّلْزٓٓ٘ شرح البيت الثالث 

  :مً األمطاز الػصٓسٗ تػّهلت الٓطْٔل امليدفع٘ ّ أحاطت بيا نأٓىَا ثعابني تطسع للٓئل مٓيا.شرح البيت الرابع ّ 

  :ّمٔض الربم مدفْعشرح البيت اخلامس ٌٓ  ٓصٓد مً تطاقطَا نّلنا ٍدأت. اْزٍٓد ّ نأ

  :ثٓه ٓعْد ّ نأٓىُ ضٔف نّلنا ضلَّ مً غندِ عاد إلُٔ.ّ ٓػٔب الربم شرح البيت السادس 

  :نه مً ىبات متعطؼ ذابل أعسض عيُ ؾاحبُ بطبب فكداٌ الطكآ٘, فجادت علُٔ املطس باخلريات شرح البيت السابع ّ 

 فأؾبح ىضسًا.                        

  :مبدع قدْٓس َُُعألَبَظ املطُس األزَض لباضًا شأًٍا ؾَيشرح البيت الثامن. 

  حتت جيح الّظالوالٓطناٛ ّ العطاٛ مً بهاٛ  سٗ أخرت املدَدخِّ ّ ازتْٚ اليبع مً عنٍي: التاسعشرح البيت. 

  فسحًا ىتٔج٘ ثكل حبات املطس علُٔ ّأىػد الّطري أعرب األحلاٌأؾبح الػؿً ٓتنآل : العاشرشرح البيت. 
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