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الشاعر خليل مطران                   مقتل ُبَزْرُجُمْهَر     االستبداد :ّولالمحور األ
  :النّص

  جااللّبون النداَء ِعفيه ُي     يا َيْوَم َقْتِل ُبَزْرُجُمْهَر وقد َأَتْوا  -١
   .اهرة في آخرهظ بالكسرة المجرورإليه  مضاف:قْتِل .فتحة الظاهرة بال منصوب)مضاف(منادى:يوَم. ة نداءاأد:يا

  . حرف تحقيق:قد .حالّية: َو.  ممنوع من الصرفألّنه بالفتحة نيابة عن الكسرة مجرور مضاف إليه :ُبَزرُجُمْهَر
  . رفع فاعلمحّلفي  لمّتصضمير : ْو .على األلف المحذوفة اللتقاء الساآنين المقّدر الضّم فعل ماض مبني على :َأتَْوا

  . رفع فاعلمحّلفي  مّتصلضمير : ْو .ةس من األفعال الخمألّنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره :ُيَلبُّون
 . حال منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره      :ِعَجاال . الظاهرة في آخره   مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :النداَء
  . نصب حالمحّلفي ..) يلّبون) + (قد أتوا(و: الجمل

  . باسم الفاعلمشّبه صفة  عجلى لألنثى وعجالن للذآر : ج ِعجاال : الصرف
  .) َعَجًال، وَعَجَلة :المصدر:َعِجَل   (.َعجول للذآر واألنثى: مبالغة اسم الفاعل

  َأحيَْا البالَد َعَدالًة وَنَواال     ُمتألِّبين ِليشهدوا َمْوَت الذْي-٢
  .)تألُّبًا: ، المصدر َتَأّلَب:الفعل اسم فاعل،:  ُمتألِّب:المفرد (. جمع مذآر سالمألّنه منصوب بالياء حال: ُمتألِّبين
شهدوا .  الم التعليل  الالم :ليشهدوا ل،              : ي د الم التعلي أن المضمرة بع صبه حذف        و فعل مضارع منصوب ب ة ن  عالم

ؤّول المصدر ( . رفع فاعلمحّلعلى السكون في  مبني مّتصل ضمير :و . من األفعال الخمسةألّنهالنون من آخره    الم
دها في        ةمن أن المضمر   دير . جرّ  بحرف ال   جرّ  محلّ  والفعل بع شهادةِ   :التق ْوتَ  ).  ِل ة        : َم ه منصوب وعالم مفعول ب

ا . باإلضافةجّر محّلعلى السكون في  اسم موصول مبني :الذي . الظاهرة في آخره  نصبه الفتحة  ى      :َأْحَي ي عل اٍض مبن فعل م
صبه الفتحة        :البالَد . في آخره  المقّدرالفتح   ةً  . الظاهرة في آخره      مفعول به منصوب وعالمة ن ز منصوب     :عدال تميي

  .اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: نواال. بالفتحة الظاهرة في آخره
  . ساآن الوسط اسم ثالثّي.)َمْوت(في آلمة  سبب آتابة التاء مبسوطة عّلل -
  . سبقت بياءالثالثّي فعل فوق .)أحيا(في آلمة  آتابة األلف ممدودة  سببعّلل -
  هم إجفاال ضلوِعُيجفْلَن بيَن    رًا والنفوُس آظيمٌة ُيبدون ِبْش-٣

ع فاعل  محلّ  في مّتصل ضمير :ْو . من األفعال الخمسةألّنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره       :ُيبدون  . رف
دأ    :النفوسُ  .حالّية: َو . الظاهرة في آخره   المة نصبه الفتحة  مفعول به منصوب وع    :ِبْشرًا ة    مبت وع وعالم ه   مرف رفع
  . الظاهرة في آخرهةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة خبر: آظيمٌة . الظاهرة في آخرهةالضّم

صل  نون النسوة ضمير      :َن . بنون النسوة  الّتصاله فعل مضارع مبني على السكون       :ُيْجِفْلَن  ى الف      مّت ي عل تح في    مبن
ان منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره         : بيَن . رفع فاعل محّل ه ظرف مك  مجرور مضاف إليه    :ضلوِعهم .مفعول في

اال  .  باإلضافة جرّ  محلّ  مبني على السكون في مّتصل ضمير   :هم . بالكسرة الظاهرة في آخره    ق منصوب    : إْجف مفعول مطل
  . مفعول مطلق مؤآِّد لفعله: أجفل، إجفاًالُيجِفل   .بالفتحة الظاهرة في آخره

  . رفع خبر ثاٍنمحّلفي ) يجفْلَن إجفاال( . نصب حالمحّلفي ) لنفوس آظيمٌةا(و :الجمل

  
  ّتباعّياال+ اإلبداعّيالمذهب 

 البحر الكامل
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  االـتـخـًا ُمـهاِديـَتـّالُدُه ُمـج        ُبزْرُجُمْهُر يسوُقُهُر وإذا الوزي-٤
ه    مرفوع وعالمة  مبتدأ   :الوزيُر. الفجائّية :إذا .استئنافية: و ضمّ رفع رُ  .الظاهرة في آخره      ةال دل    :ُبَزْرُجُمْه وع   ب مرف

ضمير  : هـ  . الظاهرة في آخره      ةالضمّ رفعه    مرفوع وعالمة   فعل مضارع    :يسوُقُه . الظاهرة في آخره   ةالضّمرفعه   وعالمة
ّالُدهُ  . نصب مفعول به   محلّ  في    الضمّ  مبني على    مّتصل ة   فاعل  :ج وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع  :هـ  . الظاهرة في آخره   ةال
اً  . باإلضافة جّر محّل في   الضّم مبني على    مّتصلر  ضمي االً  +ُمتهادي : الجمل   .حال منصوب بالفتحة الظاهرة        : ُمخت

  . رفع خبرمحّلفي ) يسوُقُه جّالده(
   َهَدَي:الجذر تمايل تهادى :الثالثّي اسم فاعل من الفعل فوق ُمتهاديا  :الصرف
  خيل: الجذر  زها وتكّبر تال اخ: الثالثّيعل من الفعل فوق ا اسم فُمختاال

   يتتالىآالموِج وهو ُمَداَفٌع    تديغ وتروُح حوَلهما الجموُع وت-٥
روحُ  ة فعل مضارع :ت وع وعالم ه   مرف ضّمرفع ي آخرهةال ا ح . الظاهرة ف ان منصوب :وَلهم ه ظرف مك مفعول في
ا .الظاهرة في آخره      بالفتحة دي غت . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّتصل ضمير   :هم ة   مضارع   فعل  :ت وع وعالم ه   مرف رفع
ى آخره    ةالمقّدر ةالضّم الموج  . عل ة  :َو . بالكسرة الظاهرة في آخره        مجرور  اسم    :الموج  . جرّ حرف   : ك: آ   .حالّي
ر    : ُمَداَفٌع . رفع مبتدأ  محّل ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في         :هو ة    خب وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع  الظاهرة   ةال

  . على آخرهةالمقّدر ةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةع  فعل مضار:يتتالى . في آخره
  . رفع خبر ثاٍنمحّلفي ) يتتالى (. نصب حالمحّلفي ) هو مدافع(و: الجمل 

  . الجذر غدو تغتدي   .ُيداَفُع ، ُدِوفع : الثالثّيلفعل فوق لاسم مفعول ):ُمَداَفٌع(:الصرف
  الالًة وَضوايفاقتّص منه َغ       َسِخَط المليُك عليه إثَر نصيحٍة-٦

ِخَط ره :َس ي آخ اهر ف تح الظ ى الف ي عل اٍض مبن ل م ُك . فع ةفاعل : الملي وع وعالم ه  مرف ضّمرفع ي ةال اهرة ف  الظ
  .) بالفعل سخطانمتعّلق (.جّر بحرف الجّر محّل على الكسر في  مبنيمّتصلضمير  :هـ.جّرحرف  :على:عليه.آخره
   .ة في آخره مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهر: إثَر

   . بالكسرة الظاهرة في آخرهمجرور مضاف إليه :نصيحٍة
  .الظاهر في آخره فعل ماض مبني على الفتح :اقتّص.عطف حرف :الفاء:فاقتصَّ
   . مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره: َغَوايًة

  . اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:الالَض . حرف عطف:َو
  ال، ال: لُبَزْرُجُمْهَر فقال آلٌّ    ُد هل من شافعٍِ ناداهُم الجّال-٧

 نصب مفعول     محّل مبني على السكون في      مّتصل ضمير   :هُم .على آخره  المقّدرفعل ماٍض مبني على الفتح      : ناداهُم
 : هل  . الظاهرة في آخره ةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةفاعل : الجّالُد.) اللتقاء الساآنين الضّمآت ميم الجماعة ب   حّر(.به

وع          مجرور  اسم      :شافٍع.  زائد جّر حرف   : من .حرف استفهام  ًا بالكسرة الظاهرة مرف ه      محالّ  لفظ ى أّن دأ " عل  ."مبت
اء :فقال . ممنوع من الصرف   ألّنه بالفتحة نيابة عن الكسرة      مجرور اسم   :ُبَزْرُجُمْهَر .جّرحرف   الالم :لبزرجمهَر  :الف

  .تح الظاهر في آخرهفعل ماٍض مبني على الف : قال . .حرف عطف
  . لهامحّل ال )لفظي( توآيد : ال. نافيه ال عمل لها: ال . الظاهرة في آخرهةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل :ُآلٌّ

  . نصب مفعول به ثاٍن للفعل ناداهممحّلفي ..) هل من شافع: (الجمل
  فرأى فتاًة آالصباِح جماال     طْرَفُه آسرى في الجماعِة وأداَر-٨

ه   مرفوع وعالمة فاعل :آسرى .فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر في آخره   :أداَر ضمّ رفع ّدر  ةال ى آخره  ةالمق  . عل
 جرّ  محلّ  في  الضمّ  مبني على    مّتصل ضمير   :هـ . الظاهرة في آخره      مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة         :طرَفه

رأى .باإلضافة اء:ف ى الفتحة : رأى.حرف عطف:الف اٍض مبني عل ّدرالمفعل م ى آخرهةق اًة.  عل ه منصوب :فت مفعول ب
.  بالكسرة الظاهرة في آخره   مجرورم   اس :الصباِح.جّر حرف   :لكافا:آالصباح. الظاهرة في آخره   وعالمة نصبه الفتحة  

  .ويجوز التمييز. ل منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره حا:جماال .) بصفة محذوفةانمتعّلق(
  .وذًا عن القاعدة اسم علم أعجمّيشذ/ آتبت األلف مقصورة :  آسرى: الصرف

  . مديرون ومديرين: ج:مدير      . ُمَدارمفعولال اسم . ُمدير: اسم الفاعل إشارة  إدارة أشار  أدار 
  . ُمشار إليه اسم المفعول. ُمِشير: اسم الفاعل  إفالة   إفالة   أفعل أفعل
  قاالالفتاِة وفمضى الرسوُل إلى     هامِررى في أ آسرى أن ُي فأشاَر-٩

ة ة: اللغ ضالل  : الغواي ي ال ان ف اإلمع
  .ماك في الباطلألّنهوا

  غوي+ الجذر غوو 
  .عاقبه:  منهاقتّص
 .الباطل: الضالل
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اَر اٍض:أش ل م ره فع ي آخ تح الظاهر ف ى الف ي عل ة فاعل :آسرى . مبن وع وعالم ه  مرف ضّمرفع ّدر ةال ى ةالمق  عل
  . على آخرهةالمقّدر فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بالفتحة :ُيَرى . ونصب حرف مصدرّي:أْن.آخره
تح       :مضى ى الف ي عل ّدر  فعل ماض مبن ى آخره  المق ة  اعل   ف:الرسولُ  . عل وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع  الظاهرة في   ةال
  . في آخره، واأللف لإلطالق فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر:قاال .آخره
  َأتعجُّبًا وسؤاال:  لهقالْت    ي موالَي يعجُب آيَف لم تتقنَّع-١٠

  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير  :ي.األلف للتعذر على ةالمقّدر ةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةمبتدأ  :موالي
تح في              :آيفَ . الظاهرة في آخره   ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة فعل مضارع   : يعجب ى الف ي عل تفهام مبن  محلّ  اسم اس

م  .نصب حال  ون من آخره        :تتقّنعي  . حرف نفي وجزم وقلب       :ل ه  فعل مضارع مجزوم بحذف الن ال   ألّن  من األفع
ع    محلّ  مبني على السكون في       مّتصل ضمير   :ي .الخمسة تْ .فاعل  رف تح الظاهر في              : قاَل ى الف ي عل اٍض مبن فعل م
اً .عراب إلمن ا    لها محّل للتأنيث ال : ْت .آخره زة :أتعجُّب تفهام      الهم اً  . حرف اس ق منصوب بالفتحة        :تعجُّب  مفعول مطل

ره ي آخ اهرة ف ل(  حرف عطف:َو .الظ ؤاال). جم ق :س ول مطل ره مفع ي آخ اهرة ف ة الظ صوب بالفتح سأل  (. من ي
  .)سؤاًال

  .) موالي( رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) يعجب(   . نصب مفعول به مقول القولمحّلفي ) أيتعّجُب تعجُّبًا: (جملال
  َت أنَعم بااليُح وعْشالنصماَت     : إلى الملِك العظيِم وُقْل لهْع فارِج-١١
  .ي آخرها بالكسرة الظاهرة فمجرور صفة :العظيِم . فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره:ارجْع
  . فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر في آخره:ماَت .فعل أمر مبني على السكون الظاهر في آخره: قْل

سكون  :عْشَت. الظاهرة في آخرهةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل   :يُحالنص صاله  فعل ماض مبني على ال اء  الّت  بالت
   .نصوب بالفتحة الظاهرة حال م:أنعَم. رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :َت. المتحرآة

  
   . نصب مفعول به مقول القولمحّلفي ) يُحالنصمات :  ( الجمل . تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة:باال

  .اسم تفضيل:أفعل =  أنعم      ُفْل،ُقْل : الصرف    . نصب بالعطفمحّلفي ) وعْشَت أنعَم باال(
  الالـُه وِظـوَلـ حومًاـ رسإّال     وقد ُقِتَل الحكيُم فهل ترى انظْر-١٢
  . تحقيق:قد . حالّية :و .ى السكون الظاهر في آخرهلفعل أمر مبني ع: انظْر
  . فعل ماٍض مبني للمجهول مبني على الفتح الظاهر في آخره:ُقِتَل

  . حرف استفهام:هل . استئنافية:الفاء :فهل . الظاهرة في آخرهةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة نائب فاعل :الحكيُم
  . على آخرهةالمقّدر ةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةفعل مضارع  :ترى
  . الظاهرة في آخرهمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :رسومًا .أداة حصر: إّال
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة: ُهحوَل

  .حة الظاهرةمنصوب بالفتاسم معطوف : الالِظ .حرف عطف: و :وظالال
  . نصب حالمحّلفي ) وقد قتل الحكيُم: (الجمل
  . تاء الفعل األصلية). مات(في سبب آتابة التاء مبسوطة عّلل

  .أمر فعل ثالثّي: همزة وصل، السبب ).  ارجْع، انظْر(في بّين نوع الهمزة
   رجاال الجموِعيلو أّن في هذ    ها الحسناُء ترفُع ستَر ما آانِت-١٣
  .من اإلعراب  لهامحّل للتأنيث ال :ْت.  فعل ماٍض ناقص مبني على الفتح الظاهر في آخره:آانت . نافية: ام

ان :الحسناُء م آ ة اس وع وعالم ه  مرف ضّمرفع ي آخرهةال ُع . الظاهرة ف ة فعل مضارع :ترف وع وعالم ه  مرف رفع
  . الظاهرة في آخرهةالضّم
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ها . الظاهرة في آخره حةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت :ستَرها

ع فاعل     محلّ  واسمها وخبرها في      من أنّ  المؤّولالمصدر  ( .  بالفعل مشّبهحرف  : أنَّ.  حرف شرط غير جازم    :لو  رف
 .ّرج  بحرف ال   جّر محّل اسم إشارة مبني على السكون في        :ذي .نبيه للت :ءهاال :هذي. جّر حرف   :في. )لفعل محذوف 
  . المقّدم بالخبر المحذوفانمتعّلق مجروروالجار وال

  . منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره"أّن " اسم :رجاال . بالكسرة الظاهرة في آخرهمجرور بدل :جموعال
  . نصب خبر آانمحّل في )ترفع سترها: (الجمل

  .ال مذآر لها على وزن أفعلة باسم الفاعل لألنثى، مشّبه صفة : حسناء:الصرف
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   الشاعر إبراهيم اليازجييقظة العرب      الدعوة إلى اليقظة: األدبّي
  :النّص

  ِت الرُّآُبفقد طمى الخطُب حّتى غاَص    ها العرُبوا أيُّوا واستفيُقُه تنّب-١
ون من آخره          فعل أمر   :استفيقوا+تنّبهوا ى حذف الن ي عل صاله مبن واو الجماعة  الّت صل ضمير  :و. ب ى   مّت ي عل  مبن
سك ي ال ّلون ف ل مح ع فاع ا . رف ادى :أيُّه صودة (من رة مق ي)نك ى  مبن ضّم عل ي ال ّل ف داء مح ى الن صب عل ا. ن : ه
ة    بدل   :العرُب.للتنبيه وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع تح           :طمى  . الظاهرة  ةال ى الف ي عل اٍض مبن ّدر  فعل م ى آخره  المق  . عل
ُب ل :الخط ة فاع وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةةال ى . الظ رف: حّت داء ح تح   :ِتاَصغ.ابت ى الف ي عل اض مبن ل م فع
ساآنين    آت بالكسر   حّر( .من اإلعراب     لها محّل للتأنيث ال  :ْت.الظاهر اء ال ة   فاعل  :الرآبُ .)اللتق وع وعالم ه   مرف رفع
  . الظاهرةةالضّم
   راحاِت القنا ُسُلُب بيَنوأنتُم    ُكم ُل باآلماِل تخدُعفيَم التعلُّ -٢
ة في                 اسم استفهام م  :َم. جّرحرف   :في: فيَم ى األلف المحذوف سكون الظاهر عل ى ال ي عل . جرّ  بحرف ال   جرّ  محلّ بن

ضمّ رفعه   مرفوع وعالمة  مبتدأ   :التعلُّل . بالخبر المحذوف  انمتعّلق ال . الظاهرة  ةال اء  :باآلم ال  . جرّ حرف  : الب  :اآلم
ة مرف  فعل مضارع     : تخَدُعكْم ."التعلُّل. " بالمصدر انمتعّلق . بالكسرة الظاهرة    مجروراسم   ه   وع وعالم ضمّ رفع  ةال

ة :و: وأنتم .نصب مفعول به محّل في  مّتصل ضمير   :آْم .الظاهرة   تم  . حالّي ارز منفصل في     : أن ع  محلّ ضمير ب  رف
ا . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه  :راحاِت .مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة   : بين .مبتدأ : القن

ه  ضاف إلي رورم سرة مج ّدر بالك ره ةالمق ى آخ ُلُب .عل ر : ُس ةخب وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةةال ل . الظ : الجم
  . نصب حالمحّل في )سلُب...وأنتم(،  نصب حالمحّلفي ) تخدعكم(

  .ثياب المآتم السُّود= ج ِسالب :  ُسُلب-   ْأ+َأ=  آ :َأْأمال=  آمال :الصرف
  ذر قنو الجالرمح األجوف : القناة) ج: (القنا: اللغة    )أفعال= أفعال  

  كُم الترُبْتاشتاَق شكاآُم المهُد و       ما هذا المناُم فقد !      اُهللا أآبُر-٣
ا . الظاهرة  ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة خبر   :أآبُر . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة لفظ الجاللة، مبتدأ    : اُهللا  :م

سكون في      :ذْا .ه  للتنبي:الهاء: هذا . رفع خبرمحّلاسم استفهام مبني على السكون في        ى ال ي عل  محلّ  اسم إشارة مبن
د  . الظاهرة  ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة  بدل   :المناُم.رفع مبتدأ  تئنافية      :فق اء اس د  . الف  فعل   :شكاآمُ . حرف تحقيق    :ق

ى الفتحة         ي عل ّدر ماٍض مبن ى آخره      ةالمق مُ  . عل صل  ضمير    :آ سكون في      مّت ى ال ي عل ه    محلّ  مبن  . نصب مفعول ب
  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل :المهُد .نينآ اللتقاء الساالضّم ب)ُم(وُحرآت 

  . لها من األعرابمحّلللتأنيث ال  :ْت . فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر:اشتاقتكُم. حرف عطف:و 
  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةفاعل : الترُب . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل ضمير :آم
رُ اهللا أ - ب ! آب لوب تعج ّيأس ر قياس د   . غي سرير: المه ع-ال ود: الجم . ُمُه

  

  المذهب االّتباعّي
  البحر البسيط
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  ، فال يبدو لكْم َغَضُببوَنُتستغَض    مون ولْستم تشتكون وآْم آم ُتظَل-٤
ول،        فعل  : ُتستغَضبون +مونُتظَل . نصب مفعول مطلق   محّل خبرية مبنية على السكون في       :آْم ي للمجه مضارع مبن

صل  ضمير  :ْو . من األفعال الخمسة      ألّنهمرفوع بثبوت النون في آخره       سكون في     مّت ى ال ي عل ع نائب   محلّ  مبن  رف
صاله  فعل ماٍض ناقص مبني على السكون    :لْسُتم .فاعل ة  الّت اء المتحرآ مْ  . بالت صل ضمير  : ُت ع اسم  محلّ  في  مّت   رف

ع  محلّ  في  مّتصل مير ض  :ْو . من األفعال الخمسة   ألّنهفعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخر     :تشتكون .)ليس(  رف
  . نصب مفعول مطلقمحّل خبرية مبنية على السكون في :آم.فاعل
ا    : ال . استئنافية   :الفاء :فال دو  .نافية ال عمل له ة   فعل مضارع    :يب وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع ّدر  ةال ى آخره  ةالمق  . عل
ّل          : آم .جّر حرف   :الالم:لكم صل في مح دو    بال انمتعّلق  .جرّ  بحرف ال   جرّ ضمير مّت وع   فاعل    :غضبُ  .فعل يب مرف

  .) ليس( نصب خبر محّل في )تشتكون: (الجمل . الظاهرةةالضّمرفعه  وعالمة
  ُب طباِع المرِء ُمْكَتَسطبعًا وبعُض   آُمُم الُهْوَن حّتى صاَر عنَدُتْف أِل-٥
ع فاعل    محلّ  في   مّتصلضمير  : ُتُم .بالتاء المتحرآة  الّتصالهني على السكون     فعل ماٍض مب   :لْفُتُمأ يم   وحرآت .  رف  م

ضمّ الجماعة ب  ساآنين    ال اء ال ْون  . اللتق صبه الفتحة           : َالُه ة ن ه منصوب وعالم داء    :ىحتّ . الظاهرة  مفعول ب  . حرف ابت
  . فعل ماٍض ناقص مبني وعالمة بنائه الفتحة الظاهرة: صار
 جرّ  محلّ  في   مّتصلضمير  : آُم .)طبعًا( بالمصدر   متعّلق. مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة         :دآُمعن

  . خبر صار منصوب بالفتحة الظاهرة:طبعًا .آت الميم لضرورة الشعر حّر.باإلضافة
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : طباِع . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة مبتدأ :بعُض .حالّية :َو

  . الظاهرةةالضّمرفعه  فوع وعالمةمر خبر :ْكَتَسُبُم . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :المرِء
  . نصب حالمحّلفي ) وبعض طباع المرء مكتسُب: (الجمل
  كْم خسٌف وال َعَطُبفليَس يؤلُم     الذلِّ نخوُتكْم وفارَقْتكم لطوِل-٦

تح الظاهر          :فارَقْتكم ى الف ي عل ا  محلّ  للتأنيث ال     :ْت . فعل ماٍض مبن مْ  .عراب إلمن ا    له صل ضمير   : آ  محلّ  في    مّت
   . بالفعل فارقانمتعّلق . بالكسرة الظاهرةمجروراسم :ِطول. جّر حرف : الالم :لطول .مفعول بهنصب 
ة   فاعل    :نخوُتكمْ  . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :الذلِّ وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع  ضمير   : مآ  . الظاهرة  ةال

ه    حرف نفي ال   : ليس . استئنافية :الفاء :فليس . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ؤلُمكم  . عمل ل وع  فعل مضارع   : ي مرف
ه      محلّ  في   مّتصل ضمير   :آم . الظاهرة ةالضّمرفعه   وعالمة ْسفٌ  . نصب مفعول ب ة    فاعل    :َخ وع وعالم ه   مرف رفع
ضّم اهرةةال د  :ال. حرف عطف :و . الظ ادة التوآي ة لزي ُب .نافي م معطوف :َعَط ة اس وع وعالم ه  مرف ضّمرفع  ةال

  . لها من اإلعرابمحّلاستنئنافية ال ) مفليس يؤلمك (:الجمل .الظاهرة
   الخيُل تضطرُبفي ُملتقى الخيِل حيَن    آُمَرآُم لو أّن صبُربُْ َص ِهللا-٧
الم: هللا ّر حرف :ال م : اهللا .ج ة اس ظ الجالل سرة الظاهرةمجرورلف الخبر المحذوفانمتعّلق . بالك دأ :صبُرآُم . ب  مبت

  .حرف شرط غير جازم: لو . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير:آُم. الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير :آُم.منصوب بالفتحة الظاهرة) أّن(اسم  :صبَرآُم . بالفعلمشّبهحرف : أّن

الخبر المحذوف   انمتعّلق  . على آخره  ةالمقّدره الكسرة   جّر وعالمة   مجروراسم   :ىلتَقُم. جّرحرف  : في :في ملتقى   . ب
  . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة:حيَن

  ). ويكون معربًا إذا وليه ُمْعَرٌب آما في البيت،ظرف زمان مبني على الفتح إذا وليه َمْبِنّي: ِحْيَن: مالحظة(
ه    مرفوع وعالمة  فعل مضارع    :تضطرُب . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة مبتدأ  : الخيُل ضمّ رفع  . الظاهرة  ةال

  .) الخيل( رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) تضطرُب ( . باإلضافةجّر محّلفي ) الخيل تضطرُب: (لجملا
  واما ذهُبشرقًا وغربًا وعزُّوا أيَن    ْوا ألْسُتْم َمْن َسَطْوا في األرِض واقتحُم- ٨
سكون            : لْسُتْم .حرف استفهام  :أ  ى ال ي عل اقص مبن صاله  فعل ماٍض ن ة      الّت اء المتحرآ صل  ضمير    :ْمتُ  . بالت  في   مّت

  .) ليس( نصب خبرمحّل اسم موصول مبني على السكون في :َمْن . رفع اسمهامحّل
ساآنين       المقّدر الضّم فعل ماض مبني على      :َسَطْوا اء ال ة اللتق صل  ضمير  :و . على األلف المحذوف ع  محلّ  في  مّت  رف
  .لفعل سطوا باانمتعّلق . بالكسرة الظاهرةمجروراسم : ِاألرض.جّر حرف :في .فاعل

  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير : ْو . بواو الجماعةالّتصاله الضّم فعل ماض مبني على :اقتحمْوا
  . اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:غربًا . منصوب بالفتحة الظاهرةمكان مفعول فيه ظرف :شرقًا
  . رفع فاعلمحّل في صلمّت ضمير :ْو . بواو الجماعةالّتصاله الضّم فعل ماض مبني على :َعزُّوا
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  : زائدة:ما . نصب مفعول فيه ظرف مكانمحّل اسم شرط جازم مبني على الفتح في :ماأيَن
ع فاعل، و  محلّ  في مّتصلضمير :: ْو.  بواو الجماعةالّتصاله الضّم فعل ماض مبني على      :ذهُبْوا  محلّ  في  هو  رف

دّل      : السببوجملة جواب الشرط محذوفة وجوبًا  . جزم فعل الشرط   ا ي ى األداة م ّدم عل ألّن فعل الشرط ماٍض وتق
ّزوا (....)+اقتحموا( . لها من اإلعراب   محّل صلة الموصول ال     )سطوا في األرض  ( :الجمل .عليه ا  محلّ   ال ) وع   له

  .من اإلعراب بالعطف
  )المصدر َسْطَوًا( يسُطو= سطا ،  ْوا  َفَعَسَطْوا : الصرف

  تهوي  الصواعُق عنها وهي تنقلُب    مدًة وَمْن بَنْوا لصروِح العزِّ أع-٩
  . نصب بالعطفمحّل اسم موصول مبني على السكون في :ْنَم .حرف عطف :َو :وَمْن
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير:ْو.على األلف المحذوفة اللتقاء الساآنين المقّدر الضّم مبني على فعل ماض:َبَنْوا
 مجرور  مضاف إليه    :العزِّ . بالفعل بنوا  انمتعّلق . بالكسرة الظاهرة  مجروراسم  : ِصروح .جّر حرف   :الالم :صروِحل

ة  فعل مضارع     : تهوي . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة     : أعمدًة.بالكسرة الظاهرة  وع وعالم  مرف
ه  ضّمرفع ّدر ةال ره ةالمق ى آخ صواعُق. عل ل : ال ة فاع وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةةال ا. الظ ن:عنه رف :ع  ح
 :وهَي. بالفعل تهوي  انمتعّلق مجروروالجار وال  .جّر بحرف ال  جّر محّل مبني على السكون في      مّتصلضمير  :اه.جّر

دأ    محّل ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في         :هَي . حالّيةالواو   ع مبت ة   فعل مضارع     : تنقلبُ . رف وع وعالم  مرف
دة  " صفة     نصب محّل في   ) عنها تهوي الصواعقُ ( :الجمل . الظاهرة ةالضّمرفعه    محلّ في   ) وهي تنقلبُ   ( . " أعم

   .)هي( رفع خبر للمبتدأ محّل في )تنقلب( .نصب حال
  .ا وقعت خبرًا للمبتدأ هيألّنه صغرى ) تنقلب( . ألّن الخبر فيها جملة جملة آبرى )]تنقلب(هي [

  . ُبْنيانًا- ِبَنْاًء -َبْنيًا = يبِني، المصدر =  بنى  َفَعْوا  َبَنْوا :الصرف
  من دهِرآم فرصًة ضّنْت بها الِحَقُب    وا لألمر وابتدُرْوا فشّمُرْوا وانهُض- ١٠

صاله فعل أمر مبني على حذف النون من آخره   : ابتدُرْوا+ انهُضْوا  + شّمُرْوا   واو الجماعة   الّت صل  ضمير  :ْو . ب  مّت
  . الظاهرةفتحةمفعول به منصوب وعالمة نصبه ال :فرصًة . رفع فاعلمحّلمبني على السكون في 

تح   على   فعل ماٍض مبني       :ضنَّْت ا  محلّ للتأنيث ال     :ْت.الظاهر الف رفعه   مرفوع وعالمة   فاعل   :الِحقبُ .من اإلعراب     له
  .َبِخَل: ِضّنًا، ضنانًة= َضنَّ  .) فرصًة( نصب صفة محّل في )ضّنت بها الحقب: (الجمل . الظاهرةةالضّم
  .السنة:أو  وقت لها، المّدة ال: ج ِحْقبة: ِحَقب

  ـــــــــــــــــ
  :ةة العربّيباعّيسمات االّت

 ).ّولفي البيت األ. (التصريع ويكون في مطلع القصيدة -١
 .وحدة الوزن -٢
 .وحدة القافية -٣
 .وحدة البيت -٤
 .جزالة  األلفاظ -٥
 .الوضوح -٦
 .ةالنزعة الخطابّي -٧
 .متانة التراآيب -٨
 .ةالصور  الحسّية التقليدّي -٩
  .ير ونصاعة التعبجودة الصوغ اللغوّي -١٠
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  الواقع االجتماعّي المترّدي: المحور الثاني
   الشاعر معروف الرُّصافّي دعوة إلى العلم            محاربة الجهل

  :النّص
  الـ في ُبْنَيانها ُزَحَلاِوـط ُنحّتى   ارَس واستقُصوا بها األَمال ابُنْوا المد-١

واو الجماعة  صالهالتّ فعل أمر مبني على حذف النون من آخره         : استقصْوا+ ابنْوا   صل  ضمير  :ْو . ب ى   مّت ي عل  مبن
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :المدارَس . رفع فاعلمحّلالسكون في 

  .) بالفعل استقصواانمتعّلق .(جّر بحرف الجّر محّل في مّتصل ضمير :ها . جّر حرف الباء :بها
   .جّروغاية  حرف :حّتى .واأللف لإلطالق .ة  الظاهرمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :األمال

اهرة :َلاِوطُن ة الظ صبه الفتح ة ن ى وعالم د حّت أن المضمرة بع ل مضارع منصوب ب ؤّولالمصدر (. فع ن أْن الم  م
ي  دها ف ّلالمضمرة والفعل بع ّر مح ّر بحرف الج ى  ج ال .)ِةلاومطحّت صبه  :ُزَح ة ن ه منصوب وعالم ول ب مفع

  ).بلغ الغاية: استقصى( . استفُعْوا اْفُعْوا، استقصوا  اْبُنْوا :الصرف . الظاهرةالفتحة
  .أنتّن ابنْيَن   ،أنتما ابنَيا    ،    أنِت ابني   ،أنَت ابِن:  في األمر:اإلسناد

  وا باحتقاٍر آلَّ َمْن َبِخالوقابُل     جوُدْوا عليها بما درَّْت مكاِسُبكم-٢
صاله حذف النون من آخره  فعل أمر مبني على :قابُلْوا + جوُدْوا   واو الجماعة   الّت صل ضمير   : ْو . ب ى   مّت ي عل  مبن

 .جرّ  بحرف ال جرّ  محّلاسم موصول مبني على السكون في  : ما . جّر حرف   :الباء: بما. رفع فاعل  محّلالسكون في   
ا من    محلّ  للتأنيث ال     :ْت . فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر       :ْتدرَّ.  بالفعل جودوا  انمتعّلق  :مكاسُبكمْ  . اإلعراب   له

  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :آم . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةفاعل 
لَّ ة    :آ صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب اهرةمفع ْن . الظ ي    :َم سكون ف ى ال ي عل م موصول مبن ّل اس ّر مح  ج

  .ق واأللف لإلطال. فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاهرة :َبِخال .باإلضافة
  . لها من اإلعرابمحّلصلة الموصول ال ) بخَل) + (دّرْت مكاسُبكم: (الجمل

  . أنتّن ُجْدَن  ،  أنتما ُجْوَدا  ،   ْوِدْيُجأنِت   ،  أنت ُجْد:  في األمر)جاد(إسناد الفعل 
  فالعلُم آالطبِّ يشفي تْلكُم الِعَلال     للجهِل في أحواِلنا ِعَلٌل إْن آاَن-٣
  . جزم فعل  الشرطمحّل فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر، وهو في : آاَن . حرف شرط جازم:إْن

وع   اسم آان    :ِعَلٌل . بخبر آان المحذوف   انمتعّلق . بالكسرة الظاهرة  مجروراسم   :ِالجهل.حرف جرّ : لالما:للجهل مرف
ة  ه  وعالم ضّمرفع العلُم . الظاهرةةال اء :ف شرط  :الف ُم . رابطة لجواب ال دأ  :العل ةمبت وع وعالم ه  مرف ضّمرفع  ةال
شفي  .ة محذوف  بحال  انمتعّلق  . بالكسرة الظاهرة      مجرور اسم    :الطبِّ .جّر حرف   :الكاف: آالطبِّ .الظاهرة  فعل   : ي

سكون      اسم إشارة  :تي :تلكُم . على آخره  ةالمقّدر ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة مضارع   ى ال  نصب   محلّ  في     مبني عل
ه  ول ب د :ل .مفع ة :ُم .طاب للخ:ك . للبع ضّم وحّرآت ب. للجماع ساآنينال اء ال ال . اللتق ة :العل دل منصوب بالفتح  ب
  .واأللف لإلطالق. الظاهرة
  .رفع خبر محّلفي  )يشفي تلكم العلال(.انها بالفاءقترال جزم جواب الشرط محّلفي  )فالعلم آالطّب:(الجمل

  . جملة اسمّيةألّنه .لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟
  َء علمًا ُينِتُج العمالبْل عّلُمْوا النْش    كمآلَّ غايِت تجعُلْوا العلَم فيها  ال-٤
  . من األفعال الخمسةألّنهفعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخره : تجعلوا . ناهية جازمة: ال
  . منصوب بالفتحة الظاهرةأّول مفعول به :العلَم . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :و

  . بالفعل ال تجعلواانمتعّلق .جّر بحرف الجّر محّل في مّتصلضمير  :ها . جّرحرف  : في: فيها
 في   مّتصلضمير   : آم   . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :كمغايِت . مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة      :آلَّ

صاله الون من آخره     فعل أمر مبني على حذف الن      :واعّلُم . حرف ابتداء  :بل .باإلضافة جّر محّل واو الجماعة    ّت  :ْو . ب
اٍن منصوب   : علمًا . منصوب بالفتحة الظاهرأّولمفعول به  : النْشَء . رفع فاعل محّل في   مّتصلضمير   مفعول به  ث

ة   فعل مضارع    : ُينتُج .بالفتحة الظاهرة  وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع ة         :العمال  . الظاهرة  ةال ه منصوب وعالم مفعول ب
  .) علمًا(  نصب صفةمحّل في )نتج العمالُي: (الجمل .لإلطالقواأللف .  الظاهرةنصبه الفتحة

  .)، ناشئين ناشئونذآر السالممجمع ال .الناِشئة، ج َنواِشئاألنثى . ج ناشئ للذآر:  َنْشء .إنتاج: ُينتجمصدر (
  . بنون التوآيد الثقيلة واضبطه بالشكل وبّين حكم التوآيد؟)التجعلوا(أّآد الفعل : )١(سؤال

  المذهب االّتباعّي
 البحر البسيط
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ل   ): ٢(سؤال .دّل على طلبمضارع   حكم التوآيد جائز    نَّ  ال تجعلُ  د الفع لْ (أّآ د  )ال تجع ون التوآي ة   بن  الخفيف
  . مضارع دّل على طلبحكم التوآيد جائز  ال تجعَلْن .واضبطه بالشكل وبّين حكم التوآيد

  ُيمسي بها ناقُص األخالِق ُمكتِمال     تربيًةرّبْوا البنيَن مَع التعليِم-٥
  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير : ْو . بواو الجماعةالّتصالهفعل أمر مبني على حذف النون من آخره : اربُّْو

  .مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة: مَع .ق بجمع المذآر السالمملح ألّنهمفعول به منصوب بالياء : البنين
  .فعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرةم: تربيًة . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه  : التعليِم
ة   فعل مضارع ناقص    : ُيْمسي وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع ّدر  ةال ى آخره    ةالمق ا  . عل اء :به ضمير  : اهـ .جرّ  حرف    :الب

ة   "ُيمسي  "اسم  : ناقٌص . باسم الفاعلانمتعّلق . باإلضافة جّرمحّل   مّتصل في  وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع  . الظاهرة ةال
  .إمساًء: مصدر ُيمسي .نصوب بالفتحة الظاهرة م"سيُيم "خبر: ُمكتِمال
   بنوالجذر: البنون  .) تربيٍة( نصب صفة محّلفي ) الكتِم ُم األخالقمسي بها ناقصُي(: الجمل
  .يعرف حاًال ليس غير) معًا(ً وإن جاء منونا. مجرورضاف إليه  وما بعده م،إن جاء مفتوحًا يعرب ظرفًا ،اسم : مَع: مالحظة

  عرمرمًا تضرُب الدنيا به المثال   نا جيَش علٍم من شبيبِت فجّيُشْوا-٦
واو الجماعة                 :جّيشوا صاله ب ون من آخره الّت ّل ر    : ْو.فعل أمر مبني على حذف الن صل في مح ع  ضمير مّت  .اعل فف
صبه الفتحة          : جيَش ة ن ه منصوب وعالم مٍ . الظاهرة  مفعول ب ه مجرور بالكسرة الظاهرة         :عل اً  .مضاف إلي  :عرمرم

ة    فعل مضارع    :تضرُب.بة بالفتحة الظاهرة  صفة منصو  وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع دنيا  . الظاهرة  ةال وع   فاعل    :ال مرف
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: المثال. على آخرهةالمقّدر ةالضّمرفعه  وعالمة

   .) جيش( نصب صفة محّلفي ) تضرب الدنيا به المثال(:جمل ال
  . بياءت سبقالثالثّيم فوق اس: )الدنيا(فيممدودة  سبب آتابة األلف عّلل -
   للحرِب دكَّ السهَل والجبالأو قاَم     األرَض ُممِرَعًة للحرِث ردََّ قاَم إْن-٧
  . جزم فعل الشرطمحّل فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاهرة، وهو في : قاَم . حرف شرط جازم: إْن
   . جزم جواب الشرطمحّلرة، وهو في  فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاه: ، دكَّ رّد

  . مفعول به  ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة:ُممِرَعًة . منصوب بالفتحة الظاهرةأّولمفعول به  : األرَض
  . لها من اإلعراب جواب شرط جازم غير مقترن بالفاءمحّل ال )رّد األرض ممرعًة: (الجمل
  ما دخال منها مثَلرُجإْن آان يخ    كمَسْن يأتي مدار ِلَم وأيُّ نفعٍٍ-٨
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :نفٍع . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة اسم استفهام، مبتدأ :أيُّ
الخبر المحذوف    انمتعّلق  .جرّ  بحرف ال  جّر محّل السكون في     اسم موصول مبني على    :َمْن . جّر حرف   :الالم:َمْنِل  . ب

  . على آخرهةالمقّدر ةالضّمه رفع مرفوع وعالمة فعل مضارع :يأتي
  .باإلضافة جّر محّل في مّتصل ضمير :آم. الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: كممدارَس

  . جزم فعل الشرطمحّل فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة، وهو في : آان . حرف شرط جازم:إْن
رُج ضارع :يخ ل م ة فع وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةال امثَل. ة الظ ة  :م صوب بالفتح ق من ول مطل ب مفع  نائ
  .)اإلضافة بجّر محّلة والفعل بعدها في صدرّي من ما المالمؤّولالمصدر (.  حرف مصدرّي:ما.الظاهرة
  .واأللف لإلطالق.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:دخال
  . نصب خبر آانمحّلفي  :)يخرج منها( . لها من اإلعرابمحّلصلة الموصول ال  ):كميأتي مدارس(: الجمل
  ثّم اعملوا بنشاٍط ُينِكر الملال   فيما تعملون به  فأجمعوا الرأَي-٩
صل  ضمير    :ْو. بواو الجماعة  هصالفعل أمر مبني على حذف النون من آخره التّ        : جمعواأ سكون في      مّت ى ال ي عل  مبن

ا  .جرّ حرف   :في :افيم. الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :الرأَي . رفع فاعل  محّل  اسم موصول     : م
ه  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره   :تعملون.جّر بحرف الجّر محّلمبني على السكون في    ال   ألّن  من األفع

يفيد الترتيب مع التراخي في    ( : حرف عطف:ُثمَّ . رفع فاعلمحّل في  مبني على السكون  مّتصل ضمير   : ْو .الخمسة
زمن ُر .)ال ل مض:ُينك ةارع  فع وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةةال ر( . الظ ر: الماضي: ُينك ال). أنك ه  :المل ول ب مفع

  . الظاهرة، األلف لإلطالقمنصوب وعالمة نصبه الفتحة
  ."نشاٍط" صفة جّر محّلفي ): ينكر الملال( .من اإلعراب  لهامحّل  صلة الموصول ال)تعملون به( :الجمل
  شتِمالحدِة التعليِم ُمنهجًا على َو    جمِعهاِب أ ثّم انهجوا في بالِد الُعْر-١٠
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وا ذف   :  انهج ى ح ي عل ر مبن ل أم ون فع رهالن ن آخ ة م واو الجماع صاله ب ع   : ْو.  الّت ّل رف ي مح صل ف ضمير مّت
وا(.فاعل لكوا: انهج ي). اس ّر حرف :ف الِد .ج م :ب رور اس اهرةمج سرة الظ واانمتعّلق . بالك ل انهج  :ِبْرالُع. بالفع

د :أجمِعها .بالكسرة الظاهرة مجرورمضاف إليه    ويّ ( توآي ا . بالكسرة الظاهرة   مجرور  )معن صل  ضمير  : ه  في  مّت
  . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:الشتِمُم . باإلضافةجّر محّل

  ).اشتمل:اسم فاعل من الفعل =محتويًا: الشتِمُم(
  النا واحدًا رجآّنا آأّنا انتدْب    نا الُعرَب قاطبًة ما انتدْب حّتى إذْا-١١
  . بجواب الشرطمتعّلق نصب مفعول فيه ظرف زمان محّلاسم شرط غير جازم مبني على السكون في : ْاإذ
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :نا. "نا"ير الضّم بالّتصاله فعل ماٍض مبني على السكون :ناانتدْب .زائدة: ما
  . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:قاطبًة . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :َبْرالُع
  ."آان" رفع اسم محّل في مّتصل ضمير :نا. "نا"ير الضّم بالّتصاله ناقص مبني على السكون فعل ماض :آّنا
  . نصب اسم آأّنمحّل في مّتصل ضمير :نا . بالفعلمشّبه حرف :آأّنا

  . الظاهرةالفتحةمفعول به منصوب وعالمة نصبه  :رجًال . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:واحدًا
دبنا   .( باإلضافة جّر محّلفي  ) تدبنا العرب ان(:الجمل ر جازم              محلّ  ال )آّنا آأّنا انت ا من اإلعراب جواب شرط غي  . له

  ."  آأّن" رفع خبر محّل في )انتدبنا( ." آان" نصب خبر محّل في )آأّنا انتدبنا(
  . ليس غيرمت الصفة على الموصوف وآانت نكرة تعرب حاًالإذا تقّد :مالحظة
   قبًال أنشأْت دوال والسيِفبالعلِم    ها نهضِتٍة في عهِد إّنا َلِمْن أّم-١٢
صل  ضمير    :نا . بالفعل   مشّبه حرف   :إّنا سكون      مّت ى ال ي عل نْ  . نصب اسمها    محلّ  في     مبن ة    :َلِم الم مزحلق نْ  .ال  :ِم

ه      :هضِتها ن . بالخبر المحذوف  انمتعّلق . بالكسرة الظاهرة    مجرور اسم   :ٍةأّم .جّرحرف    بالكسرة   مجرور  مضاف إلي
صل ضمير    :اه .الظاهرة سكون      مّت ى ال ي عل بالً  . باإلضافة  جرّ  محلّ في     مبن ان منصوب           :ق ه ظرف زم  مفعول في

ه    :دوال . لها من اإلعراب   محّل للتأنيث ال    :ْت .فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :ْتأنشَأ .بالفتحة الظاهرة  مفعول ب
  . الظاهرةحةمنصوب وعالمة نصبه الفت

  ).ُمنَشأ: اسم المفعول.ُمنِشئ: اسم الفاعل.إنشاء: أنشَأ( 
  ." أّمٍة" صفة جّر محّلفي ) أنشأت دوال: (الجمل
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   للشاعر أحمد عبد المعطي حجازيِلَمْن نغّني 
  :النّص
 . ماء مسجونًة في خيِطنجمًة يا./ نا في الليِل يا عوَد الذرةُوِلَدْت ُه/ ُوِلَدْت ُهنا آلماُتنا  

في  يه تجّولَتا آثيرًالكّن عيَن/ الذي مازال عنَد العاشرةها الطفُليا أّي/ْد فيه لبْنُعيا ثدَي أمٍّ لم َي
  .الزمْن

 . لها من اإلعرابمحّلللتأنيث ال : ْت . فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة:ُوِلَدْت
 . بالفعل ُولدتمتعّلق.فعول فيه ظرف مكان نصب ممحّل اسم إشارة، مبني على السكون في :ُهَنا

 .  باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير  :نا  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه نائب فاعل مرفوع: آلماُتنا
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه :الذرة.منصوب بالفتحة الظاهرة) مضاف (منادى  :عوَد.أداة نداء: يا
  . منصوب بالفتحة الظاهرة )نكرة غير مقصودة (  منادى: نجمًة. أداة نداء :يا

سجونًة فة :م صوبة ص صبها من ة ن اهرة وعالم ة الظ اء .الفتح ه :م ضاف إلي رورم اهرة مج سرة الظ ّكن . بالك  س
  .الفتحة الظاهرة وعالمة نصبه منصوب)مضاف( منادى : ثدَي .أداة نداء:يا :يا ثدَي.لضرورة الشعر

دْ . حرف نفي وجزم وقلب  :لم .لظاهرة بالكسرة امجرور مضاف إليه  :أمٍّ ه   فعل مضارع مجزوم    :يع ة جزم  وعالم
   .لضرورة الشعر سّكن . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه  فاعل مرفوع :لبن .السكون الظاهر

ى   محلّ  في الضّممبني على ) نكرة مقصودة(منادى : أيُّها . نصب صفة  محّلفي  ) لم يعد فيه لبن    (:الجمل  نصب عل
ضمّ وعالمة رفعه    بدل مرفوع    :الطفُل.للتنبيه :ها .النداء ذيْ  . الظاهرة  ةال سكون في             :ال ى ال ي عل  اسم موصول مبن
 مفعول فيه ظرف زمان منصوب      :عنَد .مبني على الفتح الظاهرة    فعل ماض ناقص     :مازال .)الطفُل( رفع صفة  محّل

ق. بالفتحة الظاهرة  الخبر المحذوفمتعّل ه:العاشرة. ب د : (الجمل .ة الظاهرة بالكسرمجرور مضاف إلي ازال عن م
   . بالفعلمشّبه حرف : لكّن  . لها من اإلعرابمحّلصلة الموصول ال ) العاشرة
ه م :عيني ّن" اس اء "لك ه منصوب بالي ىألّن ه ٠ مثن ا.ضافةلإلحذفت نون صلضمير :ه ي مّت ّل ف ّر مح  . باإلضافةج
صل   ضمير :ا  .لها محّلللتأنيث ال   : ت. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :تجوَّلتا ع فاعل    محلّ  في    مّت راً  . رف  :آثي
   ."لكّن"في محّل رفع خبر ) تجّولتا:(   الجمل.فعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرةنائب م

أدعوك أْن تمشي على / يا َمْن ُيصمُّ السمَع عن آلماتنا/ ها اإلنساُن في الريِف البعيد أّييا
آي /َأْسِقْط عليها قطرتين من العرق/ وت على الورقآيال تم/ بالعين لو صاَدْفَتها.. آلماتنا

   فالصوُت إْن لم يلَق إذنًا ضاَع في صْمِت األفق/ْتال تمْو
  .أداة نداء: يا . بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :البعيد . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمةبدل : اإلنساُن

  . الظاهرةةالضّموعالمة رفعه فعل مضارع مرفوع : ُيصمُّ . نصب على النداءمحّل اسم موصول مبني في :ْنَم
صبه      مفعول به منصوب  : السمَع ة ن ة    فعل مضارع      :أدعوكَ  .الفتحة الظاهرة    وعالم وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع  ةال
  .حرف مصدري ونصب: أْن . نصب مفعول بهمحّل في مّتصلضمير : َك . على آخرهةالمقّدر
شَي صوب: تم ضارع من ل م صبهفع ة ن ة وعالم اهرة  الفتح ّكن . الظ شعرس ضرورة ال و . ل ر : ل حرف شرط غي
سكون        :صادْفَتها.جازم صاله  فعل ماٍض مبني على ال ة    الّت اء المتحرآ صل  ضمير    :َت . بالت ع فاعل    محلّ  في    مّت   . رف
  . نافية ال عمل لها:ال.حرف مصدري ونصب  : آي:آيال . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل ضمير :ها

ؤّول المصدر  ( .فتحة الظاهرة فعل مضارع منصوب بال   : تموت دها في              الم  جرّ  محلّ  من آي المصدرية والفعل بع
َقطَ  :الماضي (.مبني على السكون الظاهر     فعل أمر    :َأْسِقْط .)جّربحرف ال  اء         :قطرتين ). َأْس ه منصوب بالي  مفعول ب

دأ    :الصوُت . مثنى ألّنه ه        مبت ة رفع وع وعالم ضمّ مرف م  .شرط جازم   حرف   : إْن. الظاهرة  ةال حرف نفي وجزم       :ل
ة  فعل مضارع مجزوم بحذف حرف            :يلَق .وقلب اً أ. من آخره    العّل صبه الفتحة            :ذن ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب

 لضرورة  سّكن  . بالكسرة الظاهرة   مجرور  مضاف إليه    :األفق.فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهر     : ضاع .الظاهرة
  .زم غير مقترن بالفاء لها من اإلعراب جواب شرط جامحّلال ) ضاع: (الجمل.الشعر

 ك تحَت أّنني ناٌي بكفِّ لو/ الحقولك أيُّها المنفيُّ في صمِتِدأيَن الطريُق إلى فؤا
 َألخْذُت سمَعك لحظًة في هذِه/  هفهافةخضراُء/ روحة ِمها في األفِقُقارأو/صفصافة

   فّيألحزاَن اإلنسان، وا ومعارَك/ الشاعريِّ حكايًة الدنياوتلْوُت في هذا السكوِن/ الخلوة
  . بالخبر المحذوفمتعّلق . نصب مفعول فيه ظرف مكانمحّل اسم استفهام مبني على الفتح في :أيَن

  المذهب الواقعّي الجديد
 البحر الكامل: يلةتفع
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داء     محّل في   الضّم منادى مبني على     : أيُّها . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة مبتدأ   :الطريُق ى الن ا  . نصب عل  :ه
ر    :لو . بالكسرة الظاهرة  مجرورمضاف إليه   :وِلالحق . الظاهرة ةالضّمب صفة مرفوعة  :المنفيُّ.للتنبيه حرف شرط غي
  خبر: ناٌي . نصب اسمهامحّل في مّتصل ضمير : ي. للوقاية:ن . بالفعلمشّبه حرف :أّنني .جازم

ان منصوب بالفتحة الظاهرة    : تحَت . الظاهرةةالضّممرفوع وعالمة رفعه  " أّن  "   :صفصافة .مفعول فيه ظرف مك
صل  ضمير    :ها. الظاهرة   ةالضّممرفوع وعالمة رفعه     مبتدأ   :أوراُقها .سرة الظاهرة  بالك مجرورمضاف إليه     في   مّت

ّل ّر مح افةج ة . باإلض ر: ِمروح ه  "أّول" خب ة رفع وع وعالم ضّممرف اهرةةال ضراُء . الظ ر:خ اٍن" خب وع  "ث مرف
ه     ضمّ وعالمة رفع ة . الظاهرة  ةال ضمّ  صفة مرفوعة ب     :هفهاف الم   : ألخْذتُ  . الظاهرة  ةال ة في     واال شرط  جواب قع  . ال

سكون :أخْذت ى ال ي عل ل ماض مبن صالهفع ة الّت اء المتحرآ صل ضمير :ُت . بالت ي مّت ّل ف ع فاعلمح  :سمَعَك. رف
صل ضمير   : َك . الفتحة الظاهرة       وعالمة نصبه  مفعول به منصوب   ه     :لحظةً  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت  مفعول في

شاعريّ . بالكسرة الظاهرة   مجرور دل   ب  :الخلوِة .ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة     ة بالكسرة  مجرور  صفة  :ال
صبه الفتحة           :حكايَة. الظاهرة ة ن ه منصوب وعالم دنيا . الظاهرة  مفعول ب ه      :ال ّدر  بالكسرة   مجرور  مضاف إلي  ةالمق

  . اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:معارَك.على آخره
  . صفةجّر محّلفي  )مروحة..أوراقها(.ير جازممن اإلعراب جواب شرط غ  لهامحّلال ) ألخذت سمعك(:الجمل

  /ُت من نغمي آالمًا واضحًا آالشمسوصنْع/ ك في نفِس الناِر، آلَّ الناِرُت آلَّونفْض
  !ودُِّع اآلالم؟وُن/ قيُم العرس؟ومتى ُن/ نا المفروِش لألقدامِلعن حق

  . بالكسرة الظاهرةمجرور  مضاف إليه:الناِر . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :آلَّ
 :واضحًا. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :آالمًا. منصوب بالفتحة الظاهرة )لفظي( توآيد:آّل 

 اسم استفهام مبني على السكون :متى.ة بالكسرة الظاهرةمجرورصفة : المفروِش .صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة
مرفوع وعالمة رفعه  فعل مضارع :ُعوّدُن+ قيُمُن . بالفعل نقيمقمتعّل  نصب مفعول فيه ظرف زمانمحّلفي 
مفعول به منصوب وعالمة  :اآلالَم. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :العرَس . الظاهرةةالضّم

  .اسم منسوب: الشاعرّي/َيِفاسم مفعول من الفعل ُن: َمْنفّي: الصرف  . الظاهرةنصبه الفتحة
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  والتجزئة االستعمار مواجهة في العربّي اإلنسان: ثالثال المحور
   الشاعر خير الدين الزرآلياجعة ــــــ الف    مواجهة العدوان 

  :النّص
  بردى يغيُض وقاسيوُن يميُد   ُدي اُهللا للِحْدثاِن آيَف تك-١
ه   مرفوع  لفظ الجاللة، مبتدأ    : اُهللا ة رفع ضمّ  وعالم الم  :ْدثانللح  . الظاهرة  ةال  مجرور  اسم    :ْدثانحِ  .جرّ  حرف    :ال

  . نصب مفعول مطلقمحّل اسم استفهام مبني على الفتح في :آيَف . بالخبر المحذوفانمتعّلق.بالكسرة الظاهرة 
ه    مرفوع وعالمة مبتدأ  : بردى . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة فعل مضارع   : تكيُد ضمّ رفع ّدر  ةال ى   ةالمق  عل
ه    ع وعالمة مرفو فعل مضارع    :يميُد+ يُضيغ .آخره ضمّ رفع دأ    :قاسيونُ  . الظاهرة  ةال ة    مبت وع وعالم ه   مرف رفع
  .  في محّل رفع خبر للمبتدأ):يميُد) + (يغيض: ( الجمل  . الظاهرةةالضّم
  . يتحّرك ويهتّز:يميد .نقص وذهب في األرض وغاب فيها: غاض الماء غيضًا: اللغة
   به تجديُد لهقُدَم استقاَم     تبوََّأُه الشقاُء فكّلما بلٌد-٢
ى الفتح         :تبوََّأه . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة خبر لمبتدأ محذوف    : بلٌد ي عل  :هـ  . الظاهرة  ةفعل ماض مبن

ة   فاعل  :لشقاُءا ). بوأ: الجذر.نزل به وأقام : تبّوأه (. نصب مفعول به   محّل في   مّتصلضمير   وع وعالم ه   مرف رفع
ضّم ا. الظاهرةةال ت:فكّلم اء اس لَّ .ئنافية  الف ان م:آ ا .نصوب بالفتحة الظاهرة نائب ظرف زم دَم . مصدرية:م + ق
ى الفتحة ا        :استقاَم ؤّول المصدر    (. لظاهرة  فعل ماٍض مبني عل دها في              الم ا المصدرية والفعل بع  جرّ  محلّ  من م

   . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل :تجديُد .)باإلضافة
  . لها من اإلعراب جواب شرط غير جازممحّلال  )تجديُدبه استقام ( .فة رفع صمحّلفي ) تبّوأه الشقاء(:الجمل
   ُمعذٌَّب منكوُدأّن الضعيَف    ْواَريه وما َدالَنْت عريكُة قاطِن-٣

  . لها من اإلعرابمحّل للتأنيث ال :ْت . فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاهرة:الَنْت
ه    مرفوع وعالمة  فاعل   :عريكُة ضمّ رفع ه اطِنق . الظاهرة  ةال ه      :ي اء    مجرور  مضاف إلي ه  بالي الم    ألّن ذآر س  . جمع م

  . لهامحّل نافيه ال :ما . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ. )حذفت النون لإلضافة(
ساآنين      األلف  على   المقّدر الضّمعل ماض مبني على      ف :َدَرْوا اء ال ة اللتق صل  ضمير    : و . المحذوف ع   محلّ  في    مّت  رف
ل شّب حرف :أنَّ .فاع لهم ضعيَف . بالفع م :ال اهرة"أّن"اس ة الظ صوب بالفتح ذٌَّب. من ر:ُمع وع  )ألّن ( أّول  خب مرف

  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة )ألّن( ثان  خبر:منكوُد . الظاهرةةالضّمرفعه  وعالمة
ا    ألّنه.؟  )أّن( في  لماذا فتحت الهمزة     ا      يمكن تأويله ؤّول  المصدر    (.بمصدر  و اسمها وخبره  من أّن واسمها      الم

  . العرائك:الطبيعة والنفس ج:  العريكة.)وخبرها سدَّ مسدَّ مفعولي درى
  حقُّ القويِّ ُمعزٌَّز معضوُد    جُج الضعيَف وإّنما ما تنفُع الُح-٤
ة    فعل مضارع     :تنفُع . نافيه ال عمل لها    :ما وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع ة    فاعل    :ججُ الُح . الظاهرة  ةال وع وعالم  مرف

ا  . الظاهرة  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :الضعيَف. الظاهرة ةالضّمرفعه   شّبه  حرف    :إّنم ا  . بالفعل  م  : م
ويِّ  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة مبتدأ :حقُّ .زائدة آّفت إّن عن العمل    ه   :الق  بالكسرة  مجرور  مضاف إلي

اٍن   :معضوُد . الظاهرة ةالضّمفعه   ر مرفوع وعالمة  أّول ر خب :ُمعّزٌز .الظاهرة ة   خبر ث وع وعالم ه  ر مرف ضمّ فع  ةال
  .الظاهرة
  /.ُيعزَّز ُعزَِّز، : الثالثّي اسم مفعول للفعل فوق  ُمعزَّز /ة باسم الفاعلمشّبه صفة لضعيف ا:الصرف
  .الدليل والبرهان:ُحّجة: ج: ُحجج    . ُعِضد اسم مفعول على وزن مفعول من الفعل معضود 

  قوُد رعربيٌة غضبًا وثاَر    ْت أّمٌة اَطفاستشُل راِجغَلِت الَم -٥
ِت تح  :  غَل ى الف ي عل ل ماض مبن ّدرفع ساآنين المق اء ال ة اللتق ف المحذوف ى األل ث ال : ت. عل ّل للتأني ن مح ا م  له

راب ساآنين .اإلع اء ال سر اللتق ت بالك ُل.ّحرآ ل :المراج ة فاع وع وعالم ه  مرف ضّمرفع اهرةةال ل(. الظ ج :المراج
  . لها من اإلعرابمحّل للتأنيث ال :ْ ت. الظاهرةة مبني على الفتح فعل ماض: استشاطت. )قدرال:ل َجْرالِم
  . الظاهرةةالضّموعالمة رفعها  صفة مرفوعة :عربّية. الظاهرةةالضّموعالمة رفعه  فاعل مرفوع :أّمٌة

  .تحة الظاهرة فعل ماض مبني على الف:ثار .الفتحة الظاهرةوعالمة نصبه  مفعول ألجله منصوب :غضبًا
  . اسم فاعلالمشتّقات من ه نوع، راقد:ج:رقود . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه  فاعل مرفوع:رقود
  ّوٍة فعجْبُت آيَف تذوُدن ُقِم     ومالهازحَفْت تذوُد عن الدياِر -٦

  المذهب االّتباعّي
 البحر الكامل
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}١٣{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

تح الظاهر          : زحَفْت ى الف ي عل ا  محلّ  للتأنيث ال     :ْ ت .فعل ماض مبن ذود  .من اإلعراب     له وع   فعل مضارع      :ت مرف
 بحرف  جّر محّل في مّتصل ضمير :ها . جّر حرف :الالم:لها . نافية ال عمل لها   :ما . الظاهرة ةالضّمرفعه   وعالمة

وع محالّ       مجرور اسم   :قّوة . زائد جّر حرف   :نِم . بالخبر المحذوف  انمتعّلق .جّرلا ى   لفظًا بالكسرة الظاهرة مرف  عل
صل  ضمير    :ُت . بالتاء المتحرآة  الّتصالهن   فعل ماض مبني على السكو     :عجْبُت .أّنه مبتدأ  ع فاعل    محلّ  في    مّت  . رف
 ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة  فعل مضارع    :تذود .مطلق نصب مفعول    محّل اسم استفهام مبني على الفتح في        :آيف

  . نصب حالمحّلفي ) تذوُد عن الديار(: الجمل .الظاهرة
  هّن شديُدوالزاحفاُت صراُع    ماٌت حوَلهاحوِّ ُم الطائراُت-٧

  . الظاهرةةالضّموعالمة رفعه  خبر مرفوع :ماٌتحوُِّم . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه مبتدأ مرفوع: الطائراُت
احوَل صوب    : ه ان من رف مك ه ظ ول في صبه  مفع ة ن اهرة  وعالم ة الظ ا.الفتح مير :ه صل ض ي مّت ّل ف ّر مح  ج

ضمّ وعالمة رفعه    مبتدأ مرفوع    :الزاحفاُت.باإلضافة وع      :صراُعهنَّ  .ة الظاهر  ةال دأ مرف ه      مبت ة رفع ضمّ وعالم  ةال
  . الظاهرةةالضّموعالمة رفعه  خبر مرفوع :شديُد . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هّن .الظاهرة
  ".الزاحفات" رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) اُعهّن شديُدرص( :الجمل 
  ُدآان ُيدَفُع بالصدوِر حدي لو  ولقد شهْدُت جموَعها وّثابًة -٨
ة   الّتصاله فعل ماض مبني على السكون       :هْدُتش . حرف تحقيق  : قد . الم القسم    :الالم:لقد ضمير  :ُت.  بالتاء المتحرآ

ا جموَع . رفع فاعل  محّل في   مّتصل صبه الفتحة            :ه ة ن ه منصوب وعالم ا . الظاهرة  مفعول ب صل  ضمير    :ه  في   مّت
ر جازم        :ول  . حال منصوب بالفتحة الظاهرة     :وّثابًة . باإلضافة جّر محّل ان  . حرف شرط غي اقص    فعل ماض    :آ  ن

دَفعُ  .مبني على الفتح الظاهر  ي للمجهول    :ُي وع   فعل مضارع مبن ه    مرف ة رفع ضمّ وعالم دُ . الظاهرة ةال  نائب  :حدي
  .آان نصب خبر محّلفي )  حديديدفع (:الجمل. الظاهرةةالضّموعالمة رفعه فاعل مرفوع 

   سالسٌل وقيوُد الشعوِبمتَن    ْت وأثقَل الشعوِبوا بتحريِر جهُر-٩
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ْو. بواو الجماعةالّتصاله الضّمفعل ماض مبني على : جهروا
تح الظاهر      :ْتأْثقَل . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :الشعوِب ى الف ي عل  محلّ  للتأنيث ال  : ْت. فعل ماض مبن

 بالكسرة   مجرور مضاف إليه    :الشعوِب  . الظاهرة نصبه الفتحة مفعول به منصوب وعالمة      :متَن .لها من اإلعراب  
ة   اسم معطوف     :قيوُد . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة  فاعل   :سالسٌل .الظاهرة وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع  ةال
  .الظاهرة
   فيالٌق وجنوُدتجني عليِك    وِك يا أمَّ الحضارِة فارتَمْتخدُع-١٠

ى         : خدعوِك ي عل ضمّ فعل ماض مبن صاله  ال واو الجماعة  الّت صل  ضمير  :ْو. ب ع فاعل  محلّ  في  مّت  ضمير  :ِك . رف
  . منصوب بالفتحة الظاهرة )مضاف( منادى:أّم . أداة نداء:يا . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل

ة     المقّدر فعل ماض مبني على الفتح       :ْتارتَم . بالكسرة الظاهرة  مجرورمضاف إليه   : الحضارِة ى األلف المحذوف  عل
ة   فعل مضارع   :تجني .من اإلعراب  لها محّل  للتأنيث ال  :ْت .ء الساآنين اللتقا وع وعالم ه   مرف ضمّ رفع ّدر  ةال  ةالمق
  . نصب حالمحّلفي ) تجني(: الجمل. الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل :فيالٌق .آخرة على

  لم تنبسْط بيني وبينِك بيُد     ولو ملْكُت أعّنتيُت عنِكْيقصأُُ-١١
 رفع محّل في مّتصلضمير : ُت . بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون :ُأقْصيُت

 ضمير :ُت.  بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :ملْكُت .جازمغير  حرف شرط :لو .نائب فاعل
: ي . على ما قبل ياء المتكلم ةالمقّدر حةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفت :أعّنتي . رفع فاعلمحّل في مّتصل

 فعل مضارع مجزوم بالسكون :تنبسْط .  حرف نفي وجزم وقلب:لم . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير 
 محّل في مّتصل ضمير :ي. على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة :بيني .الظاهر
 محّل في مّتصل ضمير :ِك .اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:  بينِك:ف عطف حر:و:ِكوبين . باإلضافةجّر

  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة فاعل :بيُد . باإلضافةجّر
  :أِعّنة .الصحراء= بيداء ) ج: (بيد .من اإلعراب  لهامحّلجواب شرط غير جازم ال )  بيُد...لم تنبسط(:الجمل

ة  والمقصود هنا اإلرادة والحرّي)  الرسن- الُخطام -الزّمام  (.ي تمسك به الدابةسير اللجام الذ: ِعنان) ج (
  .ظهرال =َمْتن) ج: (ُمُتون+ ُمُتن       .السحاب: َعَنان) ج: (أْعَنان

   محيُدعن درِك أسباِب الحياِة     فماله الحياَةوالشعُب إْن عرَف -١٢
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}١٤{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

ى الفتحة           :عرفَ . حرف شرط جازم    :إْن . الظاهرة ةالضّموعالمة رفعه    مبتدأ مرفوع    :الشعُب ي عل  فعل ماض مبن
صبه الفتحة            :الحياَة. جزم فعل الشرط   محّل وهو في    ،الظاهرة ة ن ه منصوب وعالم اة ( . الظاهرة  مفعول ب  :ج:الحي

  .)م الخبر على المبتدأ لتقّد.( نافية ال عمل لها :ما .رابطة لجواب الشرط : الفاء :فما .)واتيالح
  . بالخبر المحذوفانمتعّلق .جّر بحرف الجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ.ّرج حرف :الالم :له
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :أسباِب . بالكسرة الظاهرةمجرور اسم :درِك .جّر حرف :عن

  . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة مبتدأ :محيُد . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الحياِة
   . جزم جواب الشرط القترانها بالفاءمحّلفي ) ُمحيد.. .فماله(:الجمل 

   . جملة اسمّيةألّنه . ؟لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء
  .م الخبر على المبتدأ لتقّد .؟ عمل ليس)ما(لماذا لم تعمل
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}١٥{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر أحمد شوقي الصحراء بطُل
  :النّص
  وادي صباَح مساَءيستنهُض ال    َك في الّرماِل لواَء َرَآُزْوا ُرَفاَت-١

  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير  : ْو. بواو الجماعةالّتصاله الضّمعلى  فعل ماٍض مبني :رآزوا
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير : َك. الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :ُرَفاَتَك
  . الظاهرةةالضّمرفعه  عالمةمرفوع و فعل مضارع :يستنهُض . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:لواَء

  . لضرورة الشعرسّكن . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الوادي
  . نصب مفعول فيه ظرف زمانمحّل ظرف مبني على فتح الجزأين في :صباَح مساَء

   . " لواَء" نصب صفة محّلفي ) يستنهض الوادي: (الجمل
  . بقايا العظام-الُجثمان: رفاتال . اسم مفرد مذآر غير ثالثي .)تاَفُر(سبب آتابة التاء مبسوطة في  عّلل
  يوحي إلى جيِل الغِد البغضاَء    ويَحهم نصُبوا منارًا من دٍم  يا-٢
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير : هم. مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة :همويَح .للتنبيه: يا

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ْو . بواو الجماعة لهالّتصا الضّم فعل ماض مبني على :نصبوا
 انمتعّلق  بالكسرة الظاهرة      مجرور  اسم    :دٍم . جرّ  حرف   :من. الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :منارًا

ّدر  ةالضمّ رفعه    مرفوع وعالمة   فعل مضارع    :يوحي .بصفة محذوفة  ه منصوب     :لبغضاءَ ا. على آخره  ةالمق مفعول ب
  ." منارًا" نصب صفة محّلفي ) يوحي البغضاء: (الجمل  . الظاهرةمة نصبه الفتحةوعال
لَ ،  وْيسَ  ، َحويْ :(مالحظة  .  نور :الجذر. منائر و مناور،) ج(اسم مكان َمَنار ى       إن جاءت     )َوْي مضافة نصبت عل

  دة من جّروإْن جاءت م . فاألرجح رفعها على االبتداء"ال"بـة ّالمحوإن جاءت . أّنها مفعول مطلق
  .ب على الوجهين السابقينالنّصجاز فيها الرفع و )الـ واإلضافة (
  ًة وإخاَءّد الشعوِب موبيَن       في َغٍدما ضرَّ لو َجعُلوا العالَقَة-٣
  . فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاهرة:ضّر . نصب مفعول بهمحّلاسم استفهام مبني على السكون في : ما

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير : ْو. بواو الجماعةالّتصاله الضّم فعل ماض مبني على :جعُلْوا
  . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:بيَن . منصوب بالفتحة الظاهرة"أّول " مفعول به :العالقَة
  . منصوب بالفتحة الظاهرة" ثاٍن" مفعول به :ًةّدمو . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الشعوِب
  .لظاهرةحة ا اسم معطوف منصوب بالفت: إخاَء. حرف عطف :و:وإخاَء
   أخوالجذر : إخاءًَ وُمؤاخاة= المصدر   آخى :مالحظة

  تتلّمُس الحّرّيَة الحمراَء    ٌح يصيُح على المدى، وضحّيٌةرُج -٤
تلمّ + يصيُح . الظاهرة ةالضّمرفعه   مرفوع وعالمة  خبر لمبتدأ محذوف     :ٌحرُج و  فعل مضارع      :ُست ة  مرف  ع وعالم

ه  ضّمرفع اهرةةال حّي . الظ ف :و:ٌةوض رف عط حّي . ح وف  : ٌةض م معط ة اس وع وعالم ه  مرف ضّمرفع  ةال
  . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:الحمراَء . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الحرّيَة.الظاهرة
  )ٌةضحّي+ ٌح جر( رفع صفة  محّلفي ) تتلّمُس) + (يصيُح (:الجمل

  المذهب االّتباعّي
 البحر الكامل
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}١٦{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  يكسو السيوَف على الزمان َمَضاَء    ُد في الفالجّرميا أيُّها السيُف اُل -٥
ادى  :أيُّها رة مقصودة    ( من ي   )  نك ى   مبن ضمّ عل داء        محلّ  في    ال ى الن ا  . نصب عل ه    : ه سيفُ  . للتنبي دل    :ال وع   ب مرف

ة ه  وعالم ضّمرفع اهرةةال ّرالُم . الظ ة ب:ُدج ضّم صفة مرفوع اهرةةال ي . الظ ّر حرف :ف ال .ج م : الف  مجرور اس
ة   فعل مضارع     : يكسو  ."دجرّ الُم"ول  عف باسم الم  انمتعّلق . على آخره  ةالمقّدربالكسرة   وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع  ةال
ّدر رهةالمق ى آخ سيوف . عل ه : َ ال ول ب اهرة"أّول "مفع ة الظ صوب بالفتح َضاَء . من ه:َم ول ب اٍن " مفع صوب "ث من

  ).يكسو اسم الفاعل آاٍس،المفعول مكسّو (. نصب حالمحّلفي )  السيوف مضاَءويكس(:الجمل .بالفتحة الظاهرة
  .ُمِضّيًا) ـِ(مضى  -مواٍض) ج(فهو ماٍض /ًا سريع القطع صار حاّد:  مضى السيُف َمَضاَء:مالحظة

  أبلى فأحسَن في العدوِّ بالَء     الصحارى غْمُد آلِّ ُمهنٍَّد تلَك-٦
دأ      محلّ اسم إشارة في      :  تي :تلك ع مبت د  للب :ل . رف دل    :الصحارى  . للخطاب  :ك .ع ة    ب وع وعالم ه    مرف ضمّ رفع  ةال

ه   :آلِّ . الظاهرةةالضّمرفعه  مرفوع وعالمة  خبر   :ِغْمُد . على آخره  ةالمقّدر  . بالكسرة الظاهرة  مجرور  مضاف إلي
ى  . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :ُمهنٍَّد تح            :أبل ى الف ي عل ّدر  فعل ماض مبن ى آخره    المق ل  فع  :أحسنَ  . عل

  . منصوب بالفتحة الظاهرةنائب مفعول مطلق :بالَء .ماض مبني على الفتح الظاهر
  . صفةجّر محّلفي ) أبلى (:الجمل 
   جاهًا أو تُلمَّ ثراَءلم تبِن   تْرَت المبيَت على الطوىْرَت فاخيِّخَُ-٧

سكون          : ُخّيْرَت ى ال صاله فعل ماض مبني للمجهول مبني عل ة    الّت اء المتحرآ صل مير   ض  :َت . بالت ع   محلّ  في    مّت  رف
ْرتَ  .نائب فاعل  سكون  : اخت ى ال ي عل صاله فعل ماض مبن ة الّت اء المتحرآ صل ضمير :َت.  بالت ّل في  مّت ع مح  رف

  . حرف نفي وجزم وقلب:لم . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :المبيَت .فاعل
بِن رف    :ت ذف ح زوم بح ضارع مج ل م ة فع ره العّل ن آخ ًا . م ة    مف :جاه صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب  ع

  . مجزوم بالسكون الظاهر، حّرك بالفتح اللتقاء الساآنين)معطوف(فعل مضارع: تلمَّ . حرف عطف:أو.الظاهرة
سندًا للواحد       :مالحظة . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة     :ثراَء ًا م ل المضّعف مضارعًا مجزوم إذا جاء الفع
ًا   . لم تلُمْم، الُمْم:  اإلدغام فنقولفّك-١: جاز في الحرف المشّدد وجهان:ُلمَّ:  أمرًا للواحد نحو   أولم َتُلمَّ،  :نحو ويكون المضارع مجزوم

ساآنين   إبقاء اإلدغام فيجتمع ساآنان فُيحّرك آخره بالفتحة دفعًا-٢.ويبنى فعل األمر على السكون الظاهر . بالسكون الظاهر  اء ال  اللتق
ك ب             ألّنهرة  سكالأو ب ولخفة الفتحة،  ضمّ ا األصل في التخلص من التقاء الساآنين، وإذا آانت عين الفعل مضمومة جاز التحري ًا  إ ال تباع

  .، لم َتُلمِّ، لم َتُلمُّ، لمَّ، لمِّ، ُلمُّلم تُلمَّ:وُلللعين فتق
   الماَءليَس البطولُة أْن تعبَّ    ن الظما أن تموَت م إّن البطولَة-٨
 . حرف مصدري ونصب:أْن . منصوب بالفتحة الظاهرة"إّن" اسم:البطولَة .عل بالفمشّبه حرف :إّن

  .")إّن" رفع خبر محّلفي  عل بعدهاأن والف  منالمؤّولالمصدر (.فتحة الظاهرةفعل مضارع منصوب بال :تموَت
   .ظاهرة الةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  " ليس " اسم :البطولُة .فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر: َليس
دها  أْن  منالمؤّولالمصدر (.  فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة  :تعبَّ . حرف مصدري ونصب   :أْن   والفعل بع

  .معبوب: اسم المفعول. عاّب: اسم الفاعل: عّب :الصرف .") ليس" نصب خبرمحّلفي 
  َجَسٌد بُبرقَة ُوسَِّد الصحراَء     في ذّمِة اِهللا الكريِم و حفِظِه-٩
  . بالخبر المحذوفانمتعّلق . بالكسرة الظاهرة مجرور اسم :ذّمِة .ّرجحرف : في
  .ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :الكريِم . بالكسرة الظاهرةمجرور لفظ  الجاللة، مضاف إليه :اِهللا
ه   مرفوع   مبتدأ  مؤخر     :َجَسٌد ة رفع ضمّ  وعالم ة  . الظاهرة  ةال اء :ِبُبْرق ةَ  .جرّ  حرف    :الب تحة   بالف مجرور اسم   :  ُبرق

  .ة فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهر:ُوسَِّد . ممنوع من الصرفألّنهنيابة عن الكسرة 
 ."جسٌد" رفع صفة محّلفي ) ُوسَِّد الصحراء(:الجمُل. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الصحراَء

  ماُح دماَءبِق الرتبلى، ولم ُت     منه رحى الوقائِع أعظمًابقِِ لم ُت-١٠
  . من آخرهالعّلةفعل مضارع مجزوم بحذف حرف  :بقُِِت .حرف نفي وجزم وقلب:لم

ان :المثنى:رحى(.آخره  على ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فاعل   :رحى ة   ) ج(َرحي اء، أرحي يطحن  التي   األداة  ):أرح
ائع  (. بالكسرة الظاهرة   مجرور مضاف إليه    :الوقائِع .بها ة يج الوق :الوق ة : ع اً . )المعرآ ه منصوب       :أعظم مفعول ب

  . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :تبلى . الظاهرةوعالمة نصبه الفتحة
   . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :دماَء . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :الرماُح
  .) ُأبقَي-ىُمبَق(الُمبقي= ُمبٍق إبقاء  أبقى ُتبقي :مالحظة."أعظمًا" نصب صفةمحّلفي  )تبلى(:الجمل
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  ومَشْت بهيِكه السنوَن فناَء     القيوُد فلم يُنْؤيِهَعّضْت بساَق -١١
 :ساقيهِ  .جرّ  حرف :الباء:بساقيه .من اإلعراب  لهامحّل للتأنيث ال   :ْت.فعل ماض مبني على الفتح الظاهر     : عّضْت
اء  مجرور اسم    ه بالي ون لإلضافة  .ى مثن ألّن صل ضمير  :هـ . حذفت الن ّر محلّ  في  مّت ودُ  . باإلضافة ج  فاعل :القي

ؤْ . حرف نفي وجزم وقلب        : لم . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   سكون الظاهر          :َيُن  . فعل مضارع مجزوم بال
َشْت تح :م ى الف ي عل ل ماض مبن ّدر فع ساآنينالمق اء ال ة لاللتق ى األلف المحذوف ّل ال  للتأنيث:ْت . عل ن مح ا م  له

راب سنون .اإلع الواو   :ال وع ب ل مرف ه فاع سالم  ألّن ذآر ال ع الم ق بجم اَء . ملح تح    :ن ى الف ي عل اض مبن ل م  فع
  .أمسكه بأسنانه.عّضًا وَعضيضًا)ـَ(وَعضَّ به؛وَعضَّ عليه:َعضَُّه:مالحظة.الظاهر
  ولم يُك يرآُب األجواَء) تْنٍك(     بطُل البداوِة لم يكْن يغزو على-١٢
ه   : وِةاالبد . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : طُلب م  . بالكسرة الظاهر  مجرور مضاف إلي حرف نفي   : ل

سكون الظاهر          :يكنْ  .وجزم وقلب  اقص مجزوم بال كٍ . فعل مضارع  ن  انمتعّلق  . بالكسرة الظاهرة  مجرور اسم  : تْن
ة       فعل مضارع  ناقص مجز     :يُك . حرف نفي وجزم وقلب    :لم .بالفعل يغزو   .وم بالسكون الظاهر على النون المحذوف

ه   مرفوع   فعل مضارع    :يرآُب ة رفع ضمّ  وعالم صبه الفتحة          :األجواءَ  . الظاهرة  ةال ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب
ر     محّل في   ):يرآُب األجواء + ()يغزو على تنكٍ  ( .بطُل رفع خبر للمبتدأ     محّلفي  ) ولم يكن يغز  ( .الظاهرة  نصب خب

  .يكن
 .أّال يليها ساآن-٣.أن تكون مجزومة بالسكون-٢ .أن تكون بصيغة المضارع -١:في الشروط التالية)آان( نونيجوز حذف:مالحظة
  وأداَر من أعراِفها الهيجاَء    ها لكْن أخو خيٍل حمى صهواِت-١٣
الواو       خبر لمبتدأ محذوف   :أخو . حرف استدراك  :لكْن ه  مرفوع ب لٍ  . من األسماء الخمسة      ألّن ه      :خي  رمجرو  مضاف إلي

 مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن        :صهواِتها. على آخره  المقّدر فعل ماض مبني على الفتح       :حمى .بالكسرة الظاهرة 
ة  هالفتح الم   ألّن ث س ع مؤن ا . جم مير :ه صل ض ي مّت ّل ف ّر مح افةج ي  :أداَر . باإلض اض مبن ل م تح    فع ى الف عل
ه منصوب وعالمة نصبه الفتحة           :الهيجاَء.الظاهر  صفة    رفع  محلّ في   ) حمى صهواِتها   (:الجمل    .اهرة الظ  مفعول ب

 ).الحرب:الهيجاء(.اسم المفعول َمْحمّي  على وزن مفعول.ماة ُح: حاٍم ج)حمى(اسم الفاعل من : الصرف ."أخو"
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  الشاعر عمر أبو ريشة= عروُس المجد 
  :النّص
  هِبـوَل الشـفي مغانينا ذي     تيهي واسحبييا عروَس المجِد -١

  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : المجِد. منصوب بالفتحة الظاهرة) مضاف(ى مناد:عروَس
ي  مّتصلضمير :  ْي. بياء المؤنثة المخاطبة الّتصاله فعل أمر مبني على حذف النون من آخره          :تيهْي، اسحبيْ    مبن

سكون في     ى ال ع فاعل  محلّ عل ا  .جرّ  حرف  :في  . رف ّدر  بالكسرة  مجرور  اسم :مغانين ى ةالمق ا . آخره  عل ضمير :ن
ولَ  .اسحبي . بالفعل  انمتعّلق. باإلضافة جّر محّل في   مّتصل صبه الفتحة        :ذي ة ن ه منصوب وعالم  . الظاهرة مفعول ب
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الشهِب
  )، َغَناًءِغنًى:َغِنَي(اسم مكان:ىج َمْغَن:َمغاٍن:المغاني:مالحظة. لها من اإلعرابمحّلال  استئنافية )تيهْي (:الجمل
  ْر بدما ُحرٍّ أبّيـطَّـلم ُتَع    ها رمٍل فوقََحفنةََلن َتَرْي  -٢
  . من األفعال الخمسة ألّنه بحذف النون من آخره منصوب فعل مضارع :َرْيَت .حرف نفي ونصب: لن
ه   مضاف:رمٍل . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :حفنَة . رفع فاعلمحّل في   مّتصل ضمير   :ْي  إلي

ا  . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة         :فوَقها . بالكسرة الظاهرة  مجرور صل  ضمير   :ه  محلّ  في  مّت
سكون الظاهر              :ْرـطَّـُتع  .حرف نفي وجزم وقلب   : لم . باإلضافة جّر ي للمجهول مجزوم بال رٍّ  . فعل مضارع مبن  :ُح

  .لكسرة الظاهرةة بامجرور صفة :أبّي . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه 
ة " نصب صفة محّلفي ) لم ُتعّطْر: (الجمل رّ  :الصرف  ."حفن شّبه  صفة  : ُح ل  = ة باسم الفاعل   م رًَّا    = ُفْع رَّ ِـُ َح َح
  . ِإباًء-أبى = فعيل = ة باسم الفاعل مشّبه صفة :أبّي   .وَحرًَّة
   بلوِغ األرِبوهوى دوَن    َج البغُي عليها حقبًة در-٣

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :البغُي .ي على الفتح الظاهرفعل ماض مبن: درَج
ى الفتحة          :هوى .منصوب بالفتحة الظاهرة  زمان   مفعول فيه ظرف     :حقبًة ي عل ّدر  فعل ماض مبن ى آخره    ةالمق  . عل
ه ظرف   :دوَن ان   مفعول في وِغ، األرِب .منصوب بالفتحة الظاهرة  مك ه   :بل  .رة بالكسرة الظاه مجرور مضاف إلي

  .ج آراب. الحاجُة والُبْغَيُة واُألْمِنَيُة:  اَألَرُب:مالحظة
  لّيَن الناِب آليَل المخلِب     وارتمى ِآْبُر الليالي دوَنها-٤

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :آْبُر . على آخرهةالمقّدرفعل ماض مبني على الفتحة : ارتمى
الي ه  :اللي ضاف إلي رور م سرة مج ّدرال بالك ره ةمق ى آخ ا . عل ر :دوَنه ه ظ ول في ة   مفع صوب بالفتح ان من ف مك
لَ    . باإلضافة  جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   :ها.الظاهرة ّيَن، آلي اِب، المخلب    .حال منصوب بالفتحة الظاهرة       : ل  :الن

ل   = ة باسم الفاعل    مشّبه صفة   ضعيف  :  آليل :الصرف. بالكسرة الظاهرة  مجرورمضاف إليه    لّ = فعي والً : َآ  .ُآُل
  . العظمة والتجبُّر:الِكْبُر .الن ـِ لينًا وَليانًا= فيعل = ة باسم الفاعل مشّبه صفة ب  ضد ُصْل:َليِّن
  غتِصبْيه قبضُة الُمعارَض  ْ  ت ال يموُت الحقُّ مهما لطَم-٥
وع    فاعل    :الحقُّ  . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :يموُت . نافية :ال ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

  . رفع مبتدأمحّل اسم شرط جازم مبني على السكون في :مهما.الظاهرة
  . جزم فعل الشرطمحّلوهو في . لها من اإلعرابمحّلللتأنيث ال :ْت.فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:ْتلطَم

  .إلضافة باجّر محّل في مّتصلضمير :هـ.حذفت نونه لإلضافة. مثنىألّنه مفعول به منصوب بالياء :ْيهعارَض
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الُمغتِصب . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :قبضُة
  . صفحة الخّد:العاِرض . ضرب خّده أو صفحة جسده بكّفه مبسوطة؛ أو بباطن آّفِه: َلْطَمًا:  َلَطَم:اللغة
  ْيها غباَر التعِبعن جناَح    ْت نفَضآْم لنا من ميسلوٍن -٦
سكون في         :آم دأ    محلّ خبرية مبنية على ال ع مبت تح  الظاهر             :نفَضتْ  . رف ى الف ي عل  للتأنيث ال    :ْت . فعل ماض مبن

صل  ضمير    :ها . حذفت النون لإلضافة   . مثنى ألّنه بالياء   مجرور اسم   :ْيهاجناَح . لها من اإلعراب   محّل  محلّ  في    مّت
  .).ميسلون(فة  صجّر محّلفي ) يها عن جناَحنفضْت: (الجمل . باإلضافةجّر
  وآَبْت أجياُدنا في َمْلَعِب    اُفنا في َمْلَعٍبي آْم نَبْت أس-٧
  . نصب مفعول مطلقمحّلخبرية مبنية على السكون في : آم

 المذهب اإلبداعّي
 البحر الرمل
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ساآنين          المقّدر فعل ماض مبني على الفتح       :نَبْت، آَبتْ  اء ال ة اللتق ى األلف المحذوف ا من     محلّ  للتأنيث ال     :ْت . عل  له
راب ياُفنا،  .اإلع اأس ل :أجياُدن وع  فاع ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرة ةال ا . الظ مير :ن صل ض ي مّت ّل ف ّر مح  ج
  .).جواد: ج:أجياد سيف، :ج:أسياف اسم مكان على وزن َمْفَعل،: َمْلَعب( .باإلضافة

  ِبصطِخلنضاٍل عاثٍر ُم    ب عاثٍر ُمصطِخ من نضاٍل-٨
ضال .جّرحرف   : من :من نضال  ديره     انمتعّلق  .بالكسرة الظاهرة    مجرور اسم   :ن ا من  . بالفعل المحذوف تق  ...انتقلن

  )عثر، ُمصطِخب اسم فاعل من اصطخب:عاثر اسم فاعل من(. بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :ِبعاثٍر، ُمصطِخ

  ُغِلَب الواثُب أْم لم ُيْغَلِب    ضي الُعالر شرُف الوثبِة أْن ُت-٩
 حرف مصدري     :أن . بالكسرة الظاهرة  مجرورضاف إليه   م:الوثبِة.الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  خبر  :شرَف
دها       من المؤّولالمصدر  (. لضرورة الشعر  سّكن. فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة     :ضيُتر.ونصب أْن والفعل بع

دأ    محّلفي   ع مبت ال  .) رف ة نصبه الفتحة       :الُع ه منصوب وعالم ّدر  مفعول ب  فعل ماض مبني    :ُغِلبَ  . على آخره  ةالمق
ول مب اهرللمجه تح الظ ى الف ي عل ُب .ن وع نائب فاعل  :الواث همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال  .حرف عطف:أْم . الظ

  .مجزوم بالسكون الظاهرمبني للمجهول فعل مضارع :ُيغَلِب .حرف نفي وجزم وقلب:لم
   ُنُدِببسوانا من ُحماٍة    ن تزدهي هذِه تربُتنا ل-١٠
دل   : ناتربُت. رفع مبتدأ  محّل الكسر في     اسم إشارة مبني على    :ذه. للتنبيه: الهاء :هذه وع   ب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

فعل مضارع منصوب بالفتحة      : تزدهي .حرف نفي ونصب  : لن. باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ضمير   : نا .الظاهرة
ّدر  بالكسرة  مجرور اسم  :سوانا .جّرحرف   :الباء:بسوانا . لضرورة الشعر  سّكن .الظاهرة ا  .ةالمق صل  :ن  ضمير مّت

   . بالكسرة الظاهرةمجرور اسم :ُحماة .جّر حرف :من . باإلضافةجّر محّلفي 
  . رفع خبرمحّلفي ) لن تزدهي(:الجمل   .ة بالكسرة الظاهرةمجرورصفة  :ِبُدُن

  . المفرد حاٍم، جمع تكسير ال ينتهي مفرده بتاء.)ُحماة(وطة في رب سبب آتابة التاء معّلل
  .َنْدب=  باسم الفاعل على وزن َفْعل ةمشّبه صفة َنْدب : ج : ُنُدب



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٢٠{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   النبّييا رؤى عيسى على جفِن    ى السناَلْجَم  يا يا روابي القدِس-١١
ي ادى:رواب ضاف ( من اهرة   )م ة الظ صوب بالفتح ّكن.من ضرورة س دِس. لل ه  :الق ضاف إلي رور م سرة مج  بالك
ّدر  منصوب بالفتحة      )مضاف (  منادى :مجلى .أداة نداء  :يا .الظاهرة ى آخره  ةالمق سنا . عل ه   :ال  مجرور  مضاف إلي
ا  . على آخره   ةالمقّدربالكسرة   داء   :ي ادى  :رؤى . أداة ن ّدر منصوب بالفتحة     )   مضاف  ( من ى آخره    ةالمق  :عيسى . عل

ه    :النبيّ ."ممنوع من الصرف   ." نيابة عن الكسرة   ةالمقّدر بالفتحة   مجرورمضاف إليه     بالكسرة  مجرور  مضاف إلي
   . عن القاعدة اسم علم أعجمّي شذوذًا".عيسى"لف مقصورة في  سبب آتابة األعّلل .الظاهرة
  ).اسم مكان : َمْجَلى(  .ما يراه النائم من األحالم:  رؤيا، المشاهدة بالعينج رؤية : رؤى
  ضِب الُقهجُِصهلُة الخيِل وو    ك في الرْحِب المدى دوَن علياِئ-١٢
ك عل.ول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة       مفع: دوَن ه     :ياِئ ا    مجرور مضاف إلي ضمير  :ك.هرة بالكسرة الظ

ّدر  بالكسرة  مجرور أو بدل مجرور مضاف إليه    :المدى. باإلضافة جّر محّل في   مّتصل دأ  :صهلةُ  .ةالمق وع   مبت مرف
ضّمة    اسم معطوف      :وهجُ  . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :الخيِل. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه  وع بال مرف

  . )ة باسم الفاعلمشّبهصفة : َرْحب (. بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :القضِب.الظاهرة
  نا من نسِبونَمْت ما بيَن     لّمِت اآلالُم مّنا شمَلنا-١٣
ا من اإلعراب      محلّ  للتأنيث ال    :ْت . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :لّمِت ساآنين        . له اء ال  . حّرآت بالكسر اللتق
ا  . الظاهرة  ةالضّم ة رفعه وعالممرفوع   فاعل   :اآلالُم ا .جرّ  حرف    :من :مّن صل  ضمير    :ن بحرف   جرّ  محلّ  في   مّت

صبه الفتحة          :شملنا ."لّمت"  بالفعل   انمتعّلق .جّرال ة ن ا  . الظاهرة    مفعول به منصوب وعالم صل  ضمير    :ن  في   مّت
ّدر  فعل ماض مبني على الفتح       :نَمْت. باإلضافة جّر محّل اء     المق ة اللتق ى األلف المحذوف ساآنين   عل  للتأنيث ال  :ْت.ال
سكون في            :ما . لها من اإلعراب   محّل ى ال ي عل ه   محلّ  اسم موصول مبن ا بيَن . نصب مفعول ب ه ظرف   ع مف:ن ول في

  . باإلضافةجّر محّلفي ضمير مّتصل : نا. بفعل جملة الصلة المحذوفةمتعّلق. مكان منصوب بالفتحة الظاهرة
  جوى يثرِبوإذا بغداُد ن     فإذا مصُر أغاني جّلٍق-١٤
إذا اء :ف تئنافية:الف ة: إذا. اس صُر .الفجائّي دأ  :م وع مبت همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال اني . الظ ر :أغ وع  خب مرف

ه  :جّلٍق . على آخره ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه  ة  :إذا . بالكسرة الظاهرة  مجرور  مضاف إلي دادُ  .الفجائّي دأ  :بغ  مبت
وع  همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال و. الظ ر :ىنج وع  خب همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال رهةالمق ى آخ رِب . عل  :يث

  . لهامحّلوالجملة معها استئنافية ال  . االسم بعدها مبتدأ)الفجائّية( إذْا:مالحظة. بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه 

  سهمِه أشتاَت شعٍب ُمغَضِب     ُبورَك الخطُب فكْم لفَّ على-١٥
ل ماض:وِرَكُب و  فع ي للمجه تح الظاهرمبن ى الف ي عل ُب .ل مبن وع  نائب فاعل :الخط همرف ة رفع ضّم وعالم  ةال

ق      محّلفي    خبرية :آم.الظاهرة فَّ  . نصب مفعول مطل تح الظاهر            :ل ى الف ي عل ه     :أشتاتَ  . فعل ماض مبن مفعول ب
صبه الفتحة       ة ن ه      :شعبٍ  . الظاهرة  منصوب وعالم َضبِ  . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي  مجرور  صفة    :ُمْغ

  .بالكسرة الظاهرة
  . َشتٌّ:المفرد.  جمع تكسير مفرده ينتهي بتاء مبسوطة.)أشتات( سبب آتابة التاء مبسوطة في عّلل: اإلمالء

    ةة الفلسطينّيالقضّي: المحور الرابع
   الشاعر بشارة الخوري  وردُة من دمنا      قبل النكبة: النّص
  اُألْرُجَوانالبَس الغاُر عليه      المجُد لهيا جهادًا صّفَق -١

  . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:صّفَق .منصوب بالفتحة الظاهرة) نكرة غير مقصودة(  منادى:جهادًا
  . فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة:لبَس . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :المجُد
 . الظاهرة    ل به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      مفعو :اُألرجوانا . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فاعل   :الغاُر

   .األلف لإلطالق
  . " جهادًا" نصب صفة محّلفي ) صّفق المجُد له (:الجمل
  وبناٌء للمعالي ال ُيدانى    شرٌف باَهْت فلسطيُن به -٢

ه  مرفوع   خبر لمبتدأ محذوف     :شرٌف ضمّ  وعالمة رفع تح           :باَهتْ . الظاهرة  ةال ّدر فعل ماض مبني على الف ى عل  المق
ا من اإلعراب   محّلال للتأنيث :ْت.األلف المحذوفة اللتقاء الساآنين    سطينُ . له وع   فاعل  :فل ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

الم  :للمعالي. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  اسم معطوف :ٌبناء . حرف عطف  :و:وبناٌء .الظاهرة حرف   :ال

  المذهب اإلبداعّي
 البحر الّرَمل
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

ّدر  بالكسرة    مجروراسم  :المعالي.جّر دانى   .ةالمق دانى  . حرف نفي    :ال:ال ُي ي للمجهول       : ُي وع   فعل مضارع مبن مرف
  ).داناةُم :المصدر:ُيدانى  باهاة،ُم :فاخر،المصدر:باهى(.ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه

   ". شرٌف، بناٌء" رفع صفة محّلفي ) ال ُيدانى(و) باهت فلسطين (:الجمل
   علوذرالج. الرفعة والشرف:الَمْعْالة :ج المفرد: المعالي : مالحظة

  لثَمْتُه بخشوٍع شفتانا    هاحًا ساَل من جبهِترُج إّن -٣
تح الظاهرة           :ساَل . منصوب بالفتحة الظاهرة   " إنّ " اسم   :حًارُج . بالفعل مشّبهحرف  : إّن ى الف ي عل  . فعل ماض مبن
 نصب   محلّ في   مّتصلضمير  :هـ. لها من اإلعراب   محّل للتأنيث ال    :ْت. فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة      :ْتُهلثَم

ه ول ب فتانا .مفع األلف  :ش وع ب ل مرف ه فاع ىألّن ذف، مثن افةت ح ون لإلض ا. الن صل ضمير : ن ي مّت ّل ف ّر مح  ج
  ).شفه: شفتان، الجذر: ِشفاه، مثنى: ج:شفة (.باإلضافة
  . " إّن" رفع خبر محّلفي ) لثمته شفتانا( ." حًاجر  " نصب صفةمحّلفي ) سال من جبهتها (:الجمل
  قلتانا ُمُهْتعربّيًا رشَف     بهِت النجوىًا باَحوأنين -٤

  .الفتحة الظاهرة وعالمة نصبه  اسم معطوف منصوب:أنينًا .حرف عطف :و:وأنينًا
  . ُآسرْت اللتقاء الساآنين، لها من اإلعرابمحّل للتأنيث ال :ْت.فعل ماض مبني على الفتح الظاهر: باَحْت

  .حال منصوب بالفتحة الظاهرة: عربّيًا . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل : النجوى
تح الظاهر       : رشفْته ا من اإلعراب      محلّ للتأنيث ال     :ْت .فعل ماض مبني على الف  نصب   محلّ  في    مّتصل  ضمير    :هـ  . له

  .ضافة باإلجّر محّل في مّتصلضمير  :نا .حذفت النون لإلضافة، مثنىألّنه فاعل مرفوع باأللف :قلتاناُم .مفعول به
  ).ُمقل: العين،ج: قلةُم: مثنى:قلتانُم(. نصب صفة أنينًامحّلفي  )رشفته مقلتانا+() النجوىباحت (:الجمل 
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   من أسًى ننسى أساناْتُهآاَبَد     يا فلسطيُن التي آْدنا ِلما-٥
ي ع   :التي . نصب على النداء محّل في   الضّم على   ) مبني مفرد علم (  منادى :فلسطيُن سكون    اسم موصول مبن ى ال ل

ي  ّلف فة  مح ع ص سطين" رف ْدنا ." فل اقص :آ اض ن ل م ة  ( فع ال المقارب ن أفع سكون  ) م ى ال ي عل صاله مبن  الّت
صل  ضمير   :نا . "نا"يرالضّمب ع اسم    محلّ  في    مّت اد   رف ا . آ الم  :لم ا  .جرّ  حرف    :ال  جرّ  محلّ  اسم موصول في        :م

رف ال ّربح ُه.ج اهر    :آاَبْدْت تح الظ ى الف ي عل اض مبن ل م ث ال:ْت . فع ّل  للتأني راب  مح ن اإلع ا م   . له
ه     محّل في   مّتصل ضمير   :هـ  ّدر  بالكسرة    مجرور  اسم    :أسىً  .جرّ  حرف    :من  . نصب مفعول ب ى األلف     ةالمق  عل

ة ًا الظاهرة آتاب ة لفظ م مقصور(المحذوف سى .) اس وع  فعل مضارع :نن همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال ى ةالمق  عل
ره انا .آخ صوب وعال  :أس ه من ول ب ة مفع صبه الفتح ة ن ّدر م رهةالمق ى آخ ا.  عل صل ضمير :ن ي مّت ّل ف ّر مح  ج

  .باإلضافة
  ." آدنا"خبر  نصب محّلفي ) ننسى أسانا( . لها من اإلعراب صلة الموصولمحّلال ): دتهآاب+()آدنا(:الجمل
  ناه من المهِد آالناقد رضْع     نحُن يا أْخُت على العهِد الذي-٦

ضمّ  مبني على )نكرة مقصودة(  منادى:أْخُت . رفع مبتدأمحّل في الضّمعلى  ضمير بارز منفصل مبني     :نحُن  في  ال
  ."العهد" صفة جّر اسم موصول مبني على السكون في مجل :الذي . نصب على النداءمحّل
ْع سكون   :ناهرض ى ال ي عل اض مبن ل م صاله فع ضّم بالّت ا"يرال ا.  "ن صلضمير :ن ي مّت ّل ف لمح ع فاع ـ . رف   :ه

ه     محّلفي   مّتصل ضمير   ا . نصب مفعول ب د : آالن ويّ  (توآي األلف     )  معن وع ب ه مرف المثنى    ألّن ا  . ملحق ب  ضمير   :ن
  ).في رضعناه" نا"الضمير: المؤّآد( . باإلضافةجّر محّل في مّتصل
  رِب هواناآعبتانا وهوى الُع    ا يثرٌب  والقدُس منُذ احتلَم-٧

وعالمة مرفوع   اسم معطوف    :القدُس. حرف عطف  :و:دُسوالق. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :يثرٌب
  . نصب مفعول فيه ظرف زمانمحّل في الضّم ظرف مبني على :منُذ. الظاهرةةالضّم رفعه
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ا .الظاهر على آخره ى الفتح  فعل ماض مبني عل:ااحتلَم
  . حرف عطف:و . باإلضافةجّر محّل في صلمّت ضمير :نا  . مثنىألّنهر مرفوع باأللف خب :آعبتانا
دأ : هوى وع مبت همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال رهةالمق ى آخ ه :رِبالُع . عل اهرةس بالكمجرور مضاف إلي  .رة الظ
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :نا . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :هوانا

  .اإلضافة بجّر محّلفي ) احتلما(: الجمل 
  أنفسًا جّبارًة تأبى الهوانا    ُهَمطِع أن ُن شرٌف للموِت-٨

 فعل مضارع منصوب       :همَ طعُن. حرف مصدري ونصب      :أن . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   خبر   :شرٌف
 محلّ  من أن والفعل بعدها في      المؤّولالمصدر  (. أّول نصب مفعول به     محّل في   مّتصل ضمير   : هـ .بالفتحة الظاهرة 

   . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:جّبارًة .مفعول به ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة: أنفسًا .)رفع مبتدأ
ضمّ  وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :تأبى ّدر  ةال ى آخره    ةالمق ا . عل صبه           :الهوان ة ن ه منصوب وعالم مفعول ب
  ).ُمطَعم: م،اسم المفعولُمطِع:إطعام،اسم الفاعل:المصدر:ُنطعم(. واأللف لإلطالق. الظاهرةالفتحة
  ).الذّل: الهوان(  . نصب صفةمحّلفي ) تأبى الهوانا (:الجمل
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}٢٣{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  ْت جنانالو أتى الناَر بها حاَل   ِهنا في يِدوردٌة من دِم -٩
ا د . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : وردٌة ا  . بصفة محذوفة  انمتعّلق . اسم مجرور بالكسرة الظاهرة      :من ضمير   :ن
  . بالخبر المحذوفانمتعّلق .ه الكسرة الظاهرة جّر وعالمة مجروراسم : ِه يِد..صل في محّل جّر بحرف الجّرمّت
تح            :أتى  . حرف شرط غير جازم    :لو .ضافةباإلمّتصل في محّل جّر      ضمير: هـ ى الف ي عل ّدر  فعل ماض مبن ى   المق  عل

تح الظاهر          :ْتاَلح . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :الناَر .آخره ى الف  . فعل ماض ناقص مبني عل
   ).َجّنة: ج:ِجنان(. منصوب بالفتحة الظاهرة"  حالت" خبر :ناناِج . لهامحّل للتأنيث ال :ْت

  . لها من اإلعرابمحّلجواب شرط غير جازم ال ) حالت جنانا(:الجمل 
  اناَبم فلن تْلَقْوا َجُتما شْئآيَف    آموا ناَر انشروا الهوَل وصبُّ-١٠

ع  محلّ   في  مّتصل ضمير :و . بواو الجماعةالّتصالهفعل أمر مبني على حذف النون من أخره      : انشروا، صّبوا   رف
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الهوَل .فاعل
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير : آم . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :ناَرآم
  . نصب حالمحّل اسم شرط جازم في :ماآيَف
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :تم.  بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :مُتشْئ
  . حرف نفي ونصب:لن . الفاء رابطة لجواب الشرط :فلن
 . رفع فاعل  محّلي   ف مّتصل ضمير:و . من األفعال الخمسة   ألّنهفعل مضارع منصوب بحذف النون من آخره         :تلَقوا
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :جبانا

  . القترانها بالفاء جزم جواب الشرطمحّلفي ) فلن تلقوا جبانا(:الجمل 
. صفة مشّبهة باسم الفاعل على وزن َفَعال:جبان
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}٢٤{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  )أبو سلمى(شاعر عبد الكريم الكرمّي  السنعود                                    
  بعد النكبة: النّص
   الروابيْضِرالمي على ُخوأْح    ها شبابيالعِب خلْعُت على َم-١

  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير :ُت. بالتاء المتحرآةالّتصالهفعل ماض مبني على السكون : خلْعُت
صل  ضمير    :ي.  على ما قبل ياء المتكلم     ةالمقّدر مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :شبابي  جرّ  محلّ  في    مّت

تكلم     ةالمقّدراسم معطوف منصوب بالفتحة     :أحالمي.باإلضافة اء الم ل ي ى ماقب صل ضمير   :ي . عل  جرّ  محلّ  في  مّت
   . على آخرهةالمقّدر بالكسرة مجرور مضاف إليه :الروابي.باإلضافة
  . ربوما ارتفع من األرض :الرابية)ج:(الروابي

  اِب في أمانّي الِعَذتغلغَل    ين هوًى قديٌمَتولي في الغوَط -٢
صل  ضمير    : ي .جّر حرف   :الالم: لي الخبر المحذوف    انمتعّلق  .جرّ  بحرف ال   جرّ  محلّ  في    مّت  .جرّ حرف   : في . ب

دأ    :هوًى.ىن مث ألّنه بالياء   مجروراسم  : الغوطتين وع    مبت ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ة       ةالمق ى األلف المحذوف  عل
ة     ديمٌ ).اسم مقصور   (.لفظًا الظاهرة آتاب ضمّ  صفة مرفوعة ب     :ق لَ  . الظاهرة  ةال ى الفتحة           :تغلغ ي عل  فعل ماض مبن

جّر  محّل في   مّتصلضمير  : ي .ما قبل ياء المتكلم    على ةالمقّدر  بالكسرة مجرور ماس:أمانّي.جّرحرف  :في.الظاهرة
   . بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :اِبَذالِع.باإلضافة

ذاب :الصرف  ". هوىً  " صفة     رفع محّلفي  ) تغلغل في أمانّي العذاب   (:الجمل   ة  : ج:  الِع شّبه  صفة  .الَعْذب ة باسم  م
  .الجذر مني. ُأمنية :  ج:أماٍن  .الفاعل
  بها أّال تلّوَح بالسراِب     عهدي وآاَننكُرني دمشُقأُت-٣
ة  :ن. الظاهرة    ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :نكرنيُت .حرف استفهام :أ صل  ضمير    : ي   . للوقاي  في   مّت

   . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل : دمشُق . نصب مفعول بهمحّل
تح الظاهر       فعل ماض ناقص   :آان .حالّية :و:وآان ان " اسم  :عهدي .مبني على الف وع   "آ ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
  . حرف مصدري ونصب:أن :أّال. باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير : ي. على ما قبل ياء المتكلم ةالمقّدر

ؤّول صدر الم (فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة،     :تلّوَح . نافية ال عمل لها    : ال  دها    من الم ل بع في   أن والفع
   .) نصب خبر آانمحّل

  . نصب حالمحّلفي ) وآان عهدي بها أّال تلّوح(:الجمل 
  وأعراُف العروبِة في إهابي    نكُرني وفي قلبي سناها أُت-٤

صل  ضمير   : ي .قبل ياء المتكلم    على ما  ةالمقّدر بالكسرة   مجرور اسم   :بيقل .جّر حرف   :في.  حالّية :و:وفي  في   مّت
 جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   :ها.  على آخره  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :سناها . باإلضافة جّر محّل

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :أعراُف .حرف عطف: و. باإلضافة
ابي .جّر حرف :في . بالكسرة الظاهرة مجرورضاف إليه    م :العروبِة ّدر  بالكسرة  مجرور  اسم  :إه ل   ةالمق ى ماقب  عل

  . بالخبر المحذوفانمتعّلق . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير : ي .ياء المتكلم
  . نصب حالمحّلفي ) وفي قلبي سناها(:الجمل  

 المذهب اإلبداعّي
 البحر الوافر
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}٢٥{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  لهضاِب وابعيدًا عن سهوِلِك     فلسطيُن الحبيبُة آيَف أحيا-٥
سطيُن ادى:فل م ( من رد عل ي)مف ى  مبن ضّم عل ي ال ّل ف داء مح ى الن صب عل ُة . ن ة ب :الحبيب فة مرفوع ضّم ص  ةال
وع    فعل مضارع    :أحيا . نصب حال  محّلاسم استفهام مبني على الفتح في       :آيَف.الظاهرة ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
ّدر ره ةالمق ى آخ دًا . عل اهرة  :بعي ة الظ صوب بالفتح ال من ن . ح رف  :ع ّرح هوِلك .ج م :س رور اس سرة مج  بالك
 بالكسرة   مجرور  اسم معطوف     :الهضاِب .بالحال بعيداً  انمتعّلق . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ضمير   :ك. الظاهرة
   .الظاهرة

   سبقت بياءالثالثّي فعل فوق ).أحيا ( سبب آتابة األلف ممدودة في عّلل
   آثاُر الخضاِبوفي اآلفاِق    خّضباٍتناديني السفوُح ُم ُت-٦

 نصب  محّل في   مّتصلضمير  :ي.للوقاية: ن .آخره على   ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع  :تناديني
ه  سفوُح .مفعول ب وع فاعل : ال همرف ة رفع ضمّ  وعالم ة عن : خّضباتُم . الظاهرةةال سرة نياب حال منصوب بالك

الم     ألّنهالفتحة   ة : و . جمع مؤنث س اقِ  .ّرج حرف    :في .حالّي الخبر  انمتعّلق  .لظاهرة    بالكسرة ا   مجرور اسم   : اآلف  ب
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الخضاِب . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع مبتدأ : آثاُر.المحذوف

  . نصب حالمحّلفي ) وفي اآلفاق آثار الخضاب(:الجمل 
  .َأْأثار  =  آثار /َأْأفاق= آفاق : الصرف
  .أفعال =   أثر   /عال أف  =أفق   

   غريبًة دوَن اغتراِبتسيُر     شارداٍتُلاوناديني الجدُت-٧
ه عن الفتحة    حال منصوب بالكسرة نيابة   : شارداٍت . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فاعل   :ُلاوالجد  جمع  ألّن

ه  مرفوع   فعل مضارع    :تسيُر .مؤنث سالم  ضمّ  وعالمة رفع ةً  . الظاهرة  ةال  .وب بالفتحة الظاهرة    حال منص    :غريب
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :اغتراِب . منصوب بالفتحة الظاهرةمكان مفعول فيه ظرف :دوَن

  . نصب حالمحّلفي ) تسير غريبة(:الجمل 
   الغياِبوهل من عودٍة بعَد    ني الرفاُق أال لقاٌء ويسأُل-٨

صل  ضمير   :ي. للوقاية :ن. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :نييسأُل  نصب مفعول     محلّ  في    مّت
اقُ .به وع   فاعل    :الرف ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم تفهام      :أال . الظاهرة  ةال زة حرف اس ة :ال. الهم اءُ  .نافي دأ   :لق وع  مبت مرف

 لفظًا بالكسرة الظاهرة    مجرور اسم   :عودٍة . زائد جّر حرف   :من . حرف استفهام  :هل. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه 
اب  . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة :بعَد . على أّنه مبتدأ ّالمحمرفوع   ه   :الغي  مجرور  مضاف إلي

  . للفعل يسألني نصب مفعول به ثان محّلفي ) أال لقاء(:الجمل  .بالكسرة الظاهرة
  طا عنَد اإلياِب الُخإلى وقِع   يصغ واألجياُل ُت غدًا سنعوُد-٩

داً  ان منصو  : غ ه ظرف زم تقبال  : س:سنعودُ  .ب بالفتحة الظاهرةمفعول في وُد. لالس وع  فعل مضارع  : نع مرف
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :األجياُل. حالّية :و:واألجيال . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه

  . بالكسرة  الظاهرةمجرور اسم :وقع . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :صغيُت
ان   :عنَد . على آخرهةالمقّدر بالكسرة   مجرورمضاف إليه    :طاالُخ ه ظرف زم  . منصوب بالفتحة الظاهرة    مفعول في

  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :اإلياِب
  .)األجيال( رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) صغيُت( . نصب حالمحّلفي ) صغي  ُتواألجياُل (:الجمل
  . المفرد خطوة= أصلها واو  اسم ثالثّي ).طالُخا( في سبب آتابة األلف ممدودةعّلل
  .أوب/لجذر ا :مصدر للفعل آب : إياب
  ِق والعقابمحّل النسر المَع     األمِل المجّنح واألغاني مَع-١٠
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :األمِل . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:مَع

  .مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة :مَع .كسرة الظاهرةة بالمجرور صفة :ِحالمجّن
  .ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :قِِمحّلال . بالكسرة  الظاهرةمجرور  مضاف إليه:النسِر
   على العباِب الصباِح مَعنعوُد     على الصحارى الضحوِكجِر الف مَع-١١
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :جِرالف .مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة:  مَع

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :نعوُد .ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :الضحوِك
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الصباِح .ول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرةع مف:مَع
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}٢٦{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   األسنَِّة والحراِبهِجعلى و     داميَة الحواشي الراياِت مَع-١٢
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : الراياِت .مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة: مَع

  . على آخرهةالمقّدر بالكسرة مجرورمضاف إليه : الحواشي .حال منصوب بالفتحة الظاهرة: داميَة
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : األسّنِة
  .سنن:  الجذر،نصل الرمح : الّسنان) ج(ة  األسّن:الصرف
  .ريي:  الجذر،العلم :  ج الراية:الرايات
  . دموأودمي :  الجذر،اسم فاعل : دامية

  .حشو+ حشي : لجذر ا، جانب الثوب والكتاب ونحوهما :ج الحاشية: الحواشي
  :ةـــــــة العربّيـــــمات اإلبداعّيــــس

  . وصدق التعبيرة الشاعر وعمق المعاناةظهور ذاتّي -١
 .ةة وشحنها بطاقات عاطفّياستخدام اللغة المأنوسة القريبة من لغة الحياة اليومّي -٢
 .ةة حاّرالجنوح إلى الخيال وإبداع صور مبتكرة مشحونة بعواطف إنسانّي -٣
 . ثورة على المستعمر-: رالنزوع إلى التحّر -٤

 . ثورة على الظلم واالستبداد-  
 ).وضوع ووحدة المناخ النفسّيوحدة الم(ة الوحدة العضوّي -٥
  .مشارآة الطبيعة وتشخيصها -٦
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}٢٧{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر توفيق زّيادآلمات عن العدوان       النهوض الثورّي
  :النّص
  .يقتلون الزهَر واألطفاَل والقمَح وحّباِت الندى/ امًا أسوداَمِق َغنا مّروا إلى الشْرمن ُه
   . ظرف مكان- جّر بحرف الجّر محّل اسم إشارة مبني على السكون في :هنا .جّر حرف :من
  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير  :ْو . بواو الجماعةالّتصاله الضّم فعل ماض مبني على :مرُّوا
  . بالفعل مّرواانمتعّلق . بالكسرة الظاهرةمجرور اسم :الشرقِِ .جّر حرف :إلى
  .هرة صفة منصوبة بالفتحة الظا:أسودا . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:مامًاَغ

ع فاعل    محّل في   مّتصلضمير  :ْو. من األفعال الخمسة   ألّنهفعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره         :يقتلون  . رف
َر ة     :الزه صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب اهرةمفع حَ  . الظ اَل، القم ة   :األطف صوب بالفتح وف من م معط  اس
 مجرور  مضاف إليه    :الندى . جمع مؤنث سالم   ّنهأل اسم معطوف منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة         :حّباِت.الظاهرة
  . على آخرهةالمقّدربالكسرة 

  . المدى طاَلنا سوف يعودون وإْنمن ُه/ ويبيضون عداواٍت وحقدًا وقبورًا وُمدى
الم    : عداواتٍ  ة عن الفتحة جمع مؤنث س سرة نياب ه منصوب بالك دًا،  .مفعول ب ورحق  اسم معطوف منصوب  :ًاقب

  .)السكين= ُمدية =  ج:ُمدى (. على آخرهةالمقّدر اسم معطوف منصوب بالفتحة :دىُم .بالفتحة الظاهرة
ه في آخره    فعل مضارع مرفوع بثبوت النون      :  يعودون +يبيضون . لالستقبال   :سوف ال الخمسة       ألّن : و . من  األفع

تح الظاهر            :طالَ  . حرف شرط جازم      :إْن . رفع فاعل   محّل في   مّتصلضمير   ى الف ي عل  وهو في     ، فعل ماض مبن
  ).الوقت: دىالَم (. على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :دىالَم . جزم فعل الشرطمحّل

  .م لي دميُت سفْكْنأنتم يا َم/ ما الذي خّبأتموه لغٍد
دأ  محّل اسم موصول مبني على السكون في  :الذي . رفع خبر  محّلالسكون في    اسم استفهام مبني على   : ما ع مبت  . رف
سكون :أتموهخّب ى ال ي عل ل ماض مبن صاله فع ةالّت اء المتحرآ م . بالت صل ضمير :ت ي مّت ّل ف ع فاعل  مح  :و رف

ارز منفصل    ) لفظي(توآيد :أنتم . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل ضمير   :هـ .لإلشباع   سكون    ضمير ب مبني على ال
سكون        :سفْكتم . النداء  نصب على  محّل اسم موصول مبني في      :َمْن . أداة نداء  :يا.  رفع محّلفي    فعل ماض مبني على ال

صاله اء المتحرآةالّت م . بالت صل ضمير :ت ّل في مّت ع فاعلمح ة نصبه الفتحة :دمي . رف ه منصوب وعالم  مفعول ب
  .ضافة باإلجّر محّل في مّتصلضمير : ي. لم على ما قبل ياء المتكةالمقّدر
  .ِمجر شعٍب آمٍن لم ُيم حقَُّتواغتصْب/ م قلميُتم ضوَء عيني وصلْبُتوأخْذ

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :تم . بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :تمأخْذتم، صلْب
ّدر  بالكسرة   مجرور مضاف إليه    :عيني . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :ضوَء ل      ةالمق ا قب ى م  عل

ّدر  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة       :قلمي . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ضمير   :ي. ياء المتكلم  ى   ةالمق  عل
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ي. ما قبل ياء المتكلم

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :تم . بالتاء المتحرآةالّتصالهفعل ماض مبني على السكون : تماغتصْب
  . الظاهرة بالكسرةمجرور مضاف إليه :شعٍب .الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :حقَّ
سكون الظاهر          :مجر ُي . حرف نفي وجزم وقلب    :لم .ة بالكسرة الظاهرة  مجرور صفة   :آمٍن  . فعل مضارع مجزوم بال

  ).أجرم:الماضي:ُيجرم(. " شعٍب" صفة جّر محّلفي ) رملم ُيج: (الجمل .وحّرك بالكسر لضرورة الشعر
  .هاتيك الجبال سيناَء و/  األردنَةأيُّ أمٍّ أورثْتكم ضّف/  القنالنصَف/ رىا ُتكم يأيُّ أمٍّ أورَثْت

  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : أمٍّ . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  اسم استفهام مبتدأ :أيُّ
تح الظاهر         :كمْتأورَث ى الف ا من اإلعراب      محلّ  للتأنيث ال     : ْت . فعل ماض مبني عل م . له صل ضمير    :آ  محلّ  في    مّت

ه     ا  .أّولنصب مفعول ب ه :ي ي للمجهول     :رىتُ  . للتنبي وع   فعل مضارع مبن ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى  ةالمق  عل
  .) أّي( رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) أورثتكم: (الجمل .آخره
ه      :الن الق . مفعول به  ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة        :نصَف  لضرورة   سّكن  و . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي
  . مفعول به ثان منصوب بالفتحة  الظاهرة:ضفَة .الشعر
ه :األردن سرة الظاهرةمجرور مضاف إلي يناَء . بالك صبه الفتحة :س ة ن ه منصوب وعالم ول ب ى مفع اهرة عل  الظ
  .للخطاب :ك . نصب بالعطف محّلشارة في إ اسم :تي .للتنبيه: ها :هاتيك .حرف عطف: و.آخره
  .نصوب بالفتحة الظاهرة بدل م:الجبال

المذهب الواقعّي 
  الجديد

  بحر الرملتفعيلة
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  . مال يومًا إذا الميزاُنُه يحمي حقَّآيَف/ حّقًا بالقتالإّن َمْن يسلُب
  ."  إّن" نصب اسم محّل اسم موصول مبني على السكون في :َمْن . بالفعلمشّبهحرف : إّن

سلُب ضارع  :ي ل م وع  فع ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال صبه    :ًاحّق . الظ ة ن صوب وعالم ه من ول ب ةمفع   الفتح
َف.الظاهرة ي :آي تح ف ى الف ي عل تفهام مبن م  اس ّل اس وع  فعل مضارع :يحمي . نصب حالمح همرف ة رفع  وعالم
ضّم ّدر ةال رهةالمق ى آخ ه . عل ة   :حّق صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب اهرةمفع ـ . الظ ي :ه ّل ف ّر مح  ج

سكون في            ا :إذا . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة       :يومًا.باإلضافة ى ال سم شرط غير جازم مبني عل
ان  محلّ  ه ظرف زم ق ، نصب مفعول في شرط متعّل زاُن . بجواب ال سّ  :المي ده   فاعل لفعل محذوف يف ذآور بع ره الم

  . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:ماَل . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع 
  .  لها من اإلعرابمحّلتفسيرية ال ) مال(. ضافة باإلجّر محّلفي ) ذآورم وفاعله الالفعل المحذوف: (الجمل

  .ل على الجوابيّد ما م على األداةجملة جواب الشرط محذوفة وجوبًا ألّن فعل الشرط ماض وتقّد
  .وال يقوى عليه غاصبون/آلُّ ما أدريه أّن الحقَّ ال يفنى/ثمَّ ماذا بعُد؟ ال أدري ولكْن

  . رفع مبتدأمحّلى السكون في  اسم استفهام مبني عل:ماذا . حرف عطف:ثّم
  . نافيه:ال . بالخبر المحذوفمتعّلق. نصب مفعول فيه ظرف زمانمحّل في الضّم ظرف مبني على :بعُد

ه   مرفوع   فعل مضارع    :أدري ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره    ةالمق لُّ  . حرف استدراك    :لكن  . عل دأ    :آ وع   مبت مرف
  . باإلضافةجّر محّلمبني على السكون في  اسم موصول :ما . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه

صل  ضمير    :هـ .   على آخره  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :أدريه  نصب مفعول     محلّ  في    مّت
  . نافيه ال عمل لها:ال . منصوب بالفتحة الظاهرة"أّن" اسم :الحّق . بالفعلمشّبه حرف :أّن .به

   . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فعل مضارع : يفنى
  . لها من اإلعرابمحّلصلة الموصول ال ) أدريه( ."أّن" رفع خبر محّلفي ) ال يفنى ( :الجمل

ؤّول المصدر  ( ا في       من أّن واسم     الم ر    محلّ ها وخبره ع خب زة في         .)ّ"آل "  رف تح الهم ل سبب ف ّق ال  (عّل أّن الح
ة : ال .صدر يمكن تأويلها واسهما وخبرها بم     ألّنه ).يفنى وع   فعل مضارع     : يقوى  .نافي ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
  . جمع مذآر سالمألّنهفاعل مرفوع بالواو : غاصبون . على آخرهةالمقّدر

دَيكم عن شعبنا      / ْر فاتحون وعلى أرضي هذي لم ُيعمَّ     صمُّ     /فارفعوا أي ا ال ا أّيه ذين  ي م    / ال ُؤوا آذانه مل
  .قطنًا وطين

  ."أرضي " صفةجّر محّلارة مبني على السكون في شإ اسم : ذي.: للتنبيه:هـا: هذي
  .فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بالسكون الظاهر: ُيعّمْر .حرف نفي وجزم وقلب: لم

اتحون الواو : ف وع ب هنائب فاعل مرف المألّن ذآر س ع م وا . جم ون من آخره: ارفع ى حذف الن ي عل ر مبن  .فعل أم
ع فاعل    محلّ   في  مّتصلضمير  : و.  بواو الجماعة  الّتصاله ديكم  . رف صبه الفتحة            :أي ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب
ا  . باإلضافة جّر محّل في   مّتصلضمير  : آم. الظاهرة داء    : ي ا  :أداة ن ى        :أيُّه ي عل ادى مبن ضمّ  من  نصب  محلّ  في    ال

ضمّ  صفة مرفوعة ب   :الصمُّ . للتنبيه :ها .على النداء  ذين  . الظاهرة  ةال ع صفة    محلّ  اسم موصول في        :ال ؤوا م. رف : ل
  . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير :و. بواو الجماعةالّتصاله الضّمفعل ماض مبني على 

  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هم . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :همآذاَن
  .رة الشعر لضروسّكن . اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:طين  . تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة:قطنًا

 ناسًا  أطفاًال وال نصرُعنذبُح نحُن ال/ اآلخرين لحَم ال نأآُل نحُن:/ نقوُل األلِفإّننا للمّرِة
 .وال نطفي عيون/  بيتًا أو جنى حقٍل ال ننهُبنحُن/آمنين
  . بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :األلِف ." إّن" نصب اسم محّل في مّتصل ضمير :ان. بالفعلمشّبهحرف :إّننا
ى      :نحُن .لظاهرة ا ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مضارع    فعل :قوُلن ي عل ارز منفصل مبن ضمّ  ضمير ب  محلّ  في  ال

وع    فعل مضارع    ، نافيه ال عمل لها    :ال:، ال نطفي  ، ال ننهبُ  ُع، ال نصر  ، ال نذبحُ  ال نأآلُ .رفع مبتدأ  ه   مرف ة رفع  وعالم
ضّم اهرةةال ًا،لحَم،. الظ اًال، ناس ًا، أطف ة  :عيونبيت صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب اهرةمفع ى . الظ م : جن اس

  .ةالمقّدر منصوب بالفتحة معطوف
  . جمع مذآر سالمألّنهصفة منصوبة بالياء : آمنين . جمع مذآر سالمألّنه بالياء مجرور مضاف إليه :اآلخرين
  . نصب مفعول به مقول القولمحّلفي ) نحن ال نأآل لحم اآلخرين (:جملة



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٢٩{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  أشعارًا وال نكسُر ال نحرُقنحُن/يمةجر ما طعُم ال ال نعرفُ نحُن/ آثارًا قديمة  رُق ال نس  نحُن
 . اآلخرينعَف َضزُّوال نبت/أقالمًا
ه  :ال . رفع مبتدأ  محّلضمير بارز منفصل في     : نحُن زُّ :نكسرُ :نحرقُ :نعرفُ :نسرقُ .  نافي فعل مضارع     :نبت

ارًا، أشعاراً    . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   ًا، ضَ    آث صبه الفتحة            :عَف، أقالم ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب
ه      :اآلخرين . لضرورة الشعر  سّكن . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة    :قديمة .الظاهرة اء    مجرور  مضاف إلي ه  بالي  ألّن

دأ    :طعُم . رفع خبر  محّلاسم استفهام مبني على السكون في       : ما .جمع مذآر سالم   وع    مبت ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
   . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :يمِةجرال.اهرةالظ

معطوفة في  ) ال نبتزّ (و) ال نكسر  (."نحن " رفع خبر للمبتدأ   محّلفي  ) ال نحرقُ (و) ال نعرفُ (و) سرُقنال  ( :الجمل
  . نصب مفعول بهمحّلفي ) يمةجّرما طعم ال(.  رفعمحّل
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر محمود درويشقصيدُة األرض      النهوض الثورّي
  :النّص

  .ال تدخلي في الغياب/ غلقي البابال ُت: خديجة/  أنِتواألرُض/ أنا األرُض
 ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :األرُض . رفع مبتدأمحّلضمير بارز منفصل مبني على السكون في : أنا

 محّلنفصل في  ضمير بارز م:أنِت . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :األرُض . حرف عطف:و.الظاهرة
 تدخلي، .        ناهية جازمة: ال. نصب على النداءمحّل في الضّم مبني على )مفرد علم( منادى: خديجة .رفع خبر

 رفع محّل في مّتصل ضمير : ي. من األفعال الخمسة ألّنه فعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخره :يلقتغ
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الباب .فاعل

  .من اإلعراب  لهامحّلاستئنافية ال ) ال تدخلي(و) يقال تغل(:الجمل 
هم من سنطرُد/  الطويل هذا الطريِقهم من حجارِةرُدسنط/لغسيل ا الزهور، وحبِلهم من إناِءسنطرُد
 . الجليلهواِء

وع   فعل مضارع   : همنطرُد.  لالستقبال :السين: سنطردهم ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم م . الظاهرة ةال صل ضمير  :  ه  مّت
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : الزهور، الغسيل، الجليل . نصب مفعول بهمحّلفي 
 . بالكسرة الظاهرة    مجرور بدل   :الطريقِِ . باإلضافة جّر محّل اسم إشارة مبني على السكون في        :ذْا . للتنبيه :ها: هذا

  .  بالكسرة الظاهرةةمجرور صفة :الطويل
  . مدرسٍة ابتدائيةسقْطَن على باِب/  خمُس بنات والبندقيِة البنفسِج أماَممّرْت آذاَر وفي شهِر

وع           مجرور مضاف إليه    :آذاَر . بالكسرة الظاهرة  مجرور اسم   :شهِر. جّرحرف  : في ة عن الكسرة ممن  بالفتحة نياب
  .اب لها من اإلعرمحّل للتأنيث ال :ْت . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:ْتمرَّ .من الصرف

  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :البنفسِج . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:أماَم
وع    فاعل   :خمُس . بالكسرة الظاهرة  مجرور اسم معطوف    :البندقيِة.  عطف حرف: و :والبندقيِة ه   مرف ة رفع  وعالم

ات  . الظاهرة ةالضّم ه      :بن سكون         : سقْطنَ  . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي ى ال ي عل صاله فعل ماض مبن  الّت
صل  ضمير   : نَ .بنون النسوة    ع فاعل    محلّ  في    مّت ه      :مدرسةٍ  . رف ة  . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي  :ابتدائي

  ." بناتخمُس" رفع صفة محّلفي ) َنسقْط: (لالجم .ة بالكسرة الظاهرةمجرورصفة 
  .ها أسراَر لنا األرُضْتقاَل وفي شهر آذاَر/ العصافير لوُن األصابِع فوَقللطباشيِر

ق منصوب بالفتحة الظاهرة      مفعول فيه ظرف مكان     : فوَق ال  متعّل ه     :األصابعِ  .ر المحذوف  بخ ب  مجرور  مضاف إلي
ونُ   .بالكسرة الظاهرة   دأ    :ل وع    مبت ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ه      :العصافير  . الظاهرة  ةال  بالكسرة   مجرور  مضاف إلي

صبه الفتحة            :هاأسراَر. فتحة نيابة عن الكسرة    بال مجرور مضاف إليه    :آذاَر.الظاهرة ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب
  .الظاهرة

ديَّ رصيفَ    / امتدادًا لروحي  سّمي الترابَ ُأ أسّمي  /أسّمي الحصى أجنحة   /وِحجر  الأسّمي ي
  .جرأسّمي ضلوعي ش/ًا وتينالعصافيَر لوز

ه مرفوع  فعل مضارع    :أسّمي ضمّ  وعالمة رفع ّدر  ةال ى آخره  ة المق ه  :راَب،العصافيرَ الت.عل منصوب   أّول مفعول ب
 محلّ  في   مّتصل ضمير   :ي . حذفت النون لإلضافة   . مثنى ألّنه منصوب بالياء    أّول مفعول به    :يدّي .بالفتحة الظاهرة 

  . على آخرهةالمقّدر منصوب بالفتحة أّول مفعول به :الحصى . باإلضافةجّر
صبه الفتحة         أّول مفعول به  :ضلوعي ة ن ّدر الم  منصوب وعالم تكلم         ةق اء الم ل ي ا قب ى م صل  ضمير  : ي. عل  في  مّت

  . منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به  ثاٍن:جرامتدادًا، رصيَف، أجنحًة، لوزًا، ش . باإلضافةجّر محّل
  .وأنسُف دبابَة الغاصبين /جر  آالحُهوأقذُف / صنًا الصدِر ُغ من تينِةستلُّوأ

تلُّ سُفأس ضارع  : ، أن ل م وع فع ة رفمرف هوعالم ضّم ع اهرةةال صدِر . الظ ه  :ال ضاف إلي رور م سرة مج  بالك
صبه الفتحة         :صنًاُغ.الظاهرة ة ن الح  . الظاهرة  مفعول به منصوب وعالم  مجرور اسم   :جر الح .جرّ حرف   : ك :جرآ

ه    انمتعّلق  .بالكسرة الظاهرة   وع    فعل مضارع    :ُهأقذفُ  . بالفعل أقذف ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ضمير  : هـ . الظاهرة  ةال
ةَ  . نصب مفعول به   حّلم في   مّتصل صبه الفتحة          :دباب ة ن ه منصوب وعالم  مضاف  :الغاصبين  . الظاهرة مفعول ب

  . جمع مذآر سالمألّنه بالياء مجرورإليه 

   الحديدالمذهب الواقعّي
 تفعيلة البحر المتقارب



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٣١{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  أنشودٍة عن دوالي الجليِلو يقرأَن مطلَع / الضفيرةَتْح َتْئَن حقًال من القمِحخمُس بناٍت يخّب
  َن ويكتْب

  .ى الجليل حّتْفِرتحيا بالدي من الّص/  رسائلخمَس/
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :بناٍت . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :خمُس
صل  ضمير    : ن . بنون النسوة    الّتصاله فعل مضارع مبني على السكون       :ْئَنيخّب تح في          مّت ى الف ي عل ع   محلّ  مبن  رف

ًال .فاعل صبه الفتحة :حق ة ن ه منصوب وعالم ول ب ِح .رة الظاهمفع م  :القم سرة الظاهرةجرماس َت.ور  بالك  :تح
اهرة     ة الظ صوب بالفتح ان من رف مك ه ظ ول في ضفيرِة .مفع ه  :ال ضاف إلي رور م اهرة مج سرة الظ ل . بالك الجم

  .)الضفائر: ج. الخصلة من الشعر: الضفيرة(."خمس بنات" رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) َنْئيخّب(:
تح في     مّتصل ضمير   :َن . بنون النسوة  الّتصالهلى السكون   فعل مضارع مبني ع   : َن، يكتْبنَ يقرْأ ى الف  محلّ  مبني عل

 بالكسرة   مجرور مضاف إليه    :الجليِل . الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :مَسمطلَع، خ  .رفع فاعل 
   . بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرفمجرور مضاف إليه :رسائَل .الظاهرة

ّدر  ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع رع   فعل مضا  :تحيا ى آخره  ةالمق الدي  . عل وع   فاعل  :ب ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
  .ضمير مّتصل في محّل جّر باإلضافة: ي. على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر

ابَ  خديجة ال تُ  /  زاةطرِد الغُ و  الربيعِ  امتحانِ  بعدَ ويحلْمَن بالقدسِ  ذهبي في      / ك خلفََ  غلقي الب ال ت
 .السحاب
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير : َن. بنون النسوة هصال فعل مضارع مبني على السكون الّت:يحلْمَن
ان منصوب بالفتحة          : ََبعد ه ظرف زم زاةِ    امتحانِ . الظاهرة  مفعول في ع، الغ ه      : ، الربي  بالكسرة   مجرور  مضاف إلي

ذهبي   ُت.ناهية، جازمة : ال.النداء نصب على    محّل في   الضّممبني على   ) مفرد علم   ( منادى   :خديجة.الظاهرة ي، ت  :غلق
ز   ضارع مج ل م ره    وفع ن آخ ون م ذف  الن هم بح سة   ألّن ال الخم ن األفع مير : ي. م صل ض ي مّت ّل ف ع مح  رف

صبه الفتحة         :الباب.فاعل ة ن ان منصوب بالفتحة          :ِكخلفَ . الظاهرة  مفعول به منصوب وعالم ه ظرف مك مفعول في
  . لها من اإلعرابمحّلاستئنافية ال ) ال تغلقي (:الجمل. باإلضافةّرج محّل في مّتصل ضمير :ِك  .الظاهرة

  . هذا النهارُرطمسُت/ًا رصاص هذا النهاَرمطُرسُت/  هذا النهارمطُرسُت
اسم  :ْذا . للتنبيه:ها:هذا. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فعل مضارع : مطُرُت. لالستقبال: السين: طُرستم

 :رصاصًا . بدل منصوب بالفتحة الظاهرة:النهاَر.ظرف زمان مفعول فيه نصب محّلفي إشارة مبني على السكون 
  . أو تمييز. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
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  بعث اإلنسان العربّي والتزامه       المحور الخامس
   الشاعر سليمان العيسىفي عيد الوحدة     : التزام الوحدة

  :النّص
  تافًا ِمْلَء الدُّجى ودوّياُب ُه     أنساجِرناَحرِة الْدأنا في َه-١
ه   :جِرالحنا . رفع مبتدأمحّل ضمير بارز منفصل مبني على السكون في         :أنا  . بالكسرة الظاهرة  مجرور  مضاف إلي

ساُب وع  فعل مضارع :أن همرف ة رفع ضّم وعالم ساَبا(. الظاهرةةال سيابًاا: ن ًا). سيب :ن  حال منصوب :هتاف
ه      :الدجى . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة    :ِمْلَء .بالفتحة الظاهرة  ّدر  بالكسرة    مجرور  مضاف إلي ى آخره  ةالمق  . عل

   .اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة:دوّيا .حرف عطف:و :ودوّيا
  .)أنا( رفع خبر للمبتدأ محّلفي )  هتافًاأنساُب(:الجمل 
  .بالفم والقصبة الهوائيةجزء من جهاز الصوت تتصل :  الُحْلُقوم =ةرَجج َحْن: جرَحنا
   في ِمْسَمعّياوتصبُّ الحياَة     األهازيُج ُترعُش األفَق حولي-٢

ه  مرفوع  ع  ر فعل مضا  :، تصبُّ رعُشُت . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : األهازيُج ضمّ  وعالمة رفع  ةال
اهرة َق.الظ اَةاألف ة   : ، الحي صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب اهرةمفع ان   :وليح . الظ رف مك ه ظ ول في  مفع

صل ضمير   :ي. على ما قبل ياء المتكلم     ةالمقّدرمنصوب بالفتحة     مجرور اسم   : ْسَمعّيامِ  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير :ي . حذفت النون لإلضافة، مثنىألّنه اءبالي

  ).َمع وهو اسم آلة على وزن ِمْفَعلـْسنى ِمِمسَمَعّيا مث( .خبر رفع محّلفي )  األفَقرعُشُت (:الجمل 
   يصوغونه ضحًى أبدّياـِر     الفجـوا مَع الضائعين عاُد فرحُة-٣

اء    مجرور  مضاف إليه    :الضائعين. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   خبر لمبتدأ محذوف   :فرحُة ه  بالي  جمع   ألّن
ع فاعل  محلّ  في  مّتصل ضمير :و .الجماعة  بواو الّتصاله الضّم فعل ماض مبني على      :عادوا.مذآر سالم   :معَ . رف

  . مضاف إليه مرور بالكسرة الظاهرة:جِرالف .مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة
ع       : و . من األفعال الخمسة     ألّنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره         :يصوغونه ّل رف صل في مح ضمير مّت

ّدر  منصوب بالفتحة     ثاٍن مفعول به    :ضحًى . أّول مفعول به  نصب   محّل في   مّتصلضمير  :هـ.فاعل ى األلف     ةالمق  عل
  . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:أبدّيًا .) اسم مقصور.(المحذوفة لفظًا الظاهرة آتابًة

  . نصب حالمحّلفي ) يصوغونه(و ) جّرعادوا مع الف (:الجمل
   طّيالِّ والذ العصوِرظلماِت    و يطوينا وْهفرحُة الشعِب، شعِب-٤

ُة ذوف   : فرح دأ مح ر لمبت وع خب ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال شعِب . الظ ه  :ال ضاف إلي رور م سرة مج  بالك
ا  .ور بالكسرة الظاهرة    جر بدل م  :ناشعِب.الظاهرة صل  ضمير    :ن ة  :و:ووهْ  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت  :هو  . حالّي

وع  فعل مضارع     :يطوي . رفع مبتدأ  محّلضمير بارز منفصل في      ه    مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره    ةالمق  . عل
ة عن الفتحة جمع مؤنث سالم                 :ظلماِت ه      :العصورِ  . مفعول به منصوب بالكسرة نياب  . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي
  .  نصب حال محّلفي ) وهو يطوي(: الجمل . مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة:طّيا

  .وقعت خبرًا.. جملة صغرى)يطوي( .الخبر فيها جملة..لة آبرىجم] هو يطوي [. رفع خبرمحّلفي ) يطوي(
   الضياِع والذلِّ شّيافي دروِب     حياتي عدَّني، فلن ُأ ال تلْم-٥
   . نصب مفعول بهمحّل في مّتصلضمير :  ي. للوقاية:ن. فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر :نيتلْم.ناهية: ال

اتي . فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة       :أعدَّ . حرف نفي ونصب   :لن . استئنافية :الفاء:فلن ه      :حي  أّول مفعول ب
ضياعِ  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   : ي . على ما قبل ياء المتكلم       ةالمقّدرمنصوب بالفتحة    ه    :ال مضاف إلي

ّيا  .ور بالكسرة الظاهرة    جر  اسم معطوف م   :الذلِّ . حرف عطف  :و:والذلِّ .ور بالكسرة الظاهرة  جرم ه   ع  مف :ش ول ب
  .ثاٍن منصوب بالفتحة الظاهرة

  ربّيايوَم أعلنُت مولدي اليْع     منُذ يومين قد ُوِجْدُت، فعمري-٦
  . حرف تحقيق:قد . مثنىألّنه بالياء مجرور اسم :يومين .جّرحرف : منُذ

سكون          :ُوِجْدُت صاله  فعل ماض مبني للمجهول مبني على ال ة    الّت اء المتحرآ صل ضمير   : ُت . بالت ع   حلّ م في    مّت  رف
تكلم     ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ  :عمري. استئنافية :الفاء:فعمري .نائب فاعل  اء الم ل ي ا قب ى م  :ي. عل

صلضمير  ي مّت ّل ف ّر مح وَم . باإلضافةج ه:ي ول في اهرة   مفع ة الظ صوب بالفتح ان من ق ظرف زم الخبر متعّل  ب
ذوف ُت.المح سكون   :أعلن ى ال ي عل اض مبن ل م صاله فع ة الّت اء المتحرآ صل ضمير :ُت .بالت ي مّت ّل ف ع مح  رف

 المذهب الواقعّي
  الجديد

 البحر الخفيف



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٣٣{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

 محلّ  في مّتصلضمير :  ي. على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة     :مولدي.فاعل
   . األلف لإلطالق. صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:ربّيااليْع. باإلضافةجّر

  . باإلضافةجّر محّلفي ) أعلنت مولدي(:الجمل 
  دًة لن تزوالْح َو باقوَننحُن   زولي، والقيدِ ياليالي الضياِع-٧
ا داء:ي الي . أداة ن ادى :لي اهرة )مضاف( من ة  الظ صوب بالفتح ّكن. من شعرس ضرورة ال ضياِع. ل ه :ال  مضاف إلي

ي  .ور بالكسرة الظاهرة    جر  اسم معطوف م     :القيِد.حرف عطف :و .لظاهرة بالكسرة ا  مجرور ي       :زول  فعل أمر مبن
 ضمير بارز   :نحُن . رفع فاعل  محّل في   مّتصلضمير  :ي. بياء المؤنثة المخاطبة   الّتصالهحذف النون من آخره     على  

   . جمع مذآر سالمألّنه خبر مرفوع بالواو :باقون . رفع مبتدأمحّل في الضّممنفصل مبني على 
ن  .وب بالفتحة الظاهرة  حال منص:حدًةَو .)بقي :وهو اسم فاعل من الفعل.المثنى باقيان. باٍق: باقون ج (  حرف  :ل

  .واأللف لإلطالق. فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة :تزوال .نفي ونصب
  ."  وحدة" نصب صفةمحّلفي ) لن تزوال( . من اإلعرابمحّل استئنافية ال )زولي(:الجمل 
  الدخيال واألذى  يغسُل لهٌب     منها واألرِضحدًة في السماِء َو-٨

  . بصفة محذوفةانمتعّلق.اسم مجرور بالكسرة الظاهرة  : السماِء.فتحة الظاهرةبدل منصوب بال: وحدًة
ه  مرفوع   مبتدأ   :لهٌب ضمّ  وعالمة رفع وع    فعل مضارع      :يغسلُ  . الظاهرة  ةال ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  . الظاهرة  ةال
ة   :األذى صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب ّدر مفع رهةالمق ى آخ دخيال . عل صوب با :ال م معطوف من ة  اس لفتح

    . األلف لإلطالق.الظاهرة 
  ."لهب" رفع صفة محّلفي ) يغسُل (:الجمل
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}٣٤{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الفراِق طويالـِل، عناقًا بعَد     باألهـمشّرَد اُلحدًة تجمُع َو-٩
   . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :تجمُع .بدل منصوب بالفتحة الظاهرة: حدًةَو
   ).ُشرِّد: اسم مفعول،من الفعل :ُمشرَّد(. الظاهرة نصبه الفتحةمفعول به منصوب وعالمة :شّرَدالُم

ه   :الفراقِِ . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة :بعَد. حال منصوب بالفتحة الظاهرة    :عناقًا  مضاف إلي
  . بالكسرة الظاهرةمجرور
  .نصب صفة محّلفي )  المشّرَدتجمُع (:الجمل    . صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة:طويال
  موجًة لن تضلَّ بعُد السبيال     وتلمُّ المعّذبين بأرضي-١٠
وع   فعل مضارع    : تلمُّ ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ذَّبين  . الظاهرة  ةال اء         : المع ه منصوب بالي ه مفعول ب ذآر     ألّن  جمع م

الم ًة .س ال :موج اهرة ح ة الظ صوب بالفتح ن . من صب : ل ي ون ضلَّ .حرف نف ة  : ت صوب بالفتح ضارع من ل م فع
مفعول به منصوب وعالمة    : السبيال . نصب مفعول فيه ظرف زمان     محّل في   الضّمظرف مبني على    : بعُد.ظاهرةال

  ." موجًة" نصب صفة محّلفي ) لن تضّل السبيال (:الجمل .األلف لإلطالق. الظاهرة نصبه الفتحة
  ها قنديالنحيُل...  فُعْدناـَر     سلَبْتنا الدنيا قناديَلنا الزهـ-١١
 نصب   محلّ  في   مّتصلضمير  : نا. لها من اإلعراب   محّل للتأنيث ال    :ْت .فعل ماض مبني على الفتح الظاهر     : سلَبْتنا

وع    فاعل    :الدنيا .أّولمفعول به    ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره    ةالمق ا قناديَل . عل انٍ      :ن ه ث  منصوب    مفعول ب
صوب    :الزهرَ . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّتصلضمير  : نا. بالفتحة الظاهرة  دنا  . بالفتحة الظاهرة    ة صفة من اء :فع  :الف

صل ضمير   : نا ."نا"يرالضّم ب الّتصاله مبني على السكون      ناقص  فعل ماض  :عْدنا .استئنافية ع اسم     محلّ  في    مّت  رف
ه  مرفوع   فعل مضارع    :هانحيُل .عاد ضمّ  وعالمة رفع ا .  الظاهرة  ةال صل ضمير   : ه ه       محلّ  في    مّت  نصب مفعول ب
  .ول به  ثان منصوب بالفتحة الظاهرة مفع:قنديال .أّول

  .خبر عاد نصب محّلفي ) ها قنديالنحيُل(:الجمل  
  . فعالء لألنثى زهراء .ة باسم  الفاعلمشّبه أْزَهر على وزن أفعل للذآر، صفة :ج : الزُّْهُر: الصرف
  . قندلالجذر:مفرد الجمع قناديل) مصباح من زجاج (القنديل   . الوجهر والمشرقـّيـالّن: اَألْزَهُر

  .ُمعـذِّب: اسم الفاعل. ُعـذِّب:اسم مفعول من الفعل ،بذَّـج ُمع:نـيـذَّبـُمع
  .الطريق: ُسُبل: مفرد، ج : السبيل
  :مالحظة

  .ظرف زمان أو مكان حسب ما يضاف إليه: َبْعد
  بعَد الفراِق: ويكون معربًا إذا أضيف مثل

  .ضّل بعُد السبيال لن ت: إن قطع عن اإلضافة مثلالضّمويكون مبنيًا على 
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}٣٥{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر محّمد مهدي الجواهرّيمفاتيح المستقبل    التزام الحرّية
  :النّص
  ٍب من دٍم سائِرعلى الح     سالٌم على حاقٍد ثائِر-١

 .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة:ٍ،الحبحاقٍد.حرف جّر: على . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع مبتدأ : سالٌم
  ).الطريق الواضح:الالحب (.ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :، سائِرثائِر .ر المحذوف بالخبانمتعّلق
  فٍض إلى آخِرُمـ دَّ  الُب ــَق    أّن الطريـيخبُّ ويعلُم -٢

 من أّن  المؤّول المصدر   ( بالفعل، مشّبه حرف   :أّن . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :يخبُّ، يعلمُ 
ة     :ال .صوب بالفتحة الظاهرة  ن م " أنّ " اسم   :الطريَق .) نصب مفعول به   محّلي  واسمها  وخبرها ف     نافية للجنس عامل

ر محذوف جوازاً      . نصب  محلّ  اسم ال مبني على الفتح في        :بدَّ .عمل إنّ  ر  :ُمفضٍ  .والخب وع    "أّن"خب ة  مرف وعالم
  . الفعل أفضى وهو اسم فاعل من.) اسم منقوص( على الياء المحذوفة ةالمقّدر ةالضّم رفعه
  ."ُمفٍض" بالخبرانمتعّلق .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة: آخِر

  . لها من اإلعرابمحّل اعتراضية ال) البّد (:الجمل
  .)ويعلم إفضاَء الطريِق(: التأويل .صدر يمكن تأويلها واسمها وخبرها بمألّنه).أّن(ة مزعّلل سبب فتح ه:اإلمالء
  ٍض، ُيمهُِّد للحاضِرـن ما     السابقيـ آأّن بقايا دِم-٣
أّن منصوب بالفتحة        : بقايا . بالفعل مشّبهحرف  : آأّن ّدر اسم آ ى آخره    ةالمق ه     : دِم . عل  بالكسرة   مجرور مضاف إلي

اء    مجرورمضاف إليه   : السابقين .الظاهرة ه  بالي الم      ألّن ذآر س ر   : ماضٍ  . جمع م أنّ "خب وع    "آ ه   مرف ة رفع  وعالم
ضمّ  ّدر ةال ة ةالمق اء المحذوف ى الي م (. عل اٍض(.)منقوص  اس م فاعل من الفعل مضى  : م ُد .)اس  فعل مضارع :ُيمهِّ

  . " ماٍض" رفع صفة محّلفي ) ُد للحاضِرُيمهِّ(:الجمل  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع 
  .جّر تحذف الياء من االسم المنقوص النكرة في حالتي الرفع وال:مالحظة

   العاثِرُد من زللسدُِّت    ُهُم أنجٌمآأّن رميَم -٤
أّن رف :آ شّبه ح لم ي . بالفع م :هُمَمرم أّن" اس اهرة "آ ة الظ صوب بالفتح م . من مير :ُُه صل ض ي مّت ّل ف ّر مح  ج

ضمّ  وعالمة رفعه مرفوع   " آأنّ " خبر :أنجٌم . للضرورة الضّمميم الجماعة ب  آت   حرّ .باإلضافة سدّ  . الظاهرة  ةال  :ُدت
اثر     تسّد(:جمل  ال . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فعل مضارع    ل الع ع صفة    محلّ في   ) د من زل رميم  . رف :  ال

  ).سّدد: الماضي . تسديد :تسّدد المصدر(.البالي من العظام
   صابِرِهقيٍم على ذّلُم     على خاشٍع خانٍعوليَس-٥

يَس اهر  : ل تح الظ ى الف ي عل اقص مبن اض ن ل م ٍع .فع اهرة :خاش سرة الظ رور بالك م مج يس انمتعّلق .اس ر ل  بخب
  .)اسم فاعل:  خاشع، خانع، صابر، ُمقيم(.ة بالكسرة الظاهرمجرور صفة :قيٍم، صابٍرخانٍع، ُم.المحذوف

  َف جسرًا إلى الموآِب العابِر     سالٌم على جاعلين الحتو-٦
اء    مجروراسم  : جاعلين .جّرحرف  : على . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : سالٌم ه  بالي ذآر     ألّن  جمع م
  . منصوب بالفتحة الظاهرة،السم الفاعل جاعلين أّول مفعول به :الحتوَف.سالم
  .ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :العابِر . منصوب بالفتحة الظاهرةثاٍنمفعول به  : جسرًا

   الجديدالمذهب الواقعّي
 البحر المتقارب
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}٣٦{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  تعاَصْت على ِمْعول الكاسِر    سالٌم على نبعِة الصامدين -٧
 . جمع مذآر سالمألّنه بالياء مجرور إليه مضاف: الصامدين . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ : سالٌم

 لها من محّل للتأنيث ال : ْت. على األلف المحذوفة اللتقاء الساآنينالمقّدر فعل ماض مبني على الفتح :تعاَصْت
   . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الكاِسر ).امتنعت: تعاَصْت (.اإلعراب

  .الّنْبع: ج. ة الصلبةجّرالش:  النبعة   . نصب حالمحّلفي ) َتعاَصْت على معول الكاسر(:الجمل 
   الهاصِررشيٍق يميُل مَع    ٍن ناعٍمُص على ُغوليَس-٨

 بخبر ليس انمتعّلق .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة: ٍنُصُغ .فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر: ليَس
 ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع   مضارعفعل: يميُل .ة بالكسرة الظاهرةمجرور صفة :، رشيقٍٍناعٍم .المحذوف
     . بالكسرة الظاهرةمجرورإليه  مضاف: الهاصِر .مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة: مَع.الظاهرة
  ."غصِن" صفة جّر محّلفي ) يميل مع الهاصر (:الجمل
  ويشمخ آالقائِد الظافِر     سالٌم على ُمثَقٍل بالحديِد-٩

ه   مرفوع   فعل مضارع    :يشمخ . حالّية:و: ويشمخ . الظاهرة ةالضّم المة رفعه وعمرفوع  مبتدأ  : سالٌم ة رفع  وعالم
د . الظاهرة  ةالضّم د  .جرّ حرف    :ك :آالقائ افرِ  . بالكسرة الظاهرة    مجرور اسم    : القائ ة بالكسرة   مجرور صفة   : الظ

  . نصب حالمحّلفي ) ويشمخ (:الجمل      .الظاهرة
  مفاتيُح ُمستقَبٍل زاهِر    يِهَمَصْع آأّن القيوَد على ِم-١٠
  .جّر حرف: على . منصوب بالفتحة الظاهرةآأّناسم : القيوَد . بالفعلمشّبه حرف :آأّن
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ . حذفت النون لإلضافة. مثنىألّنه بالياء مجروراسم : ِهْيَمَصْعِم

اتيُح ر :مف أّن خب وع  آ ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال اتيح (. الظ ى    : مف يغة منته ى ص صرف عل ن ال وع م ممن
   .ة بالكسرة الظاهرةمجرورصفة : زاهِر. بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : مستقبٍل ).الجموع
  .ة باسم الفاعلمشّبهصفة : رشيق. اسم آلة: مفاتيح. اسم آلة: ِمْعَول : التاليةالمشتّقاتبّين نوع  :الصرف
  ..ثِقَلمن الفعل ُأ .اسم مفعول: َمْثَقل

  ـــــــــــــــــــــ
  : الحديثة الجديدة في األدب العربّيسمات الواقعّي

  .المحتوى الثورّي -١
 .أو المثل القريب. أو الصورة المعّبرة. عرض األفكار من خالل الرمز الشّفاف -٢
 .ةأو الحوادث اليومّية أو التجارب الذاتّي. لجزئّيات الصغيرةة من خالل اعرض القضايا العاّم -٣
 . أو المزاوجة بين مختلف الوسائل األدبّية للتعبير عن المحتوى الجديدحدة المضمون والشكل،و -٤
  .التفاؤل الثورّي -٥



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٣٧{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  ليُفْنَرَق ال الشاعر وصفيتحت الرماد     :ةالتزام االشتراآّي
  :النّص
   اإلسارادُّنُق وهّيا بنا ـِد    ـغـْ الَوَكْر بجّالِدا الشعُب ثُُ أيُّه-١
شعبُ  . للتنبيه:ها. نصب على النداءمحّل في الضّم  مبني على ) نكرة مقصودة  ( منادى :أّيها دل  :ال وع   ب ة  مرف وعالم

ه  ضمّ  رفع سكون الظاهر   :ْرثُ . الظاهرةةال ى ال ي عل ّالِد . فعل أمر مبن اء :َكبج ّالِد .جرّ  حرف :الب  مجرور اسم  :ج
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير : ك ". ثْر" بالفعلانمتعّلق .بالكسرة الظاهرة

سكون الظاهر         :هّيا.ة بالكسرة الظاهرة  مجرور صفة   :ِدْغالَو ى أسرعْ    .( اسم فعل أمر مبني على ال ا . ) بمعن اء :بن  :الب
  ."هّيا" باسم الفعل انمتعّلق .جّر بحرف ا لجّر محّل في مّتصل ضمير :  نا.جّرف حر

صبه     :اإلسارا).قطعن: نقدُّ(. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع   :ُقدُّن  ة ن مفعول به منصوب وعالم
ة اهرةالفتح ف لإلطالق.  الظ ل   .األل ّالدك: (الجم ْر بج تئنافية) ث ار( .                             اس د: اإلس  :ج. القي
   .)أوغاد: ج. ة باسم الفاعل على وزن َفْعلمشّبه صفة : َوْغد(  .)ُأُسر
  شيًة وانذعارا األرُض َخ َكتحَت    ْتْزَت ماَدنيا، إذْا تحّف أنَت ُد-٢
دأ    محلّ ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في         : أنَت ع مبت ا  . رف ر   :ُدْني وع   خب ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال  ةالمق

ان      محلّ  اسم شرط غير جازم مبني على السكون في           :إذْا.على آخره  ه ظرف زم ق  . نصب مفعول في  بجواب  متعّل
شرط اض م :َتْزتحّف .ال ل م سكون    فع ى ال ي عل صالهبن ة الّت اء المتحرآ مير : َت.  بالت صلض ي مّت ّل ف ع مح  رف
  . لها من  اإلعرابمحّل للتأنيث ال: ْت.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:ماَدْت.فاعل
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير : ك.  مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:تحتَك

  ).خشي(. مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة:شيَةَخ . الظاهرةةالضّم مة رفعهوعالمرفوع فاعل : األرُض
  .اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة: انذعارا

   ).ذعر: خاف وفزع، الجذر: انذعر  (،)ميد: لجذرا ، واضطربْتتحّرآْت: تهيأ للوثوب، مادْت: تحّفَز(
  ).الشرط فعل ( باإلضافةجّر محّلفي ) ْزَتتحّف (:الجمل   

  . لها من اإلعراب جواب شرط غير جازممحّلال ) مادت تحتك األرض(
  هم أشرارًاُه فكّنا في زعِم    نانا فطلْب سلبونا رغيفََ-٣

ى      :سلُبْونا ي عل ضمّ  فعل ماض مبن صاله  ال واو الجماعة   الّت صل ضمير  :ْو . ب ع فاعل  محلّ  في  مّت ا . رف  ضمير  : ن
ا رغ .أّول نصب مفعول به     محّل في   مّتصل ه        :يَفن انٍ  مفعول ب ا  . منصوب بالفتحة الظاهرة      ث صل ضمير   :  ن  في   مّت
صل ضمير  : نا. "نا"يرالضّم بالّتصاله فعل ماض مبني على السكون  :ناهطلْب . باإلضافة جّر محّل ع  محلّ  في  مّت  رف
ا  . نصب مفعول بهمحّل في مّتصلضمير  :  هـ .فاعل سكون       :ُآّن ى ال ي عل اقص مبن صاله  فعل ماض ن ير ضّمال  بالّت

  . خبر آان منصوب بالفتحة الظاهرة:أشرارًا . رفع اسم آانمحّل في مّتصلضمير : نا. "نا"
  . مبالغة اسم الفاعل على وزن ِفعّيل :يرّر ، ِشَشِريٌر: ج : أشرار/  .لنا ُف:ّنا وزنهاُآ: الصرف

  المذهب الواقعّي الجديد
 البحر الخفيف



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٣٨{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  راِد يرتدُّ عاصفًا جّبارا     في األفــٍف إذا تكّتَلْعّب َض ُر-٤
  . على أّنه مبتدأالًّمح لفظًا بالكسرة الظاهرة مرفوع مجرور اسم :ٍفْعَض . شبيه بالزائدجّرحرف : ُربَّ
  . بجواب الشرطمتعّلق . نصب مفعول فيه ظرف زمانمحّل اسم شرط غير جازم مبني على السكون في :إذا

  . الظاهرةةالضّم هوعالمة رفعمرفوع  فعل مضارع  ناقص :يرتدُّ . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:تكّتَل
  .)ارتّد من أخوات صار= الماضي الناقص ( . منصوب بالفتحة الظاهرة" يرتّد " خبر :عاصفًا
ّد عاصفاً   (). فعل الشرط  (= باإلضافة   جّر محّلفي  ) تكّتل في األفراد   (:الجمل ا من اإلعراب جواب         محلّ ال  ) يرت  له

  ). الواو، الفاءـتدّل عليها ـف.تحذف ُرّب ويبقى عملها(  .شرط غير جازم
ده        الًّمحور لفظًا مرفوع    جرماسم نكرة /رّب/ورجرم :مالحظة ا بع ه م سلّ  .  على أّنه مبتدأ مالم يتسّلط علي إذا ت ط ف

  .رّب دراسٍة درْسُت: مفعول مطلق نحو)٢ .رّب موضوٍع آتبُت: مفعول به نحو)١ :عليه ما بعده يعرب
  نا اإلعصارافي شرِق ْرّجـُل وف    يـس وانهضْ آما نهَض الفتكّتْل -٥

  .مصدرية: ما .جّر الكاف حرف :آما . فعل أمر مبني على السكون الظاهر:ْرّجتكّتْل، انهْض، ف
دها في        المؤّولالمصدر  ( فعل ماض مبني على الفتح الظاهر،      :نهَض  بحرف   جرّ  محلّ   من ما المصدرية والفعل بع

  . الظاهرةمة نصبه الفتحةمفعول به منصوب وعال :اإلعصارا .)آنهوِض: ، التقديرجّرلا
   الصبُر أفَقُه واستجارابلَغ    ْئِطْأَطْر بهم ال ُت إيِه يا شعُب، ثُُ-٦
ضمّ مبني على    ) نكرة مقصودة  ( منادى :ُ شعب . نداء أداة :يا :يا شعبُ  .اسم فعل أمر مبني على الكسر الظاهر      : إيِه  ال
  .فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر: ْئطأِط تُُ.ة ناهي:ال:طأطْئال ُت .. نصب على النداءمحّلفي 
  ).ِطَئنَّْأَطال ُت=ْئِطْأَطال ُت (أّآد جوازًا بنون التوآيد الثقيلة..  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:استجارا + بلَغ
   من حوِله األسوارا وقّوضْــِه    ، واعصْف ببانيــْر بهذا النظاِم ثُُ-٧

  . بالكسرة الظاهرةمجرور بدل :النظاِم .لسكون الظاهرفعل أمر مبني على ا: ُثْر، اعصْف، قّوْض
  اها أحرارِط سنمضي في شو،ـيا    إّن لنا الدنــ،  العبيَدلن نكوَن -٨
 خبر نكون منصوب بالفتحة      :العبيَد .فعل مضارع ناقص منصوب بالفتحة الظاهرة     : نكوَن . حرف نفي ونصب     :لن

ا  . بالفعل مشّبه حرف   :إّن .الظاهرة على آخره   ال :لن ا  .حرف جرّ   : مال ّر بحرف الجرّ             :ن ّل ج صل في مح  .ضمير مّت
  . بخبر إّن المحذوفانمتعّلق
دنيا ة :ال صوب بالفتح م إّن من ّدر اس رهةالمق ى آخ تقبال:مضينس . عل سين لالس ل مضارع : نمضي.  ال وع فع مرف

  . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:أحرارا . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه
  . لها من اإلعرابمحّل استئنافية ال ):سنمضي أحرارًا) + ( لنا الدنياإّن (:الجمل

  ).ُدنًا:ج:الدنيا( . سبقت بالياءالثالثّياسم فوق .؟)الدنيا (لماذا آتب األلف ممدودة في: اإلمالء
  .ة باسم الفاعلمشّبهصفة . َفْعل: الوزن. العبد: ج.  العبيد:الصرف

  .ة باسم الفاعلمشّبهفة ص. ُفْعل: الوزن. ُحّر:  ج:  أحرار



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٣٩{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر بدر شاآر السّياب األسلحة واألطفال    التطّلع لبناء مجتمع جديد
  :النّص

  شٌب وتندى زهوْر ُعفيخضلُّ/ ينضح؟ من صخرٍة أْم الماُء/ رحْمٌة َتيصب عصافيُر أْم
ر   : عصافيُر وع   خب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ا : أم(. حرف عطف    :أْم . الظاهرة  ةال ا . ف عطف  حر : نوعه ة : معناه  ).المعادل
ضمّ  وعالمة رفعهمرفوع  اسم معطوف   : صبيٌة رُح، . الظاهرة ةال ضُح،  تم وع  فعل مضارع    :يخضلُّ  ين ة  مرف وعالم
اءُ .حرف عطف    :أم.الظاهرة ةالضّم رفعه دأ    :الم وع    مبت ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  فاعل   :عشٌب، زهور   . الظاهرة  ةال

  . رفع خبرمحّلفي ) ينضح (.   رفع صفة محّلفي ) تمرح (:الجمل . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع 
/ ٍة أو وريدَمْلونصٍل على َح/ ِمَصْعلقيٍد سُيلوَى على ِم!  الحديد؟المن آلُّ هذ »حديٌد« -٢
  .وناعورٍة الغتراِف الدم/ العبيددوَن على البابِ فٍلوُق
سكون في             :َمْن .جّرف   الالم حر  :لمن . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : حديٌد ى ال ي عل تفهام مبن  اسم اس
ذا .  الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :آلُّ . بالخبر المحذوف  انمتعّلق .جّر بحرف ال  جّر محّل ا  :َه ه :ه  .للتنبي
  . بالكسرة الظاهرةمجرور بدل :الحديد . باإلضافةجّر محّلاسم إشارة مبني على السكون في : ذا

  . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فعل مضارع مبني للمجهول : لَوىُي .لالستقبال  السين :سُيلَوى
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :العبيِد، الدِم . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:دوَن

  ."قيد"  صفةجّر محّلفي ) لوىسُي(:الجمل 
دْ    يُ داها، وأالّ م/ تمَّ الحياةُ  تُ ّالريدون أ ُي -٣ أّن الرغيفَ   / حسَّ العبي أآلون      ب ذي ي رُّ /  ال  من   أم

  /العلقِم
  .وأّن الحياَة  الحياَة انعتاق/  الدِمجاٌج بطعِمُأ/ و أّن الشراَب الذي يشربون

صل  ضمير   :و . األفعال الخمسة    ن م ألّنهفعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره        : ريدون، يأآلون، يشربون  ُي  مّت
 فعل مضارع منصوب بالفتحة  :تتمَّ، يحسَّ .نافية ال عمل لها:ال.حرف مصدري ونصب:  أْن:أّال . رفع فاعلّلمحفي  

شّبهحرف : أّن .الظاهرة لم اَة.  بالفع شراَب، الحي َف ، ال م:الرغي ذي . منصوب بالفتحة الظاهرة" أنَّ " اس م : ال اس
اٌج،  م أ . نصب صفة    محّلموصول مبني على السكون في       اق  .رُّ، أج ر :  انعت وع    " أنّ "خب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

  .. منصوب بالفتحة الظاهرةلفظّي  توآيد:الحياَة .الظاهرة
بيةٌ  -٤ صافيُر أْم ص َرحع اُء/  تم خرةٍ أم الم ن ص ضح م ة  /  ين ا الباقي ا أّنه ا له وأّن / علين

ا من ظالم العصور       / ى تدور سترقى بها الريُح جذل   / في آّل عيد   الدواليَب ى  /ونرقى به  إل
  .آلُّ ما فيه نورعالمٍ 
ا  . بالخبر المحذوف انمتعّلق. ضمير مّتصل في محّل جّر بحرف الجرّ   :نا. حرف جرّ :على: علينا شّبه  حرف  :أّنه  م
ا في      المؤّول المصدر   (. نصب اسم أنّ   محّل في   مّتصلضمير  : ها. بالفعل دأ  محلّ  من أّن واسمها وخبره ع مبت  .) رف
دواليبَ  . بالفعل  مشّبه حرف   :أّن . الظاهرة ةالضّم عالمة رفعه ومرفوع   " أنّ " خبر :الباقية  منصوب   "أّن"اسم     : ال

اهرة ة الظ ى.بالفتح ترقى، نرق ضارع :س ل م وع  فع همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال رهةالمق ى آخ ذلى . عل ال :ج  ح
ا  . الظاهرة   ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :آلُّ . على آخره  ةالمقّدرمنصوب بالفتحة     محلّ سم موصول في     ا:م

ع    محلّ في   ) سترقى (: جمل ال. الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   خبر   :نور.  باإلضافة جّر ر    رف دور  (".أّن"خب ) ت
   . صفةجّر محّلفي ) آلُّ ما فيه نور(. نصب حال محّلفي 

  .الى َجَذ:ج: جذلى      ُجذالن،: ج. للذآر : جذالن .   فاعل لألنثىة باسم المشّبهصفة : جذلى  

  المذهب الواقعّي الجديد
 تفعيلة البحر المتقارب



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٤٠{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  المرأة المناضلة: المحور السادس
   الشاعر محّمد الفيتوريرسالٌة إلى جميلة 

  :النّص
ةِ     / لن تسمَع الجدراُن يا جميلة     ُل جبه سجُن مث سّجان  فال / ّوان صخٍر ومن صَ      جرٍ من ح  /  ال
  .المرأٍة صغيرٍة نحيلة؟/ مستطيلتان.. نحيلتان/ وما الذي تصنع راحتان

ن ي ونصب:ل سمَع.  حرف نف وع  فاعل :الجدراُن .فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة: ت همرف ة رفع  وعالم
  . نصب على النداءمحّل في الضّم مبني على )مفرد علم( منادى: جميلة.  أداة نداء:يا . الظاهرةةالضّم

سجُن دأ :ال وع  مبت همرف ة رفع ضّم وعالم ُل . الظاهرةةال ر :مث وع  خب همرف ة رفع ضّم وعالم ِة، ج . الظاهرةةال به
سّجاِن ه :ال رور مضاف إلي اهرةمج سرة الظ ٍة . بالك رور صفة :صخٍر، صغيرٍة، نحيل اهرةةمج سرة الظ ا . بالك  :م

ذي  . رفع خبر  محّلاستفهام في    دأ  محلّ  اسم موصول في      :ال ع مبت وع   فعل مضارع   :تصنعُ  . رف ه  مرف ة رفع  وعالم
  . مثنىاألّنهصفة مرفوعة باأللف  :ان، مستطيلتاننحيلت . مثنىألّنه فاعل مرفوع باأللف :راحتان. الظاهرةةالضّم

أأمُأل !/  الوجوَه بالوجوم؟أأمُأل/ أأمُأل العروَق بالثاراِت؟/ أأضرُب األمثاَل يا جميلة؟
حياتِك الساعَة يا / السجنحياِة روٍح داخَل/ إذًا هبيني ساعًة من حياة/ السماَء بالغيوِم؟

  . الطويلةِك في ليِل زنزانِت/جميلة
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :أضرُب، أمُأل: حرف استهفام : أ
ى    : هبيني . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ، السماءَ األمثاَل، العروَق، الوجوهَ    ي عل فعل أمر مبن

ع فاعل  محلّ   فيمّتصلضمير :ي . المخاطبةلمؤنثةا بياء الّتصالهحذف النون من آخره    ة :ن . رف ضمير  : ي.  للوقاي
دل    :حياِة . منصوب بالفتحة الظاهرة   ثاٍن مفعول به    :ساعًة .أّول نصب مفعول به     محّل في   مّتصل  بالكسرة   مجرور  ب
ضمير  : ك.  بالكسرة الظاهرة  مجرور بدل   :كحياِت . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة       :داخَل.الظاهرة
  .ة بالكسرة الظاهرةمجرور  صفة:يلةالطو . باإلضافةجّر محّل في مّتصل

زن    اعُة الح دوُر س يَن ت الَث دوراٍت/ ح ةث يَن ال/  فجائي ألذن  وح ُذ ل ا الُج ُخإّال/ ينف د ط ن
وّ   يإذًا هب / ة جنونيّ  في ِرعشٍة شبهِ  /  السجن  ساحةَ وهي تجوبُ / ةالحديدّيِ ي ق وّ / ة الوجود  ن ة ق
  .قّوة ألف ثائر في القيود/ ة البشرنسانّيإ

دورُ  .ل فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة      مفعو: حيَن وع   فعل مضارع   :ُذ، ينف ت ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
  . بالكسرة الظاهرةةمجرور صفة :ةفجائّي . نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة:ثالَث.الظاهرة

وع   فاعل    :طاُخ ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره    ةالمق ّكن و . الظاهرة  ةضّمال مرفوعة ب   صفة :ةالحديديّ . عل ت س
ارز منفصل في          :هي  .حالّيةالواو  : وهي.لضرورة الشعر  دأ    محلّ  ضمير ب ع مبت وع   فعل مضارع      :تجوبُ  . رف مرف
ه ة رفع ضّم وعالم اهرة ةال بِه الظ فة :ش رور ص اهرةمج سرة الظ ه :ةجنونّي .ة بالك ضاف إلي رور م سرة مج  بالك

  . الظاهرة  بالكسرةمجرور مضاف إليه :الوجوِد. حة الظاهرةمنصوب بالفت  ثاٍن مفعول به: الوجودقّوَة.الظاهرة
   .بدل منصوب بالفتحة الظاهرة :َةقّو

  . رفع خبرمحّل في ) ساحة السجنتجوُب( باإلضافة، جّر محّلفي ) ينفُذ ال(و) تدوُر (:الجمل
  . نصب حالمحّلفي  ) ساحة السجنوهي تجوُب( 

  المذهب الواقعّي الجديد
  جزتفعيلة البحر الر



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٤١{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

     صوتها المقموع المرأة الشاعرة تسترّد
  سعاد الصباح. د: الشاعرةيقولون 

  :النّص
اَم الحروِف حرامٌ        /فال تكتبي   / إثٌم عظيٌم    إّن الكتابةَ : يقولون -١ ي / وإّن الصالَة أم  /فالتقرب

راً ت ُ قد شربْ  / أنذاه و/  تشربي  أنْ اِكفإّي/  القصائِد سمٌّ  وإّن مدادَ  سمّ   /آثي م أت دواِة     فل ِر ال ْم بحب
  .على مكتبي

وت الن     فعل مضارع     : يقولون وع بثب ه  في آخره      ونمرف ال الخمسة    ألّن صل  ضمير  :ْو . من األفع ع  محلّ  في  مّت  رف
  . منصوب بالفتحة الظاهرة"إنَّ" اسم :الكتابَة، الصالَة، مداَد.  بالفعلمشّبه حرف :إّن .فاعل

  .الظاهرة ةالضّم صفة مرفوعة ب:عظيٌم . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  " إّن" خبر :إثٌم، حراٌم، سٌم
ي، ال  ال تكتب ة:ف ي .  ناهي ي، تقرب ون   :تكتب ذف الن زوم بح ضارع مج ل م ره   فع ن آخ ه م سة ألّن ال الخم ن األفع   . م

  . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:أماَم . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ي
  .الكاف للخطاب.ف وجوبًا تقديره أحّذُر نصب مفعول به لفعل محذومحّلالسكون في  منفصل مبني على بارز ضمير :إّياِك
ون من آخره            :يبتشر.  حرف مصدري ونصب   :أن ه  فعل مضارع منصوب بحذف الن ال الخمسة      ألّن  :ي.  من األفع

انٍ      محّل من أن المصدرية والفعل بعدها في        المؤّولالمصدر  .( رفع فاعل  محّل في   مّتصلضمير   ه ث  .) نصب مفعول ب
  . رفع خبرمحّلاسم إشارة في :ذا. رفع مبتدأمحّل بارز منفصل في  ضمير:أنا .للتنبيه :ها :هأنذا
  .فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر: أتسمْم. حرف نفي وجزم: لم .نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة :آثيرًا
ون-٢ ازُ :  يقول الَم امتي الإّن الك ي /  الرج ال تنطق ةََ/ف ٌر  وإّن الكتاب اه بح ُق المي ال / عمي ف

  . ولم أغرِق...آلَّ البحاِرتُ وقاوْم/ُت آثيرًاسبْحهأنذا قد  و/يتغرق
شّبهحرف : إّن لم َة.  بالفع الَم، الكتاب م :الك اهرة"إّن" اس ة الظ اُز  . منصوب بالفتح ر :ٌر بح،امتي وع  "إّن" خب مرف

ه ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ٌق . الظ ة ب:عمي ضّم صفة مرفوع اهرة ةال ُت. الظ ي ع:قاوْم اٍض مبن ل م سكون فع ى ال ل
ة اء المتحّرآ صاله بالت ع فاعل: ُت. الّت ّل رف ي مح صل ف لَّ .ضمير مّت صبه الفتحة :آ ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب

  . وحّرك بالكسر للضرورة.فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر: أغرِق . حرف نفي وجزم:لم أغرِق.الظاهرة
شعراء   همُ اَلوإّن الرج / إّني آسْرُت بشعري جداَر الفضيلة    : يقولون -٣ سي  وأسألُ /  ال :/  نف

اذا ُي ونلم يَّ...قيم داَر الخراف ذا الج يَن/ ه ولب يَن...  الحق شوب يَن/ جر ال وموب يَن...  الغي  وب
الَ ْنوَم/؟ الذآروبيَن ... أنثى الغزال  وما بينَ /المطر شعرِ :  ق رِ / جنسٌ لل وللفكر  /  جنسٌ وللنث
  .ِ؟ الجميلةِر الطيو صوَتفُضتر /إّن الطبيعَة:  قاَلوَمْن/جنٌس؟

 اسم استفهام مبني    :ماذا. جّرحرف  : الالم:  لماذا . نصب اسمها  محّل في   مّتصل ضمير   :ي . بالفعل مشّبهحرف  : إّني
دل منصوب بالفتحة الظاهرة        :الجداَر .جّر بحرف ال  جّر محّلعلى  السكون في      يَّ  . ب  صفة منصوبة بالفتحة       :الخراف

ع  محلّ  اسم استفهام مبني على السكون في      :َمْن .صوب بالفتحة الظاهرة   مفعول فيه ظرف مكان من     :بيَن .الظاهرة  رف
دأ ن .مبت دأ :ٌسج وع  مبت همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ة . الظ فة :الجميل رور ص اهرةمج سرة الظ ل  . بالك  :الجم

  . رفع خبر إّنمحّل في ) الطيور صوَتترفُض(و) راءعش الهُم(و)  الفضيلة  جداَرُتآسْر(
  . نصب مفعول بهمحّلفي ) ٌس جنللشعِر(و) قيمونلماذا ُي(و) ُتآسْري إّن(

  المذهب اإلبداعّي
 تفعيلة البحر المتقارب



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٤٢{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

افيشَ  ُتي ذبحْ وإّن/ وهذا صحيح / قبري  رخامةَ ُتإّني آسرْ :  يقولون -٤ ذا  /  عصري   خف وه
شعري  / صحيح اِق ب ذوَر النف ُت ج ي اقتلْع صَرُتوحّطْم/وإّن صفيح ع إْن/ ال ونيجّر ف / ح
  .يحجر في  الوجود غزاٌل  مافأجمُل
ا : هذا . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة : ، عصرََ ، جذورََ افيشََ، خف رخامةََ ه :ه  اسم إشارة   :ذا. للتنبي

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :صحيح . رفع مبتدأمحّلفي 
سكون       : ْمُتآسْرُت، ذبْحُت، اقتلْعُت، حطَّ    صاله فعل ماض مبني على ال ة    الّت اء المتحرآ صل مضمير   : ُت.  بالت ي   ّت  مبن

  . رفع فاعلمحّل في الضّمعلى 
ضمّ  فعل ماض مبني على     :حونيجّر .حرف شرط جازم  : إْن صاله  ال واو الجماعة  الّت صل  ضمير  :و.  ب  محلّ  في  مّت

  . جزم فعل الشرطمحّل في هوو.  نصب مفعول بهمحّل في  مّتصل ضمير :ي . للوقاية:ن. رفع فاعل
ا  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع   مبتدأ   :ُلأجم .الفاء رابطة لجواب الشرط   : فأجمُل  محلّ اسم موصول في    : م
  . الظاهرةةالضّم صفة مرفوعة ب:يحجر . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :غزاٌل  . باإلضافةجّر

   ". إّن" رفع خبر محّلفي ) ُتاقتلْع(+) ُتذبْح(+) ُتآسْر (:الجمل
  . جزم جواب الشرط القترانها بالفاءحّلمفي )  غزاٌل الوجوِدفي  مافأجمُل(

  :رفـــالص
  .اسم تفضيل:  أجمل
  .ِوّيى، ُدًوج َد: المحبرة: دواة
  /.اسم مفعول/وح جربمعنى م: يحجر

  . َمْفَعلاسم مكان : َمْكَتب



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٤٣{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر شفيق جبريفرحة الجالء  المنجزات: المحور السابع
  :النّص
  ال الهمُّ همٌّ وال التسهيُد تسهيُد      عيُد أْم الشاِم على جنباِتحلٌم -١
اتِِ .حرف جرّ  : على . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :حلٌم  انمتعّلق .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة       :جنب

ا   : ال . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع اسم معطوف   : عيُد.  حرف عطف  :أْم.بالخبر المحذوف  ة ال عمل له . نافي
سهيدُ  مُّ، الت دأ :اله وع  مبت ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال سهيدُ  . الظ مٌّ، ت ر :ه وع  خب ه مرف ة رفع ضّم وعالم  ةال

    ).الناحية= جنبة=ج: ، جنباتاألرق:  الحزن، التسهيد:الهّم (.الظاهرة
  .ألّن االسم بعدها معرفة.؟ )ال(لماذا لم تعمل

  يا أغاريُدأم تكذُب األذُن، والدن       خافقٌةُتيااالر أتكذُب العيُن، و -٢
ذُب تفهام :أتك زة حرف اس ذُب.الهم وع  فعل مضارع : تك همرف ة رفع ضّم وعالم يُن، األذُن . الظاهرةةال فاعل  :الع

دنيا . الظاهرة   ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :الراياُت .حالّية :و . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   دأ  : ال مبت
وع  ه مرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال ره علةالمق ُدخافقٌة، .ى آخ ر :أغاري وع خب ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال  . الظ
  )أغرودة:ج:أغاريد  (. نصب حالمحّلفي ) الدنيا أغاريُد(و)والرايات خافقٌة:(الجمل
   العناقيُد فيِهْتنشواُن قد لعَب    هُمؤاٍد في جالِئ ُفآأنَّ آلَّ -٣
  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : فؤاٍد . الظاهرةاسم آأّن منصوب بالفتحة: آلَّ.  بالفعلمشّبهحرف : آأّن

  .ة الظاهرةفعل ماض مبني على الفتح: لعَبْت . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع "آأّن" خبر:نشواُن
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :العناقيُد . لها من اإلعرابمحّل للتأنيث ال :ْت 
  . آأّن. رفع خبر ثانمحّلفي  )اقيُد فيه العنْتقد لعَب( :الجمل 

   على الخّديِن منضوُدفالدمُع درٌّ    هاِتَءِن دموٌع من هنْاِمْلُء العيو -٤
دمُع ْلُء، ال دأ : ِم وع مبت همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال وٌع، . الظ ر :درٌّ دم وع  خب همرف ة رفع ضّم وعالم  ةال

  . مثنىألّنه بالياء مجروراسم  :الخّدين  . بالكسرةمجرورمضاف إليه : العيونِِ.الظاهرة
  . بالصفة المحذوفةانمتعّلق.اسم مجرور بالكسرة الظاهرة :هاِتَءهنْا . الظاهرةةالضّم صفة مرفوعة ب:منضوُد
   تسبيٌح وتحميُدوفي المآذِن    سبِّحٌةعلى النواقيِس أنغاٌم ُم -٥

  )مئذنة: ج:ناقوس، مآذن:ج:نواقيس(.لمحذوف بالخبر اانمتعّلق .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة: ، المآذِنالنواقيِس
  . الظاهرةةالضّم صفة مرفوعة ب:سبِّحٌةُم . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :أنغاٌم، تسبيٌح

  شرى األناشيُد في الُب  الدهِرجوانَب    نا مَألْتنْشُد الدهُر في أفراِحلو ُي -٦
ر جازم      :لو شدُ ُي.  حرف شرط غي وع  فعل مضارع      :ن ه    مرف ة رفع ضمّ  وعالم دهُر، األناشيدُ    . الظاهرة  ةال  فاعل   :ال

وع  همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال َأل . الظ اهر:ْتم تح الظ ى الف ي عل ل ماض مبن ّل للتأنيث ال :ْت.  فع امح ن   له م
  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: جوانَب.اإلعراب

  . لها من اإلعراب جواب شرط غير جازممحّلال )  األناشيُد الدهِر جوانَبمألْت(الجمل 

  المذهب االّتباعّي
 البحر البسيط
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     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٤٤{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  إلى العدوِّ الذي ترمي به البيُد     ناظرٌة-  صالَح الديِن-ليَت العيوَن  -٧
َت شّبه حرف :لي لم وَن.  بالفع اهرة:العي م ليت منصوب بالفتحة الظ اظرٌة . اس ر ليت :ن وع  خب همرف ة رفع  وعالم

ضّم اهرةةال الَح . الظ ادى:ص ضاف( من صوب بالفتح) م اهرة من ديِن .ة الظ ه :ال ضاف إلي رور م سرة مج  بالك
  . صفةجّر محّلاسم موصول في : الذي. بالخبر ناظرة انمتعّلق. اسم مجرور بالكسرة الظاهرة :الَعدوِّ.الظاهرة
  . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :ترمي
  ).بيداء: ج: دالبي( . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :البيُد
  ُدْوُرْط َم شبٌح في الليِلآأّنُه     هل تلقى له أثرًاَكْب بعيِنِرْضِا -٨

ه  مرفوع  فعل مضارع    :تلقى . حرف استفهام  :هل.  فعل أمر مبني على السكون الظاهر      :اضرْب ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
ه  . الظاهرة  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :أثرًا.  على آخره  ةالمقّدر شّبه رف   ح  :آأّن ضمير   :هـ .  بالفعل  م
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  " آأّن" خبر :شبٌح . نصب اسمهامحّل في مّتصل

  ).، على وزن مفعولطرود اسم مفعول من الفعل ُطِرَدَم(  . الظاهرةةالضّم صفة مرفوعة ب:طروُدَم 
    مجهوُد العلياِءوما يضيُع مَع     للعلياِء ثورُتكميا فتيَة الشاِم -٩
ا داء:ي َة. أداة ن ادى: فتي ضاف( من اهرة )م ة الظ صوب بالفتح اِء . من الم :للعلي ّر:ال اء.حرف ج رور  :العلي م مج اس

صل  ضمير   :آم.  الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :ثورُتكم . بالخبر المحذوف  انمتعّلق.بالكسرة الظاهرة   مّت
ه   وعالمرفوع  فعل مضارع   : يضيُع . باإلضافة جّر محّلفي   ة رفع ضمّ  م ان         :معَ  . الظاهرة  ةال ه ظرف مك  مفعول في

   . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل : مجهود .منصوب بالفتحة الظاهرة
  .) ضائع:يضيع اسم الفاعل( 

   ما الجوُد الناَس في الثوراِتُمُتعّلْم     أنفُسكمُجْدُتم فساَلْت على الثوراِت -١٠
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُتم.  بالتاء المتحرآةالّتصاله السكون فعل ماض مبني على: ُجْدُتم، عّلْمُتم

تح الظاهر        :ساَلْت ا من اإلعراب      محلّ  للتأنيث ال     :ْت.  فعل ماض مبني على الف ُسكم  . له وع    فاعل    :أنف ة  مرف وعالم
ه ضّم رفع اهرةةال م.  الظ مير :آ صل ض ي مّت ّل ف ّر مح افةج اَس . باإلض ه  :الن ول ب صوب أّول مفع ة  من بالفتح

   . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :الجوُد . رفع خبرمحّل اسم استفهام في :ما.الظاهرة
  . نصب مفعول به ثاٍنمحّلفي ) ما الجوُد (:الجمل
 . سهداألرق : التسهيد    . هممالحزن : الهمُّ   . جنبالناحية : ج جنبة: َجَنَبات  :اللغـة
 .َسِكَر. َنشي الرجل من الخمرة: نقول: َنشَي + . نشوسكران : نشوان -
  .فتى: المفرد. جمع تكسير ال ينتهي مفرده بتاء  .)ِفْتَية( سبب آتابة التاء مربوطة في عّلل   :اإلمالء
  . مفتوحة بعد ألف ساآنة"ة شاّذ"متوّسطةهمزة . ) هنْاَءتها(زة على السطر فيم سبب آتابة الهعّلل         
  :الصـرف

  . الجمع نشاَوى.،على وزن فعلىنشوى : لألنثى .ة باسم الفاعل للذآر على وزن فعالنمشّبه صفة :نشوان  
  ).من الفعل ُرِمَي (.َمْرِمّي على وزن مفعول:  اسم المفعول .ُرَماة: راٍم ج: اسم الفاعل: رمى

  .على وزن َمْفَعل/ َمْرَمى/اسم المكان 
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}٤٥{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  ياتيالشاعر عبد الوهاب الب= انتصار بور سعيد 
 :النّص
عيدْ -١ دهِر بورس اِم ال ى رخ دِم/  عل ٌة بال صيدٌة مكتوب ْدق صيدٌة عصماْء/  والحدي صيدٌة / ق ق

ارِ  جِرصيحاُت ف / تهدُر في رويِّها المنتصِر الجّبارْ    / ها الدماءْ تنزُف من حروفِ  / حمراْء /  الث
  .وأعيُن الصغار/ ها بنادُق األنصاِرتطلُّ من أبياِت

الخبر المحذوف    انمتعّلق. بالكسرة الظاهرة    مجرور اسم   :رخاِم .جّر حرف   :على دأ    :بورسعيد . ب وع    مبت ة  مرف وعالم
 . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :قصيدٌة.  لضرورة الشعرسّكنو. الظاهرة ةالضّم رفعه

صيدٌة صيدٌة ق ر :، ق وع  خب همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال راُء. الظ ة:مكتوبٌة،عصماُء، حم ضّمب  صفة مرفوع  ةال
  .  الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فعل مضارع  :تهدُر تطلُّ، تنزُف،.الظاهرة

وع    فاعل   :الدماء، صيحاُت، بنادقُ   ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ار  نتصِ الُم.  الظاهرة  ةال ة بالكسرة  مجرور  صفة   :ِر، الجّب
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الثاِر، األنصاِر، الصغاِر.الظاهرة

 . رفع صفةمحّلفي ) تنزف( :جملال
ةم: الصرف ولاسم : كتوب ولمفع ى وزن مفع َب عل ل ُآِت راء(. من الفع شّبهصفة  :عصماء، حم  ة باسم الفاعلم

 .)مبالغة اسم الفاعل:  جّبار ."انتصر "الثالثّياسم فاعل من الفعل فوق :ِرنتِصُم( ).أحمر، أعصم: لألنثى، للذآر
ةٌ  / بورسعيد   الشمسِ  على جبينِ  -٢ ي  / آاإلعصار / اِر آالنّ  شامخةٌ / وار األس  امخُة ش   مدين ف

  ./وشاربي الدماء/ مي الحروبجرمن ُم/ ّبا من الّتجارو أورلصوِص/ أوجه اللصوِص
ضمّ  صفة مرفوعة ب   :شامخٌة. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   خبر   :مدينٌة ه     :األسوار  . الظاهرة  ةال  مضاف إلي

رور اهرة مج سرة الظ صوِص. بالك ه  :الل ضاف إلي رور م اهرة مج سرة الظ صوِص.  بالك دل :ل رور ب سرة مج  بالك
  . نيابة عن الكسرة ممنوع من الصرفةالمقّدر بالفتحة مجرورمضاف إليه : ّباوأور.الظاهرة

  . جمع مذآر سالمألّنه بالياء مجرور اسم :ميجرُم
  .)مجرأ= اسم فاعل من الفعل = مجرُم: ج :مونجرم (
و     -٣ داِر الم ور سعيد     َعْبَر ج البحر   / ِت ب ْامْ  / صامدٌة آ  /سالم  يخوُض في ساحاتها ال       / ال تن

  . وأعيُن الصغار/تحرُسُه بنادُق األنصاْر/ الحياِة معرآَة
اهرة  :َرَعْب ة الظ صوب بالفتح ان من ه ظرف مك ول في ق . مفع ذوفمتعّل الخبر المح دارِِ. ب وتِِج ه :، الم ضاف إلي  م

ضمّ رفوعة ب   صفة م   :صامدٌة.  بالكسرة الظاهرة  مجرور ة،   : ال. الظاهرة  ةال ام نافي وع    فعل مضارع      :تن ة  مرف وعالم
ه ضّم رفع اهرة ةال ّكنو. الظ شعرس ضرورة ال وُض . ل ضارع :يخ ل م وع  فع همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال .  الظ

ه   مرفوع   فاعل   :سالُمال ة رفع ضمّ  وعالم ةَ . الظاهرة  ةال صبه الفتحة            :معرآ ة ن ه منصوب وعالم .  الظاهرة  مفعول ب
صل ضمير   : هـ  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :هتحرُس ى     مّت ي عل ضمّ  مبن  نصب  محلّ  في  ال

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :بنادُق. مفعول به
  . نصب حالمحّلفي ...) تحرُسه(الجمل 

اء  عّل ة الت بب آتاب سوطة ل س ة  مب ي آلم وت(ف ط   ). م اآن الوس ّي س م ثالث .اس

   الجديدالمذهب الواقعّي
 تفعيلة بحر  الرجز
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}٤٦{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر نزار قّبانيشرين  في َتِرلنّصا إشراقُة
  :النّص
  شريُنُه َتماسرُّ.. بكثيٍر  لى ِك أْحإّن وجَه.. شريُن َت جاَء-١
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :تشرين.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:جاَء
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ِك.  منصوب بالفتحة الظاهرة"إّن" اسم :وجَهِك  . بالفعلمشّبه حرف :إّن

وع    "إّن" خبر :أحلى ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره  ةالمق رٍ .  عل  انمتعّلق .اسم مجرور بالكسرة الظاهرة    : بكثي
تفهام في    : ما.أحلىباسم التفضيل   ر  محلّ اسم اس ع خب دأ  :ُهسرُّ .  رف وع   مبت ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  :هـ .  الظاهرة ةال

  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع مبتدأ : تشريُن . باإلضافةجّر حّلم في مّتصلضمير 
  . رفع خبر للمبتدأ تشرينمحّلفي ) هما سرُّ(:الجمل 
  ْت عيناِك بيَت السنونو صاَرآيَف    ْت سنابُل القمِح أعلىآيَف صاَر -٢
َف ي : آي تح ف ى الف ي عل تفهام مبن م اس ّلاس قمح ول مطل ل ماض ن:صاَرْت . نصب مفع تح  فع ى الف ي عل اقص مبن

اك  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   صار   اسم :سنابُل . لها من اإلعراب   محّل للتأنيث ال    :ْت. الظاهر  اسم  :عين
األلف  وع ب هصار مرف ىألّن صل ضمير :ِك.  مثن ي مّت ّل ف ّر مح ى . باإلضافةج ة :أعل صوب بالفتح ر صار من  خب

ه   : السنونو.ب بالفتحة الظاهرةخبر صار منصو : بيَت .  على آخره  ةالمقّدر ّدر  بالكسرة  مجرور  مضاف إلي (   .ةالمق
  .اسم ثالثّي ساآن الوسط). َبـْيـت( عّلل آتابة التاء مبسوطة في

  وتيُن.. ولوٌز... يجر يـِك، فماٌء    يـَ إّن أرَض الجوالِن تشبُه عيَن-٣
 ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فعل مضارع   : شبُهت .اسم إّن منصوب بالفتحة الظاهرة    : أرَض . بالفعل مشّبه حرف   :إّن

   . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :كِِ.  مثنىألّنه مفعول به منصوب بالياء :يِكعيَن.الظاهرة
وع   فعل مضارع  : يجري . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر  : ماٌء ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى  ةالمق  عل
  . رفع صفةمحّلفي ) يجري. ( رفع خبر إّنمحّل في )تشبه عينيك (:الجمل   .آخره
   ولؤلٌؤ مكنوُنوربيٌع    ٍح فيها حديقُة ورٍدرُجآلُّ  -٤
ه    :ٍح، وردٍ جر .  الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  مبتدأ  : آلُّ ةُ . بالكسرة الظاهرة  مجرور  مضاف إلي ر  :حديق  خب

  . الظاهرةةالضّم مة رفعهوعالمرفوع صفة : مكنوُن.  الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع 
  .)محفوظ ومستور: مكنون.  آنن:  ،الجذرُآّن: اسم مفعول من الفعل :مكنون(    
  فكلُّ صعٍب يهوُن... وتمنَّي     دموعي سورًايا دمشُق البسي -٥
ي   رفعل أم   : يمنّ البسي، ت  . نصب على النداء   محّل في   الضّم مبني على    )مفرد علم (  منادى :دمشُق. أداة نداء : يا  مبن

ع فاعل    محلّ  في   مّتصل ضمير   :ي.  بياء المؤنثة المخاطبة   الّتصالهعلى حذف النون من آخره       مفعول  : دموعي  . رف
: سواراً  . باإلضافة جرّ  محّل في مّتصلضمير :ي . على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر به منصوب وعالمة نصبه الفتحة    
  . الظاهرةةالضّم المة رفعهوعمرفوع  مبتدأ :آلُّ .حال منصوب بالفتحة الظاهرة

  . رفع خبرمحّلفي ) يهوُن (:جملال         . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :يهوُن 
  إّن َمْهَر المناضالِت ثميُن    وضعي طرحَة العروِس ألجلي-٦

 رفع محّل في صلمّتضمير : ي . بياء المؤنثة المخاطبةالّتصاله فعل أمر مبني على حذف النون من آخره :ضعي
 . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :العروِس. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: طرَحَة .فاعل
بالكسرة  مجرورمضاف إليه  :المناضالِت.اسم إّن منصوب بالفتحة الظاهرة :مهَر.  بالفعلمشّبهحرف  :إنَّ

 ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر إّن :ثميُن).ناضل: علالف اسم فاعل من ج المناضلة،:المناضالت(.الظاهرة
  .)ُمُهور:  ج .صداق المرأة:الَمْهر(). صفة مشّبهة باسم الفاعل : ثمين( .الظاهرة

  .) أمهار وِمهار:ج. ولد الفرس  :الُمْهر(
  وتعافى وجداُننا المطعوُن     سبٍع عجاٍفُهزَم الروُم بعَد-٧
زَم ي    :ُه ول مبن ي للمجه اض مبن ل م اهر   فع تح الظ ى الف روُم. عل ل  :ال ب فاع وع  نائ ه مرف ة رفع ضّم وعالم  ةال

اهرة َد.الظ اهرة      : بع ة الظ صوب بالفتح ان من رف زم ه ظ ول في اٍف.مفع فة :عج رور ص سرة مج ة بالك
اهرة اف(.الظ اء:ج:عج فة :عجف شّبهص ل م م الفاع افى.)ة باس تح   ل فع:تع ى الف ي عل اض مبن ّدر م ره علىالمق  .آخ
ه   مرفوع   فاعل   :وجداُننا ة رفع ضمّ  وعالم ا . الظاهرة  ةال صل  ضمير    :ن  صفة   :المطعونُ . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت

  ).تعافيًا: المصدر: تعافى(    .) ُطِعَن:فعله. اسم مفعول:مطعون(. الظاهرةةالضّممرفوعة ب

  المذهب اإلبداعّي
 البحر الخفيف
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}٤٧{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  موُنيك يا حروآّحْل جفَن    اسحبي الذيل يا قنيطرَة المجِد -٨
ع         : ي.ن آخره الّتصاله بياء المؤنثة المخاطبة     فعل أمر مبني على حذف النون م       : اسحبي ّل رف صل في مح ضمير مّت
ادى :قنيطرَة. الظاهرة مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة     : الذيَل .فاعل  . منصوب بالفتحة الظاهرة      )مضاف (من
ِد ه :المج ضاف إلي رور م اهرةمج سرة الظ اهر  :ْلّحآ . بالك سكون الظ ى ال ي عل ر مبن ل أم كجفَن. فع ول : ي ه مفع ب

ضمّ على  مبني) مفرد علم (منادى :حرموُن . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ضمير   :ك.نىث م ألّنهمنصوب بالياء     في  ال
  . نصب على النداءمحّل
  ُم فأنِت البياُن والتبييُن     العروبِة يا شا عّلمينا فقَه-٩

ة المخا     الّتصالهفعل أمر مبني على حذف النون من آخره         : عّلمينا اء المؤنث ة  بي صل  ضمير    :ي.طب ع   محلّ  في    مّت  رف
ادى  :شامُ  . منصوب بالفتحة الظاهرة مفعول به ثانٍ   :فقَه .أّول نصب مفعول به     محّل في   مّتصلضمير   :نا .فاعل    من

داء   محّل في الضّمى ل ع مبني)مفرد علم ( ى الن ارز منفصل في     :أنتِ  . نصب عل دأ  محلّ  ضمير ب ع مبت انُ  . رف :  البي
  ).بّين: مصدر للفعل:  تبيين(. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع خبر 
  نَّْت بما صنْعَت القروُنغَت     الناِر والورِد وطني يا قصيدَة-١٠
 . باإلضافة  جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   : ي .مل على ما قبل ياء المتك     ةالمقّدربالفتحة   منصوب   )مضاف( منادى :وطني
تح       : ْتتغّن .منصوب بالفتحة الظاهرة   )مضاف(منادى: قصيدَة ّدر فعل ماض مبني على الف ة       المق ى األلف المحذوف  عل

 انمتعّلق  .جّر بحرف الجّر محّلاسم موصول في   :ما .حرف جرّ : الباء:بما . ال محّل لها   لتأنيثل :ْت .اللتقاء الساآنين 
ى  : َتصنعْ  .تبالفعل تغنّ  ي عل سكون فعل ماض مبن صاله ال ة الّت اء المتحرآ صل ضمير  :َت . بالت ّل في  مّت ع مح  رف

  )القرن: ج :القرون(. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل : القروُن .فاعل
  
  

  اللطروُن وجباُل الجليِل و      مُل حيفا ونحُن آر-ا  عّك نحُن-١١
ه  مرفوع  خبر  : عّكا . رفع مبتدأ  محّل ضمير بارز منفصل في      :نحُن ضمّ  وعالمة رفع ّدر  ةال ى آخره    ةالمق : آرملُ  . عل
وع من      ن ا  نيابة ع   ةالمقّدر بالفتحة   مجرورمضاف إليه   : حيفا . الظاهرة ةالضّم مة رفعه وعالمرفوع  خبر   لكسرة ممن

  . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : الجليِل.الصرف
  ) فاأللف ممدودةاسم علم أعجمّي :حيفا=عّكا(     
  
  ومحاٌل أن ينتهي الليموُن    نجُب طفًال آلُّ ليمونٍة سُت-١٢
ةٍ  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه فوع  مرمبتدأ  : آلُّ ه   مضاف إ  :  ليمون سين  : نجُبستُ  . بالكسرة الظاهرة    مجرور لي ال

وع    فعل مضارع : نجُب تُ .لالستقبال ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم صبه       :طفالً .  الظاهرة  ةال ة ن ه منصوب وعالم مفعول ب
ر    :محالٌ  . الظاهرة  الفتحة وع    خب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  فعل   : ينتهي  .مصدري ونصب      حرف    :أن  . الظاهرة  ةال

ؤّول المصدر   .( للضرورة    سّكن  .مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة     دها في      من  أن المصدرية والفعل          الم  محلّ بع
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :الليموُن .)رفع مبتدأ
  . رفع خبرمحّلفي )  طفًالستنجُب: (الجمل
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}٤٨{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر خليل مطراناء        المس الوجداني: المحور الثامن
  :النّص

  من صبوتي فتضاعَفْت ُبرحائي    داٌء ألمَّ فخْلُت فيه شفائي  -١
 فعل ماض مبني :خْلُت. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:ألمَّ . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :داٌء

ضمير : هـ. حرف جّر:  في:فيه . فاعل رفعمحّل في مّتصل ضمير : ُت. بالتاء المتحرآة الّتصالهعلى السكون 
 منصوب وعالمة نصبه  أّولمفعول به :شفائي.  المحذوف الثاني بالمفعول بهانمتعّلق .مّتصل في محّل جّر بحرف الجّر

 فعل ماض مبني على الفتح :ْتتضاعَف . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير : ي. على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر الفتحة
 . على ما قبل ياء المتكلمةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل  : ُبرحائي .  لها من اإلعرابمحّلللتأنيث ال  :ْت.الظاهر

  . رفع صفةمحّلفي ) ألمَّ: (لجملا  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ي
  ٍم الضعفاِء في الظلِم مثُل تحكُّ    ين استبّدا بي ومالضعيَف يا َل-٢
 . بأداة النداءانمتعّلق . مثنىألّنه بالياء مجروراسم : الضعيفين .جّر حرف :الالم :لضعيفينلََ .اء واستغاثة أداة ند:يا

   . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ا .الظاهر في آخره  فعل ماض مبني على الفتح:استبّدا
 . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع   مبتدأ:مثُل . بالخبر المحذوفانمتعّلق . بالكسرة الظاهرةمجروراسم  :الظلمِِ
  . نصب حالمحّلفي ) استبّدا (:الجمل . بالكسرة الظاهرةمجرورمضاف إليه : الضعفاِء، ِتحّكم
  وغاللٌة رّثْت من األدواء       الصبابُة والجوىُهْت قلٌب أصاَب-٣
ة (. الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  خبر  : ، غاللةٌ قلٌب وب الرقيق   : الغالل تْ  ْتأصابَ ).الث ي       :ه، رّث  فعل ماض مبن

  ). بلي=َرَثاَثًة: رّث( . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل ضمير : هـ.للتأنيث: ْت. الظاهرةةعلى الفتح
  . رفع صفةمحّلفي ) ه، رّثْتْتأصاَب: (الجمل . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :الصبابُة
   دوائي قالوا تكوُنبٍة في غر      بالمنى إّني أقْمُت على التعّلِة-٤
  ).التسّلي: التعّلة( . نصب اسمهامحّل في مّتصل ضمير : ي. بالفعلمشّبه حرف :إّني
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُت . بالتاء المتحرآة الّتصاله فعل ماض مبني على السكون :أقْمُت
  . رفع فاعلمحّل في لمّتص ضمير :و. بواو الجماعة الّتصاله الضّم فعل ماض مبني على :قالوا
اقص       :تكوُن وع   فعل مضارع  ن ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم ر :دوائي  . الظاهرة ةال ّدر منصوب بالفتحة   تكون    خب  ةالمق

ر  محلّ في  ) أقْمتُ ( :الجمل . باإلضافة  جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   : ي .لمقبل ياء المتك   على ما  ع خب تكون   ().إّن( رف
  . صفةجّر محّلفي ) كون دوائي تقالوا (. نصب مفعول بهمحّلفي ) دوائي
   الهوجاِءني برياحِهجيُبفُي     شاٍك إلى البحِر اضطراَب خواطري-٥
اٍك ر : ش وع خب همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال ة ةالمق اء المحذوف ى الي وص( عل رِِ .)منق سرة : البح رور بالك م مج  اس

اهرة ـ انمتعّلق .الظ اٍك(ب م الفاعل منصوب بالف: اضطرابََ.)ش ه الس ول ب يُي .تحة الظاهرةمفع ل مضارع :جيبن  فع
ضمّ  وعالمة رفعه مرفوع   ة  :ن. الظاهرة    ةال صل  ضمير    : ي . للوقاي ه      محلّ  في    مّت صفة  : الهوجاءِ  . نصب مفعول ب
 اسم فاعل من    :شاٍك).( أهوج: وللذآر. صفة مشّبهة باسم الفاعل لألنثى    : الهوجاء(      .ة بالكسرة الظاهرة  مجرور
  ).اسم فاعل من الفعل ثوى:ثاٍو( ).ضرب: الجذر. اضطرب:در الفعلمص:اضطراب( ).شكا :الفعل 

  المذهب اإلبداعّي
 البحر الكامل
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 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  اِء الصّم الصخرِةقلبًا آهذي     ليى صخٍر أصمَّ وليَتثاٍو عل -٦
ة        ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  خبر  : ثاٍو اء المحذوف ى الي ة     مجرور صفة   : أصمَّ .) منقوص  ( عل ة بالفتحة نياب

ي  . بالفعل مشّبهرف  ح: ليَت .ممنوع من الصرف  .عن الكسرة    الم :ل ّر          : ي. حرف جرّ   : ال ّل ج صل في مح ضمير مّت
 هذي .جرّ  حرف  :الكاف : آهذي.اسم ليت منصوب بالفتحة الظاهرة   : قلبًا . بخبر ليت المحذوف   انمتعّلق .بحرف الجرّ 

ة    انمتعّلق  .جرّ  بحرف ال   جرّ  محلّ اسم إشارة في    :  ذي . للتنبيه   :ها : دل   : ِالصخرة  . بصفة محذوف  بالكسرة   رمجرو ب
  .)صفة مشّبهة باسم الفاعل: صّماء: أصّم (.ة بالكسرة الظاهرةمجرورصفة : ِاءالصّم .الظاهرة

   للرائيٍةَرْب و ِعستهاِمللُم    رٍةْب من َع وما بِهلغروِب يا َل-٧
  ة النداء اد بأانمتعّلق . الظاهرة بالكسرةمجروراسم : الغروبِِ .جّر حرف :الالم:لغروبِِلََ . أداة نداء وتعجب:يا
العطف جرّ  محلّ  اسم موصول في  :ما   .حرف عطف : و ه  . ب اء :ب ّر       :هـ .حرف جرّ  : الب ّل ج صل في مح ضمير مّت

  .)اسم فاعل:  الرائي-اسم فاعل بمعنى الهائم : ستهامالُم(."استقّر". بالفعل المحذوفانمتعّلق.بحرف الجّر
   سوداِءفوَق العقيِق على ذرًا     نضاُره يسيُل والشمُس في شفٍق-٨

شمُس دأ :ال وع  مبت ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال فقٍٍٍ. الظ م  : ش روراس اهرة مج سرة الظ الخبر انمتعّلق . بالك  ب
ضارُ  . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :يسيُل.المحذوف وع    فاعل    :ه ن ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
اهرة  ـ .الظ صل ضمير :ه ي مّت ّل ف ّر مح وَق . باإلضافةج اهرة: ف ان منصوب بالفتحة الظ ه ظرف مك ول في  .مفع
ّدر  بالكسرة    مجرور اسم   : ذرًا. جرّ حرف  : على . يسيل انمتعّلق . بالكسرة الظاهرة  مجرور مضاف إليه    :ِالعقيق  ةالمق

ة عن الكسرة   ة بالفتح ة مجرورصفة : سوداِء .) مقصور.(على األلف المحذوفة لفظًا الظاهرة آتابةً    وع من الصرف   . نياب ، ممن
  .)ذروة: ج: ُذرا .الذهب: النضار( . صفةجّر محّلفي )  نضارةليسي:(الجمل.حّرآت بالكسرة لمناسبة القافية

   آالدمعِة الحمراِءطّرْتقت و     غمامتين تحدُّرًا مّرْت خالَل-٩
ا من اإلعراب      محلّ  للتأنيث ال     :ْت. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر       :مرَّْت، تقّطرتْ  ه ظرف     مفعول    :خاللَ . له في

اهرة ان منصوب بالفتحة الظ امتين .مك ه :غم اء مجرور مضاف إلي ه بالي ىألّن دُّرًا. مثن ة :تح ال منصوب بالفتح  ح
   .صفة مجرورة بالكسرة الظاهرة: الحمراءِِ.اسم مجرور بالكسرة الظاهرة: الدمعِة.الظاهرة
  ُمزَجْت بآخِر أدمعي لرثائي     قد للكوِن فكأّن آخَر دمعٍة-١٠
ى           :ْتُمزجََ . منصوب بالفتحة الظاهرة   "آأّن" اسم : آخرَ . بالفعل مشّبهرف   ح :آأّن ي عل ي للمجهول مبن  فعل ماض مبن

  .) آأّن( رفع خبر محّلفي ) قد ُمزَجْت: (الجمل. لها من اإلعرابمحّل للتأنيث ال :ْت .الفتح الظاهر
  ُت في المرآِة آيَف مسائيفرأْي     وآأّنني آنْسُت يومي زائًال-١١
  . نصب اسمهامحّل في مّتصل ضمير : ي. للوقاية:ن . بالفعلمشّبه حرف :يآأّنن

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُت . بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :، رأْيُت:آنْسُت
صبه الفتحة        :يومي ّدر  مفعول به منصوب وعالمة ن تكلم         ةالمق اء الم ل ي ا قب ى م صل  ضمير  :ي. عل  جرّ  حلّ م في  مّت

تح في              :آيفَ  .منصوب بالفتحة الظاهرة   حال   :زائًال .باإلضافة ى الف ي عل تفهام مبن ر    محلّ  اسم اس ع خب  :مسائي . رف
دأ  وع مبت همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال تكلمةالمق اء الم ل ي ا قب ى م صل ضمير : ي. عل ي مّت ّل ف ّر مح  . باإلضافةج
  . نصب مفعول بهمحّلفي ) ائيآيف مس ( ".آأّن"  رفع خبر محّلفي ) آنست: (الجمل

.من الشيء أعاله: ج ذُِْروة: ُذرًا  .ج ِعَبر: الِعظة: الِعْبَرة. / ج َعَبرات. الدمعة: الَعْبَرة
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}٥٠{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر بدوي الجبلامي تسالحبُّ الم                                  
  :النّص
   بدنياهوقد تفّرَد َمْن يهوى     الناُس دنياهم و فتنَتها تقسََّم-١
تح الظاهر         :، تفرَّدََ تقّسمََ ى الف اهم  . فعل ماض مبني عل صبه الفتحة           : دني ة ن ه منصوب وعالم ّدر  مفعول ب ى  ةالمق  عل
ا . اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة     :هافتنَت . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل ضمير   : هم .آخره صل ضمير   :ه  مّت
وع   فعل مضارع   :يهوى  . رفع فاعلمحّل اسم موصول في     :َمْن . باإلضافة جّر محّلفي   ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

  . نصب حالمحّلفي ) وقد تفّرد من يهوى(:الجمل . على آخرهةالمقّدر
   سلواهوال النعيُم محّبًا أنِت      وُته الّريُّ قلبًا أنِت جْذ ما فارَق-٢
تح الظاهر           :فارقََ ى الف ريُّ  . فعل ماض مبني عل وع    فاعل    : ال ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم اً .  الظاهرة  ةال ه     :قلب مفعول ب

ة  صبه الفتح ة ن صوب وعالم اهرةمن تِِ . الظ ي  :أن صل ف ارز منف ّل ضمير ب دأمح ع مبت ه . رف ر :جذوُت وع  خب مرف
ضمّ  وعالمة رفعه  صل  ضمير    :هـ  . الظاهرة  ةال يمُ  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت وع    اسم معطوف    :النع ة  مرف وعالم

ر    :سلواه  . معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة         اسم  :محّبًا . الظاهرة ةالضّم رفعه وع    خب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ . على آخرهةالمقّدر
  .الجمرة.. القبسة من النار :جَُِذوة مثلثة الجيم  /. نصب صفةمحّلفي ) أنِت سلواه(و) ذوتهأنِت ج:(الجمل 
   أخفاُهبُّ أملُكُه للروِحوالح    عّطرٍةِت قلبي بأسراٍر ُمغمْر -١١
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :تِِ . بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :غْمرتِِ
صبه الفتحة        :قلبي ّدر  مفعول به منصوب وعالمة ن تكلم          ةالمق اء الم ل ي ا قب ى م صل ضمير    : ي . عل  جرّ  محلّ  في    مّت

افة رٍة.باإلض فة :ُمعّط رور ص سرة مج اهرةة بالك ة: و .الظ بُّ.حالّي دأ : الح وع  مبت همرف ة رفع ضّم وعالم  ةال
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :أملُكُه.الظاهرة
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :هـ. على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع خبر : أخفاه
  .الحّب رفع خبر للمبتدأ محّلفي ) أملكه أخفاه( . نصب حالمحّلفي ) حبُّ أملكه أخفاهوال: (الجمل
  من أشقِر النوِر أصفاُه وأحالُه   هاُدههدقلتيِك سماواٌت ُيفي ُم -٤
اء    مجرور  اسم    :قلتيِكُم .جّر حرف   :في ه  بالي ى  ألّن صل  ضمير    :ِك. مثن الخبر   انمتعّلق  . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت  ب

وع    مبتدأ   :سماواٌت .المحذوف ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم دُ  . الظاهرة  ةال وع   فعل مضارع      :هايهده ه   مرف ة رفع  وعالم
ه     محّل في   مّتصلضمير  : ها. الظاهرة ةالضّم وع    فاعل    :أصفاه  . نصب مفعول ب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال  ةالمق

ره ى آخ ـ .عل صل  ضمير:ه ي مّت ّل ف ّر مح ورِِ . باإلضافةج ه :الن ضاف إلي ر م اهرةورمج سرة الظ ل . بالك : الجم
  )هدهد، رباعي: الجذر. هدهدة:هدهُدُي(. رفع صفةمحّلفي ) هاهدهُدُي(
  حّياُه في ُمحّتى ترّنَح سكٌر    ها يرشُف النجُمَحرالِك  ورنوٌة -٥
وع    اسم معطوف     :رنوٌة.  حرف عطف  :و ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ى           :راحََ . الظاهرة  ةال ي عل اقص مبن  فعل ماض ن

وع    فعل مضارع     :هايرشُف . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   اسم راح    :النجُم .اهرالفتح الظ  ه   مرف ة رفع  وعالم
صل ضمير  : ها.الظاهرة ةالضّم ه      محلّ  في    مّت رّنحََ  . نصب مفعول ب تح الظاهر           : ت ى الف ي عل  :سكرٌ  .فعل ماض مبن
  )الوجه: المحّيا( .ب خبر راح نصمحّلفي ) هايرشُف: (الجمل . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل 
   ما قيٌس وليالُه فيِكَولَُّهُم    ُه ونجمُتجٌر ما فَدّلٌه فيِك ُم-٦
ا  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  خبر  : لَّهوَدّلٌه، مُ م تفهام في        :م دأ  محلّ  اسم اس ع مبت ر  :جرٌ ف.  رف وع   خب مرف

ه ة رفع ضّم وعالم ا . الظاهرةةال ي :م تفهام ف م اس ّل  اس ر رفمح يٌس .ع خب دأ : ق وع مبت همرف ة رفع ضّم وعالم  ةال
  ).وّله= دّله: اسم مفعول من الفعل : ُمولَّه= ُمدلَّه (.الظاهرة
  ُر لوالُه الشقلتستحمَّ رؤاِك    يه ونوَرهماَن َمْن آان يسكُب عي-٧
  . فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر:آان . رفع مبتدأمحّل اسم استفهام في :َمْن

 ضمير  :هـ.  مثنىألّنه مفعول به منصوب بالياء :يهعيَن . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  عل مضارع    ف :يسكُب
ا .  اسم معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة     :همانورََ . باإلضافة جّر محّل في   مّتصل صل  ضمير    :هم  جرّ  محلّ  في    مّت

وع   فاعل  : رؤاكِِ .ب بالفتحة الظاهرة  فعل مضارع منصو  : َتستحّم. الم التعليل  :الالم :لتستحمَّ .باإلضافة ة  مرف وعالم

  المذهب اإلبداعّي
 البحر البسيط



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥١{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

شق  . باإلضافة  جّر محّل في   مّتصل ضمير   :ِك.  على آخر  ةالمقّدر ةالضّم رفعه ضمّ  صفة مرفوعة ب     :ُرال   . الظاهرة  ةال
  ).حرف جّر شبيه بالزائد: لواله  ( .ر آانب نصب خمحّلفي ) يسكُب: (الجمل
   يسمو عن الدنيا بشكواُهوراَح     عن شكواُه تكرمًة سما بحسِنِك-٨
  .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة: تكرمًة.  على آخرهالمقّدر فعل ماض مبني على الفتح :سما
سمو  . فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر        :راَح وع    فعل مضارع      :ي ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى   ةالمق  عل
  . نصب خبر راحمحّلفي ) يسمو: (الجمل .آخره
   أقساُه الهوى يختاُرومن شقاِء    ؤتلقًايُد بدعًا من األحزاِن ُمرُي -٩
 . الظاهرة  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة            :بدعًا . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :ريُد، يختارُ ُي
ّدر الم مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة            :أقساه  .  صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة     : ؤتلقًاُم  ضمير : هـ  . على آخره    ةق

  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل
  :اللغـــــــــة

  .ة باسم الفاعلمشّبهصفة : فهو َدِله وهي َدِلهة. ُجنَّ عشقًا أو غّمًا: َدَلهًا: َدِلَه
  .اسم مفعول: فهو ُمَدلَّه. حّيره وأذهب عقله: العشق: َدلََّهُه
  .ر من شّدة الوجدـّتحي: ًاَوَلهًا، وَلهان: َيْوَلُه، َيِلُه: َوِلَه

  .ة باسم الفاعلمشّبهصفة :  على وزن فعلى لألنثى وهي َوْلَهى. / على وزن فعالن للذآرفهو َولهان
  .اسم مفعول: ُمَولَّه، ُمَولَّهة

  .قـأل: الجذر. قـلـتـاسم فاعل من الفعل ائ :قـِلـْتـؤُم



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٢{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر عبد الباسط الصوفي-مأدبة للقمر 
  :النّص

رْ ف/  إلينا يا قمرْ   ْزفْت أآواُبنا فاق  ّهَج تو -١ َل ين     َتّج ذا اللي ْت   ا و/ وصورْ  وَعي ضياءٍ  ب  ه نزلَق
دَ  ْس الباِب تلمّ  ن فرجةِ ممن الُكوى،    /جْر الش ك البيُض على رأسِ   أقداُم قُ /ْر ُمنَح اَل ْط ِحب  واس

 لها من    محّل للتأنيث ال    :ْت . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :ْتْت، انزلقََ توّهجََ./فضٍة مغزولًة من الشررْ   
  .اإلعراب

  . باإلضافةجّر محّل في مّتصلضمير : نا، ك . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :أآواُبنا، أقداُمك
  . نصب على النداءمحّل في الضّممنادى مبني على :قمُر.فعل أمر مبني على السكون الظاهر:ْساقفْر، اسقْط، تلّم

  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :َت . بالتاء المتحرآةالّتصالهي على السكون فعل ماض مبن: تََجّرف
  . بدل منصوب بالفتحة الظاهرة:الليَل . نصب مفعول بهمحّلاسم إشارة في : ذا . للتنبيه :الهاء: هذا

ه  تمييز منصوب بالياء     :يينبوَع ى  ألّن ه      :ضياءٍ  . مثن   مرفوعة   صفة  :البيضُ  . بالكسرة الظاهرة    مجرور  مضاف إلي
  . لضرورة الشعرسّكن . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :رنحَدُم  . الظاهرةةالضّمب
  .صفة منصوبة بالفتحة الظاهرة: زولةًًغم . حال منصوب بالفتحة الظاهرة:بالََِح. )اسم مكان: رُمْنَحَد (
صيِف ف-٢ ُة ال ّباِآاآه ى ش ْه عل ِد/ نا ُمعلَّق ن عناقي روِموم ْه  الك ا معتِّق ُل /خمُرن ذي سالس ه

  .ة ُملفََّقهٌة صادقة، وقّصقّصف/قةالهوى يحكونها منّم عّنا أحاديُث/ورِدنا مضفورٌة مزّوقْه
ُة، خمُر افاآه دأ :ن وع  مبت همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ا . الظ صل ضمير :ن ي مّت ّل ف ّر مح ة،  . باإلضافةج ُمعّلق

اء : هذي  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه فوع  مر خبر   :ةٌٌ، مزّوقة، قصّ  معّتقة، مضفورةٌ  ه  :اله  اسم إشارة     :ذي . للتنبي
ون      :يحكونها . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   بدل   :سالُل . رفع مبتدأ  محّلفي   وت الن وع بثب  فعل مضارع مرف

صل ضمير    : ها . رفع فاعل  محّل في   مّتصلضمير  : و.  من األفعال الخمسة   ألّنهفي آخر    صب مفعول    ن  محلّ  في    مّت
ا : (الجمل  الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع مبتدأ : أحاديُث .. حال منصوب بالفتحة الظاهرة :قةّممن .به ) يحكونه

  .في محّل رفع خبر
الوا-٣ رْق:  ق يِصس ن قم ِر الفنا م زلج ديَل غ يعُتْتواحترَق/ من َج ض اٍق نا وه  عن

  .!ْهنا ما أعمَق في عيوِن آه الليُلوالليُل/  وُمقْل أسراُرنا خلَف ضلوٍعواختبأْت/وُقَبْل
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ْو . بواو الجماعةالّتصاله الضّمفعل ماض مبني على : قالوا
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :نا ". نا "يرالضّم بالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :سرْقنا
 :ْت.فعل ماض مبني على الفتح الظاهر : ، احترقْتاختبأْت .اهرة الظمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة    :منديَل

  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :أسراُرنا، ضيعُتنا . لها من اإلعرابمحّلللتأنيث ال 
ان منصوب بالفتحة الظاهرة       :خلفَ  . باإلضافة جرّ  محلّ  في   مّتصل ضمير   :نا ه ظرف مك  نائب  :وهجَ  . مفعول في

ا  .)ُعجّ ى أتو نعبم(مضارع مبني على الكسر الظاهر     اسم فعل    :آِه .منصوب بالفتحة الظاهرة  مفعول مطلق    ه  تعجبيّ  :م
سكون في    ة بمعنى شيء مبنّينكرة تامّ  ى ال دأ  محلّ ة عل ع مبت تح        :هأعمقَ  . رف ى الف ي عل د للتعجب مبن فعل ماض جام
  . نصب مفعول بهمحّل  فيمّتصل ضمير :هـ. )هو( والفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره .الظاهر

  !.). ما أفعله=أسلوب تعّجب قياسّي على وزن! ما أعمَقُه(  . " ما" رفع خبرمحّلفي ) أعمقُه: (الجمل 
ومن   / تحيا المواعيُد على شفاِهنا وُتقتَطْف/ نا من صباباتٍ ومن لفِح شغفُخلْق: قالوا-٤

  .همّزقنا الُموُنطعُم الحياَة من قلوب/ جديل المرِج عرزاٌل لنا وُمنعَطف
ا   " نا "يرالضّم ب الّتصالهفعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون        : ُخلْقنا صل ضمير   :  ن ع نائب فاعل      محلّ  في    مّت  . رف
 . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فاعل  : المواعيُد . على آخره  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فعل مضارع   : تحيا

شعر    سّكن  . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  لمجهول  فعل مضارع مبني ل   : ُتقتطف دأ   : عرزالٌ  . لضرورة ال وع  مبت مرف
  .  الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع اسم معطوف : فنعَطُم . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعه

  ).أطعم: الماضي:ُنطعم(. الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فعل مضارع : طعمُن .)اسم مكان:ُمنعَطف(
  .الظاهرة بالكسرة مجرورصفة : قةمّزالُم . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: لحياةا 

  المذهب اإلبداعّي
 تفعيلة بحر الرجز



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٣{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الشاعر شفيق معلوف عودة الشراع    ّيجر األدب المهالمحور التاسع
    :النّص

  من نداِء األآباِد لألآباِد    أيُّ صوٍت أدعى غداَة التنادي-١
ى  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :أدعى . الظاهرةةالضّم  رفعهوعالمةمرفوع  اسم استفهام مبتدأ  :أيُّ  عل

  )دعا: اسم تفضيل من الفعل : أدعى(. مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة:غداَة.آخره
  ناِد ُم لبناَن في الضلوِعباسِم    َط  الشوُق لإلياِب ونادى نِش-٢
ه  مرفوع   فاعل   :الشوُق.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :نشَط ضمّ  وعالمة رفع ادى  . الظاهرة  ةال  فعل ماض     :ن

وع من الصرف      . بالفتحة نيابة عن الكسرة    مجرور مضاف إليه    :لبناَن . على آخره  المقّدرمبني على الفتح     ادِ . ممن  :ُمن
  . اسم فاعل: ُمناٍد  .)منقوص( على الياء المحذوفة ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع فاعل 
   الرماِد من خالِلننفُض الجمَر     فعْدناُة الزماِنصدَقْت ذّم -٣
وع    فاعل   :ُةذّم . لها محّلالتاء للتأنيث ال     :ْت . فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      :ْتصدقََ ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

اهرة اِن .الظ ه :الزم رور مضاف إلي اهرةمج سرة الظ ْدنا . بالك سكون  :ع ى ال ي عل اقص مبن ل ماض ن صالهال فع  ّت
.  الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :ننفُض . رفع اسمهامحّل في مّتصل ضمير :نا  ". نا "يرالضّمب

  ".عْدنا" نصب خبر محّلفي ) ننفض (:الجمل . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :الجمَر

  تهاِد هودٌج ُم والشوِقـموِج     فْليقّلك بيَن الـ َقُرَب الشطُّ-٤
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :طُّالش.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:قرَب

ك اء:فْليقّل تئنافية:الف الم. اس ر:ال ّل. الم األم اهرة    : ُيق سكون الظ زوم بال ضارع مج ل م اء   . فع الفتح اللتق ّرك ب وح
س مير :ك .آنيناال صل ض ي مّت ّل ف ه مح ول ب صب مفع يَن . ن ه :ب ول في ة    مفع صوب بالفتح ان من رف مك  ظ

ة    ةالمقّدر ةالضّممرفوعة ب صفة   :تهاِدُم . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فاعل   :هودٌج.الظاهرة  .(على الياء المحذوف
  ).تهادى: اسم فاعل من الفعل : ُمتهاٍد( ).منقوص
   الواديذآرياتي على ضفاِف      ى الصبا، فيا قلُب لملْمَهْلهاَك َم -٥
ا محلّ  للخطاب ال  :ك . فعل أمر مبني على السكون      اسم :هاَك صبه الفتحة       :ىهَ ْلَم . له ة ن ه منصوب وعالم  مفعول ب

ى   :قلُب . على آخرهةالمقّدر بالكسرة مجرور مضاف إليه :الصبا . على آخره ةالمقّدر ي عل ضمّ  منادى مبن  محلّ  في  ال
ا     ةالمقّدر مفعول به منصوب بالكسرة      :تيذآريا . فعل أمر مبني على السكون الظاهر      :لملْم .نصب على النداء   ى م  عل
  ).اسم مكان: َمْلَهى(. باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ي .جمع مؤنث سالم .قبل ياء المتكلم

   صاِد عنه فمي بحرقِةعاَد    موطني، ما رشْفُت ورَدك إّال -٧
وطني ادى:م ضاف( من ة  )م صوب بالفتح ّدر من تكلم   ةالمق اء الم ل ي ا قب ى م م:  ي. عل صلير ض ي مّت ّل ف ّر مح  ج
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُت. بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :رشْفُت.باإلضافة
 فعل ماض  :عاد . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ك. الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة      :ورَدك

تكلم       ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه  مرفوع فاعل :فمي .مبني على الفتح الظاهر    اء الم صل ضمير  :ي. على ما قبل ي  مّت
ّدر  بالكسرة  مجرور مضاف إليه :صاِد . باإلضافة جّر محّلفي   ة    ةالمق اء المحذوف ى الي اد  : (الجمل  .) منقوص ( عل ع

  ).اسم فاعل من الفعل َصِدَي: صاٍد(. نصب حالمحّلفي ) عنه فمي بحرقِة صاِد

  المذهب اإلبداعّي
 البحر الخفيف



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٤{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

   الجعاِدحملوها على الجباِه    اٌحجربين  المغّر في قلوِب-٧
الخبر المحذوف    انمتعّلق  . بالكسرة الظاهرة   مجروراسم   :قلوِب ّربين  . ب ه     :المغ اء  مجرور  مضاف إلي ه  بالي  جمع  ألّن

ى      :حملوها . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :اٌحجر.مذآر سالم  ي عل ضمّ  فعل ماض مبن صاله  ال واو  الّت  ب
ة مجرور صفة   :الجعاِد . نصب مفعول به   محّل في   مّتصلضمير  : ها . رفع فاعل  محّل في   مّتصلضمير  :  و .الجماعة

  ).جعداء: ج:جعاد. جبهة: ج: جباه( . رفع صفةمحّلفي ) حملوها: (الجمل .بالكسرة الظاهرة
   هاِدهم سوى العزِمولم يهِدبِ     بالغر  الشرِقا سواحَلويوَم دقُّ-٨
 :و. بواو الجماعة  الّتصاله الضّمفعل ماض مبني على     : دقَّْوا .ن منصوب بالفتحة الظاهرة    مفعول فيه ظرف زما    :يوَم

  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :سواحَل . رفع فاعلمحّل في مّتصلضمير 
ة  فعل مضارع مجزوم بحذف حرف            : يهدهم  . حرف نفي وجزم     :لم م  . من آخره    العّل  محلّ  في    مّتصل ضمير   :  ه

ى آخره  ةالمقّدر اسم منصوب على االستثناء بالفتحة :سوى .فعول به نصب م  ادِ  . عل وع   فاعل  :ه ه  مرف ة رفع  وعالم
  . باإلضافةجّر محّلفي ) دّقوا سواحَل الشرق(:الجمل  .) منقوص.( على الياء المحذوفةةالمقّدر ةالضّم
   وّقاِد منهم بكوآٍب أفُق     المجاديُف شعَّ الـما احتّكْتآّل -٨
  .) باإلضافةجّر محّل في المؤّولالمصدر (. مصدرية:  ما.نائب ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة :آّل:آّلما
تح الظاهر         : ْتّكاحت ى الف ي عل وع    فاعل    : األفقُ  ، المجاديفُ  .للتأنيث : ْت .فعل ماض مبن ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

  .ة بالكسرة الظاهرةرمجرو صفة :  وّقاِد. فعل ماض مبني على الفتح الظاهر:شعَّ.الظاهرة
  . لها من اإلعراب جواب شرط غير جازممحّلال ) شّع(:الجمل 
  هم يُد النسيِم الهاديْتجمَع    وّزعْتهم آفُّ الرياِح فهّال -٩

ا من اإلعراب      محلّ  للتأنيث ال     :ْت.  فعل ماض مبني على الفتح الظاهر      : هموّزعْتهم، جمعتْ  م .  له صل  ضمير    :ه  مّت
ه      محلّ في   دُ    . نصب مفعول ب وع    فاعل    :آفُّ، ي ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم احِِ .  الظاهرة  ةال سيمِِ  الري ه     :، الن  مضاف إلي

  . للتحضيض: هّال.  على آخرهةالمقّدرة بالكسرة مجرور صفة :الهادي . بالكسرة الظاهرةمجرور
  ِدالوذمٌم في خفارِة األ    هي إّال هاِت ماصُص األّمُغ -١٠

  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :ِدوال األ،هاِتاألّم. ظاهرة الةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :غصُص
دأ    محلّ  ضمير بارز منفصل في        :هي . نافيه :ما ع مبت مٌ . أداة حصر : إّال. رف ر  : ذم وع  خب ه  مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال

  ). ُغّصة:ج:ُغَصص).(ألّنه انتقض نفيها بإّال"  ما"أهملت(. رفع خبرمحّلفي )  ذمٌمماهي إّال: (الجمل .الظاهرة
   بعَد طوِل الجهاِد الفتِحعلَم     أن يخنقوا الشراَع ويطووا حاَن-١٢
  . حرف مصدري ونصب:أْن .فعل ماض مبني على الفتح الظاهر: حاَن

 محلّ  في    مّتصل ضمير   : و . من األفعال الخمسة   ألّنه فعل مضارع منصوب بحذف النون من آخره         : يخنقوا، يطووا 
ل  ع فاع صدر ( .رف ؤّولالم ي  الم ّلف ل مح ع فاع شراَع، َع .) رف ة    :َمَلال صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب  مفع
   . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة:بعَد.الظاهرة
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :، طوِل، الجهادِِالفتحِِ

  ).جعداء(، لألنثى )أجعد( للذآر .ة باسم الفاعلمشّبهصفة :  ِجَعاد  /اسم آلة: افِدْجج مِِ: مجاديف



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٥{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  )رشيد سليم الخوري ( الشاعر القروّيالشهداء   :االّتجاه القومّي  
  :النّص
  هم أبداأزآى الصالِة على  أرواِح     تسليٌم على الشهدا خيُر المطالعِِ-١
  .اهرة بالكسرة الظمجرور مضاف إليه :المطالِع، الصالِة . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ :خيُر

سليٌم ر :ت وع  خب ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ى . الظ دأ :أزآ وع  مبت ه مرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال ى ةالمق  عل
  ).اسم تفضيل من الفعل زآا: أزآى(. مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة:بداأ.آخره
  ى فد عن األوطاِن ماَتلكلِّ حرٍّ   هاُم إجالًال وتكرمًةِن الَحْنَتْلَف -٢

ة حرف   وعالمة جزمه حذف     فعل مضارع مجزوم     :تنحِن . الم األمر  :الالم.  استئنافيه :الفاء :فلتنحِن  . من آخره    العّل
وع    فاعل    :الهاُم ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ام  (. الظاهرة  ةال ة . ج: اله رأس  =الهام ه منصوب       :إجالالً .)ال  مفعول ألجل

  . على آخرهةالمقّدرمنصوب بالفتحة حال :فدى.هرةمضاف إليه مجرور بالكسرة الظا:ُحرٍّ.بالفتحة الظاهرة

  دى ُه الضليِل للشعِبفي جوِّ لبناَن    ْتيا أنجَم  الوطِن الزهَر التي سطَع-٣
  . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :الوطِن .منصوب بالفتحة الظاهرة  )مضاف( منادى :أنجَم. أداة نداء: يا

ضليلِ . نصب صفة    محلّ  اسم موصول في     :لتيا.  بالفتحة الظاهرة  ة صفة منصوب  :الزهَر ة بالكسرة   مجرور  صفة    :ال
  .صلة الموصول ال محّل لها )سطعت:(الجمل. على آخرهةالمقّدر حال منصوب بالفتحة :  هدى.الظاهرة
   فقدَسْت بكُم األعواَد والمسدا    لّطخًةقد عّلقْتكم يُد الجاني ُم-٤

ا من اإلعراب   محلّ للتأنيث ال  : ْت .الظاهر   فعل ماض مبني على الفتح    :علَقْتكم، قّدَستْ  م  . له صل  ضمير  :آ  في  مّت
ه  مرفوع   فاعل   :يُد.  نصب مفعول به   محّل ضمّ  وعالمة رفع ( . حال منصوب بالفتحة الظاهرة    :ملّطخةً  . الظاهرة  ةال

  . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :األعواَد ). ُلطِّخ :اسم مفعول من الفعل :  ُملطَّخة
  ى صدُرها حسدامنها الثريا تلّظ     أوسمًةقوآم بصدِر األفِق بل عّل-٥

ى       : عّلقوآم ضمّ  فعل ماض مبني عل صاله  ال واو الجماعة    الّت صل  ضمير   :و . ب ع فاعل  محلّ  في  مّت م .  رف ضمير  : آ
   ).العالمة: وسام:ج:أوسمة(. حال منصوب بالفتحة الظاهرة:أوسمًة . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل
تح     :ىتلّظ . على آخره  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :االثري ّدر  فعل ماض مبني على الف ى آخره  المق  . عل
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل ضمير :ها . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فاعل :هاصدُر

  .ع خبر رفمحّل في )هاى صدُرتلّظ: (الجمل   . منصوب بالفتحة الظاهرةتمييز :حسدا 
  داعتَق ُمِبْر للُعوعقدٍة وحّدْت    ب رابطًةْرأآرْم بحبٍل غدا للُع-٦
لٍ  . زائد جّر حرف   :الباء:بحبٍل . فعل ماض جامد جاء على صفة األمر للتعجب مبني على السكون الظاهر            :أآرْم  :حب
ّدر ني على الفتح  فعل ماض ناقص مب   :غدا .ه فاعل  على أنّ  الًّّمح لفظًا بالكسرة الظاهرة مرفوع      مجروراسم   ى  المق  عل
تح الظاهر           : وحّدتْ  . منصوب بالفتحة الظاهرة     " غدا   " خبر :رابطًة .آخره ى الف ي عل  للتأنيث ال  : ْت .فعل ماض مبن
   . الظاهرةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :داتَقْعُم .من اإلعراب  لهامحّل
  ).، عقدٍة حبٍل(ة  صفجّر محّلفي  )ُمعتَقدا..وحّدت(و) غدا رابطًة: (الجمل
  ٍة ال ترى في غيِرآم سنداألّم    يا سندًاِبْروأنتم يا شباَب الُع-٧
  . منادى منصوب بالفتحة الظاهرة:، سندًاشباَب.  رفع مبتدأمحّل ضمير بارز منفصل في :أنتم

ه   مرفوع   فعل مضارع    :ترى .نافيه :ال:ال ترى  ة رفع ضمّ  وعالم ّدر  ةال ى آخره   ةالمق ه منصوب   مفعول   :سندا  . عل ب
  .)ة أّم( صفة جّر محّلفي ) ال ترى سندا: (الجمل . الظاهرةوعالمة نصبه الفتحة

  دى ُسال ُتهَدَرنَّ دماُء األبرياِء     األبرياِء أالناشْدُتكم بدماِء -٨
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُت.  بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :كمُتناشْد

  . للتحضيض:أال . بالكسرة الظاهرةمجرور مضاف إليه :األبرياِء . نصب مفعول بهمحّل في مّتصل  ضمير:آم 
 جزم بال    محّلوهو في   . الثقيلة بنون التوآيد    الّتصاله فعل مضارع مبني للمجهول مبني على الفتح         :ّنرََ ُتهدَ .ناهية: ال
 -١س    . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  اعل   نائب ف  :دماُء . على آخره  ةالمقّدر حال منصوب بالفتحة     :سدى .

  .د بنون التوآيد الثقيلةأّآ .؟ )َرّنهَدُت ال(د الفعل المضارع ِبَم أّآ
  .مضارع دّل على طلب:   السبب. ما حكم التوآيد؟ وما السبب؟ حكم التوآيد جائز-٢س             

   ولن تلداأمٌّهم للمجِد أمثاَل    ولدْتما  الجبابرُة األبطاُل تلَك -٩

  المذهب االّتباعّي
 بحر البسيطال



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٦{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

.  الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   بدل   : الجبابرُة .للخطاب: ك . للبعد :ل. رفع مبتدأ  محّلشارة في   إ اسم   :تي:تلك
دَ  . الظاهرة ةالضّم صفة مرفوعة ب   :األبطاُل تح الظاهر            :ْتول ى الف ي عل ا من      محلّ  للتأنيث ال     :ْت . فعل ماض مبن  له
 :أمٌّ. باإلضافة  جّر محّل في   مّتصل ضمير   :هم . الظاهرة صوب وعالمة نصبه الفتحة   مفعول به من   :همأمثاَل .اإلعراب

  . فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة    :تلَد . حرف نفي ونصب :لن . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فاعل  
  . رفع خبرمحّلفي ) ما ولدت أمٌّ (... بالعطف  رفعمحّلفي ) لن تلد: (الجمل
  بتردا ُمي حياَض الردى بالناِريبغ    ّتِقداهم، آالنار ُم أروُعِهللا -١٠
الم :ِهللا ّر: ال م : ِاهللا.حرف ج ة اس ظ الجالل سرة الظاهرةمجرورلف الخبر المحذوفانمتعّلق . بالك مأروُع . ب دأ :ه  مبت

م .  الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   صل  ضمير    :ه دا، مُ  ُم . باإلضافة  جرّ  محلّ  في    مّت ردا ّتق نصوب   حال م   :بت
ه منصوب       :حياضَ  . على آخره  ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :يبغي .بالفتحة الظاهرة  مفعول ب

ة   صبه الفتح ة ن اهرةوعالم اض(.  الظ وض: ج:حي ل  .) ح ردى  (:الجم اض ال ي حي ي ) يبغ ّلف ال مح صب ح  (. ن
  .)برد: الجذر،ابترد:علاسم فاعل من الف: مبتردا.وقد:الجذر، اّتقد:سم فاعل من الفعلا:مّتقدا
   ما تمّنى أّنه ُضِمداِهبغيِر     طمٌعَح لو لم ُيغِرِهرُجُيقبُِّل ال -١١
ُل ضارع :ُيقبِّ ل م وع  فع همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ة   :َحرُجال . الظ صبه الفتح ة ن صوب وعالم ه من ول ب  مفع

ة رع مجزوم بحذف حرف         فعل مضا  :ُيغِرِه . حرف نفي وجزم وقلب    :لم . حرف شرط غير جازم    : لو .الظاهرة  العّل
ه      محلّ  في    مّتصل ضمير   :هـ. من آخره  وع    فاعل    :طمعٌ  . نصب مفعول ب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم ا  . الظاهرة  ةال  :م

شّبه  حرف  : أّنه . على آخرهالمقّدر فعل ماض مبني على الفتح      : تمّنى  .نافيه صل  ضمير  : هـ . بالفعل م  محلّ  في  مّت
ؤّول المصدر   (. للمجهول مبني على الفتح الظاهر      فعل ماض مبني   :اَدِمُض .نصب اسمها  ا         الم  من أّن واسمها و خبره

ازم ال  ) ىما تمّن(:الجمل   .) نصب مفعول به   محّلفي   ا من اإلعراب   محلّ جواب شرط غير ج  محلّ  في  )اَدِمضُ . ( له
   .أّنرفع خبر 

  . بمصدربرها يمكن تأويلها واسمها وخألّنه ؟) ُضِمَد أّنه( في همزةالبب فتح  سعّلل -١س 
  . نصب مفعول بهمحّلفي ) أنَّ وما بعدها( من المؤّولالمصدر 



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٧{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

  لياس فرحات الشاعر إشقاء الغربة   :االّتجاه الواقعّي  
  :النّص

   أسعى وأدأُبطوْيُت بها األصقاَع    ّجًة ِح من عمري ثالثيَنطوى الدهُر -١
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع اعل  ف:الدهُر . على آخرهالمقّدر فعل ماض مبني على الفتح :طوى

ين اء    :ثالث صوب بالي ه من ول ب ه مفع سالم   ألّن ذآر ال ع الم ق بجم ة   :ًةّجِح . ملح صوب بالفتح ز من  تميي
تُ .)جِحَج.ج:ّجةِح(.الظاهرة سكون            :طوْي ى ال ي عل صاله  فعل ماض مبن ة    الّت اء المتحرآ صل  ضمير    :ُت.  بالت  في   مّت
 فعل مضارع   :أسعى )صقع:ج:أصقاع(. الظاهرة  به منصوب وعالمة نصبه الفتحة     مفعول :األصقاَع. رفع فاعل  محّل

  . نصب حالمحّلفي ) أسعى. (صفة نصب محّلفي ) طويُت األصقاع(:الجمل.ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع 

   ُيغرُب لو شّرْقُت راَحوأقسُم    ٌقشرِّأغّرُب خلَف الرزِق وهو ُم -٢
 مفعول فيه ظرف مكان منصوب      :خلَف . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  عل مضارع    ف : يغّربُ ، أقسُم   ،أغّرُب  

 ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   خبر   :ٌقشرُِّم . رفع مبتدأ  محّل ضمير بارز منفصل في      :هو .حالّية :و .بالفتحة الظاهرة 
سكون           : ُتْقشرّ .حرف شرط غير جازم    : لو.الظاهرة ى ال ي عل صاله فعل ماض مبن ا  الّت ة   بالت ضمير   :ُت. ء المتحرآ
  .عل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهرف :اَح ر. رفع فاعلمحّل في مّتصل
  .شرط غير جازمجواب  لها من اإلعراب محّلال ) يغّرُبراَح(   . نصب حالمحّلفي )مشّرقهو (:مل الج

  .ا من اإلعراب لهمحّلجواب القسم ال  )ُب يغّر راَحقُتلو شّر(        
  حصانان ُمحمرٌّ هزيٌل وأشهُب    هاجرُّ يْت راَحللنقِل ومرآبٍة -٣
اً  مجرور  اسم   :مرآبٍة .ّب واو رُ  :و وع         لفظ دأ      الًّمح  بالكسرة الظاهرة مرف ه مبت ى أّن  ا،تحذف ُربَّ ويبقى عمله      (. عل

واو ا ال دّل عليه اهر :ْتراَح ).فت تح الظ ى الف ي عل اقص  مبن ل ماض ن ث ال :ْت . فع ّل للتأني رابمح ن اإلع ا م  . له
اجرُّي ل: ه ضارع  فع وع م ه مرف ة رفع ضّم وعالم اهرة  ةال ا الظ مير  :ه صلض ي مّت ّل ف ه مح ول ب صب مفع  . ن

لٌ  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  بدل  : ُمحمرُّ . مثنى ألّنه فاعل مرفوع باأللف     :حصانان  صفة مرفوعة     : هزي
  . نصب خبر راحتمحّلفي ) ا حصانانهجّري (. صفة جّر محّلفي ) هاجّرراحت ي: (الجمل. الظاهرةةالضّمب

  عجُبصناديُق فيها ما يسرُّ وُي    إلى حوذيِّها ووراَءنا جلْسُت-٤
  . رفع فاعلمحّل في مّتصل ضمير :ُت.  بالتاء المتحرآةالّتصاله فعل ماض مبني على السكون :ُتجلْس
  . باإلضافةجّر محّل في مّتصل  ضمير:نا . مفعول فيه ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة:ناوراَء: حالّية :و

ه  مرفوع  مبتدأ   :صناديُق ة رفع ضمّ  وعالم ا  . الظاهرة ةال دأ  محلّ  اسم موصول في    :م ع مبت سرُّ، يُ  . رف  فعل  :عجبُ ي
  . رفع صفةمحّلفي ) فيها ما يسرُّ(. نصب حال محّلفي ) وراءنا صناديُق(:الجمل  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع مضارع 
  فيحسُبها الراؤون تطفو وترسُب    هااِلفى في الربا وِحي تبيُن وتخ-٥

يُن ُب،تب ل مضارع : ترس وع فع همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ى.  الظ ل مضارع :تخف وع فع همرف ة رفع  وعالم
ا . الظاهرة  ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع  فعل مضارع   :يحسُبها. على آخره  ةالمقّدر ةالضّم صل ضمير   :ه  محلّ  في    مّت

  . نصب مفعول به ثانمحّلفي ) تطفو:(الجمل. جمع مذآر سالمألّنهفاعل مرفوع بالواو  :الراؤون."لأّو"نصب مفعول به

    ُمعقُب لليِلفتحسُب أّن الليَل    سِفٌرُح ُمب الغاِب والصلَب قتدخُل و-٦
 ةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح :قلَب . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :حسُب ت،تدخُل

 ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  خبر :ٌرسِفُم . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  مبتدأ : الصبُح.حالّية :و.الظاهرة
 من أّن واسمها المؤّولالمصدر (، منصوب بالفتحة الظاهرة"أّن" اسم :الليَل . بالفعل مشّبه حرف :أّن .الظاهرة
   . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  "أّن" خبر:ُمعقُب .)سدَّ مسدَّ مفعولي تحسبوخبرها 
  . نصب حالمحّلفي )  مسفٌروالصبُح (:الجمل
  ُبخمُع قلَب الصخِر يشكو ويصستف     الصفا عجالُتهامِّ تمرُّ على ُص-٧

ه  مرفوع   فعل مضارع    :تمرُّ، يصخبُ  ضمّ  وعالمة رفع ا  . الظاهرة  ةال وع    فاعل    :عجالُته ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم  ةال
اهرة  ا .الظ صلضمير  :ه ي مّت ّل ف ّر مح َب . باإلضافةج ة :قل صبه الفتح ة ن ه منصوب وعالم ول ب اهرةمفع  . الظ
  . نصب حالمحّلفي ) يشكو (:الجمل .ةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :يشكو
   عليها البوُم يبكي وينعُبوقاَم     من أناسهاْتنبيُت بأآواٍخ خَل -٨

  المذهب الواقعّي القديم
 البحر الطويل



       المرشد في اإلعراب الثالث الثانوّي ـالعلمّي ـاألدبّي

      
     مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق

}٥٨{

 ٨٧٠٢٨٩:  هاتف-إسماعيل الصلخدّي: األستاذ

ه وع مرف فعل مضارع   : ينعبُ نبيُت، ضمّ  وعالمة رفع تح      :ْتخلَ  . الظاهرة ةال ى الف ي عل ّدر  فعل ماض مبن ى  المق  عل
ساآنين      اء ال ا  محلّ  للتأنيث ال     :ْت .األلف المحذوفة اللتق امَ  .من اإلعراب     له اقص   فعل ماض    :ق شروع  (ن ال ال  ) أفع

اهر  تح الظ ى الف ي عل وُم.مبن م :الب ا"اس وع "مق همرف ة رفع ضّم وعالم اهرةةال ي . الظ ضارع  ف:يبك ل م وع ع مرف
  . صفةجّر محّلفي ) خلت من أناسها. () قام( نصب خبرمحّلفي ) يبكي(:الجمل  . على آخرهةالمقّدر ةالضّم وعالمة رفعه

  غرُب منها وَيطلُّ علينا النجُمُي    دراُنها وسقوُفهاٌة ُجكفكَّ ُم-٩
ر    :كٌةفكَُّم وع    خب ه   مرف ة رفع ضمّ  وعالم دأ    :هادراُنجُ  . الظاهرة  ةال وع   م مبت ه   رف ة رفع ضمّ  وعالم ا  . الظاهرة  ةال  : ه

ا  . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   مبتدأ   :ها سقوفُ . باإلضافة جّر محّل في   مّتصلضمير   صل  ضمير    :ه  في   مّت
 محلّ في   ) كة جدرانها  مفّك: (الجمل . الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع    فعل مضارع  :غرُب، يَ طلُُّي. باإلضافة جّر محّل
   .)َكاسم مفعول من الفعل ُفكِّ: ةكفكَُّم: الصرف( . رفع خبرمحّلفي ): يطّل علينا النجم( . صفة جّر

   السهد فيهنَّ يلهُبضحي وجمُروُن     للكرىنا الشوُقمسي، وفي أجفاِن فُن-١٠
سي، ُنُن ل مضارع :ضحيم وع  فع همرف ة رفع ضّم وعالم ّدر ةال رهةالمق ى آخ اأجفاِن . عل سرة : ن رور بالك م مج اس

الخبر المحذوف  انمتعّلق .ضمير مّتصل في محّل جّر باإلضافة     : نا.اهرةالظ شوقُ  . ب دأ  :، جمرُ ال وع   مبت ة  مرف وعالم
  . الظاهرةةالضّم وعالمة رفعهمرفوع  فعل مضارع :يلهُب. الظاهرةةالضّم رفعه
      . رفع خبرمحّلي ف )يلهُب( . نصب حالمحّلفي  ) يلهُبهنَّهد فيالّسجمُر ()+ للكرىفي أجفاننا الشوُق:(الجمل

  . إضحاء: أضحى المصدرضحي ُن         .  إمساء: أمسى المصدرمسي ُن
   نشرُبوطورًا تعاُف الخيُل ما نحُن     تارًةونشرُب مّما تشرُب الخيُل-١١

اً  فَ ْيَع:َـَ :عاف :تعاف(. الظاهرة ةالضّم وعالمة رفعه مرفوع   فعل مضارع    :نشرُب، تشرُب، تعافُ   ا  )ًا وِعَياف  :من :مّم
شرب " بالفعل    انمتعّلق  .جرّ  بحرف ال   جرّ  محلّ  اسم موصول في      :ما .جّرحرف   لُ  ."ن وع    فاعل    :الخي ة  مرف وعالم
ا  . مفعول فيه ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة         :تارًة، طوراً  . الظاهرة ةالضّم رفعه  محلّ  اسم موصول في        :م

  ) تشرُب الخيُل(: لجملا. رفع مبتدأمحّل ضمير بارز منفصل في :نحُن .نصب مفعول به
 . "نحُن  " للمبتدأ خبررفع محّلفي )  نشرُب  (.عرابمن اإل  لهامحّلصلة الموصول ال)   نشرُبنحُن (و


