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يا أختَ جبّ ِار البطا

رغد محمد نزار الساطي
حِ تفيّئي ظ ّل الخلود

ت في
-1أيّتها المرأة القوية الصامدة كصمود جبل قاسيون ،عيشي وتمتَّعي بنعيم األمجاد التي
ساهم ِ
ْ
ص ْن ِعها.
يا أخت :يا :أداة نداء ــ أخت :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
جبار :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
البطاح مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تفيئي :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة ــ وياء المؤنثة ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
ظل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الخلود :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ وسكن لتقييد القافية
**جملة ( تفيئي) فعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1ما المراد بقول الشاعر :
جبار البطاح  :جبل قاسيون
أخت جبار البطاح  :المرأة الدمشقية الشجاعة
 -2ما نوع اإلنشاء في البيت
يا أخت  :إنشاء ((نداء ))
تفيئي ظل الخلود  :إنشاء (( أمر))
 -3استخرج من البيت مصدرا ً وحدد نوعه
الخلود  :مصدر سماعي
 -4استخرج من النص مشتقا ً وحدد نوعه
جبّار  :صيغة مبالغة
 -5ما نوع النداء في البيت
يا أخت  :منادى مضاف
 -6استخرج من البيت مفعوال ً به وحدد نوعه
ظ ّل  :مفعول به معرب اسم ظاهر
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مضض الشد
ت في
جاهد ِ
ِ

رغد محمد نزار الساطي

ائ ِد ال التوا َء وال هجو ْد

 -2أيتها المرأة لقد نا َ
صري في أداء واجباتك ولم تهملي ما
ض ْل ِ
ت في أصعب المحن و أقساها ،ولم تق ِ ّ
هو ُمو َك ٌل إليك.
جاهدت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركة ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل
في :حرف جرــ مضض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( جاهدت)
الشدائد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
ال :نافية للجنس تعمل عمل (إن) ــ التواء :اسم (ال) مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف
وال :الواو حرف عطف ــ ال :نافية للجنس تعمل عمل (إن )
هجود :اسم (ال) مبني على الفتح الظاهر في محل نصب ــ وسكن للضرورة الشعرية
**جملة ( جاهدت) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1استخرج من البيت مصدرا ً وحدد نوعه
التواء  :مصدر قياسي
هجود :مصدر سماعي
 -2استخرج من البيت اسما ً ممنوعا ً من الصرف جر بالكسرة ولماذا
الشدائد  :جمع تكسير من صيغ منتهى الجموع على وزن فعائل
جر بالكسرة ألنه معرف بأل
ّ
 -3ماذا أفادت الزيادة في ((جاهد))
تفيد المشاركة
 -4استخرج من البيت حرف عطف وبين فائدته
الواو  :تفيد المشاركة دون ترتيب زمني
 -5استخرج من البيت فعالً مبنيا ً
جاهدت  :فعل ماض
 -6ما جمع كلمة ((التواء ))
التواءات
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بين األسنّ ِة والصوا
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رم في البروق وفي الرعو ْد
ِ

ت كل أنواع األسلحة في ك ِ ّل الظروف الطبيعيَّة القاسية.
سط المعارك ،وقاوم ِ
 -3تح َّمل ِ
ت ال ِنّضا َل و ْ
بين :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل ( جاهدت)
األسنّة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والصوارم :الواو حرف عطف ــ الصوارم :اسم معطوف على (األسنة) مجرور مثله وعالمة جره
الكسرة الظاهرة
في :حرف جرــ البروق :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( جاهدت)
وفي  :الواو حرف عطف ــ في :حرف جر
ا ِلرعود :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة وسكن لتقييد القافية ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل(جاهدت(

التطبيق :
 -1استخرج من البيت مفعوال ً به وحدد نوعه وبم تعلق ؟
بين  :مفعول فيه ظرف مكان متعلق بالفعل جاهدت
 -2استخرج من البيت مصاحبا ً لغويا ً
األسنة والصوارم
 -3ما مفرد كلمة األسنة  :سنان
ما مفرد كلمة الصوارم  :صارم
ما مفرد كلمة البروق  :البرق
ما مفرد كلمة الرعود  :رعد
 -4استخرج من البيت اسما ً ممنوعا ً من الصرف وبين السبب
الصوارم  :جمع تكسير من صيغ منتهى الجموع على وزن فواعل
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الزمهرير  ،وما اتّكأ
في
ِ
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ت على األرائك ِ والنّجود
ِ

البر ِد الشديد ورف ْ
الجلوس واالسترخاء واالستلقاء في البيت عندما اقتضت
ت
-4
ض ِ
صبر ِ
ت على ْ
ْ
َ
الضرورة.
في :حرف جر ــ الزمهرير :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل (جاهدت(
و  :الواو حرف عطف ( جاهدت وما اتكأت) ــ ما :نافية ال عمل لها ــ
اتكأت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل
على :حرف جر ــ األرائك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( اتكأت )
و :حرف عطف ــ النجود :اسم معطوف على ( األرائك) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ
وسكن لتقييد القافية
**جملة ( ما اتكأت) معطوفة على ( جاهدت ) ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1ما معنى كلمة (( الزمهرير ))
شدة البرد
 -2ما مفرد كلمة األرائك
أريكة
 -3استخرج من البيت حرف عطف وبين فائدته
الواو  :تفيد المشاركة دون ترتيب زمني
 -4ما مفرد كلمة النجود
نجد
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ّلل ليلُ ِك في الفال
ِّ
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مسلوب طري ْد
والنّو ُم
ٌ

جفونك سبيالً.
-5ما أكثر الّليالي التي عشْتيها في البراري ال يعرف النوم إلى
ِ
ّّلل :الالم حرف جر ــ هللا :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ــ
والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف
ليلك :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
في  :حرف جر ــ الفال :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ــ
والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف
والنوم :الواو حالية ــ النوم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
مسلوب :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
طريد :خبر ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وسكن للضرورة الشعرية
**جملة ( ليلك في الفال) اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( النوم مسلوب طريد )..اسمية في محل نصب حال القترانها بواو الحال

التطبيق :
 -1استخرج من البيت أسلوب تعجب وبين نوعه
هلل ليلك  :أسلوب تعجب سماعي
 -2استخرج من البيت اسما ً جامدا ً وبين نوعه
النوم  :جامد معنى
 -3استخرج من البيت اسما ً مشتقا ً وبين نوعه
مسلوب  :اسم مفعول
 -4هات تركيبا بمعنى (( النوم مسلوب طريد ))
النوم مطرود بعيد
 -5هات مرادفا ً لكلمة الفال :
الصحراء
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صا َ
غ ّ
لك القالئ َد
الزما ُن ِ
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من جهاد ِِك والعقو ْد

 -6كتب ّ
بصور و َّ
المشرفة
له َمت حروفها من مواقفك
الزما ُن تاريخك المشرق أيّتها المرأة
ضاء ٍة ا ْ
ٍ
ِ
ست ُ ِ
في ساحات ال ِنّضال.
صاغ :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
الزمان :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
لك :الالم حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (صاغ(
القالئد :مفعول به منصوب للفعل( صاغ) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :حرف جر ــ جهادك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل(صاغ(
و :حرف عطف ــ العقود :اسم معطوف على ( القالئد) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وسكن للضرورة الشعرية
**جملة( صاغ ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1استخرج من البيت اسما ً ممنوعا ً من الصرف وبين السبب
القالئد  :جمع تكسير من صيغ منتهى الجموع على وزن فعائل
 -2استخرج من البيت مصدرا ً وبين نوعه
جهاد  :مصدر قياسي
 -3استخرج من البيت فعالً معتالً وبين نوعه
صاغ  :معتل أجوف
 -4استخرج من البيت اسما ً جامدا ً وبين نوعه
الزمان  :اسم جامد معنى
 -5ما مفرد :
القالئد  :القالدة
العقود  :العقد
 -6استخرج من البيت مفعوال ً به وحدد نوعه
القالئد  :اسم ظاهر معرب
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ناجيتُ يو َم ِك في القصي ِد

رغد محمد نزار الساطي

بك القصي ْد
فما أحاط ِ

َّ
صر على أن يَ ِفيَ ِك حقَّ ِك.
ش ْع ِري
ش ْع َر ق َّ
ولكن ال ِ
أصف أمجاد َِك وبطوالتك في ِ
 -7حاو ْلتُ أن ِ
ناجيت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل
يومك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
في :حرف جر ــ القصيد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (ناجيت(
فما :الفاء حرف عطف ــ ما :نافية ال عمل لها
أحاط :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
بك :الباء حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(أحاط(
القصيد :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وحرك بالكسر للضرورة الشعرية
**جملة (ناجيت) فعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة (ما أحاط) فعلية معطوفة على جملة (ناجيت) ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1استخرج من البيت فعالً معتالً وبين نوعه
أحاط  :فعل معتل أجوف
 -2ماذا أفادت الزيادة في (( ناجى))
المشاركة
 -3استخرج من البيت مفعوال ً به وحدد نوعه
يومك  :مفعول به اسم ظاهر معرب
 -4ما مصدر الفعل (( ناجى ))
مناجاة
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ولإلمعان في
مالي
ِ
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غور القوافي والنجو ْد
ِ

المتنوعة.
 -8لذا فال فائدة في إضاعة وقتي في الخوض في القوافي
ِّ
ما :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
لي :الالم حرف جر ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بخبر محذوف
ولإلمعان :الواو حرف عطف ــ لـ :حرف جر ــ اإلمعان  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره
الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف
في  :حرف جر ــ غور :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالمصدر( إمعان)
القوافي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء للتعذر
و :حرف عطف ــ النجود :اسم معطوف على ( القوافي) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ
وحرك بالكسر لتقييد القافية
**البيت كله جملة اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1ما جمع كلمة ((غور ))
أغوار
 -2ما مفرد كلمة (( القوافي )) و (( النجود))
القوافي  :قافية
النجود :نجد
 -3استخرج من البيت مصدرا ً وبين نوعه
اإلمعان  :مصدر قياسي
 -4استخرج من البيت حرف عطف وبين فائدته
الواو  :المشاركة دون ترتيب زمني
 -5استخرج من البيت اسما ً ممنوعا ً من الصرف وبين السبب
القوافي  :جمع تكسير من صيغ منتهى الجموع
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الفع ُل أبل ُغ منطقا ً
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من ك ِ ّل قافي ٍة شرو ْد

ش ْعر.
 -9فالنضال والمقاومة أفضل من الكالم وأفضل من الخوض في ال ِ
الفعل :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أبلغ :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
منطقا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
قافية :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
شرود :صفة ( قافية) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة ــ وحرك بالسكون
**البيت كله جملة اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب

التطبيق :
 -1استخرج من البيت مشتقا ً وبين نوعه
أبلغ  :اسم تفضيل
 -2استخرج من البيت تمييزا ً وبين نوعه
منطقا ً  :تمييز جملة
 -3استخرج من البيت مصدرا ً وبين نوعه
شرود  :مصدر سماعي
 -4استخرج من البيت نعتا ً ومنعوتا ً
قافية شرود
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القريض إذا ذكر
كا َد
ُ

رغد محمد نزار الساطي

للمفاخر أن يمي ْد
ت ُ ِك
ِ

وبطوالتك.
منجزاتك
ش ْع ُر أن يميل طربا ً عندما أصف
ِ
ِ
 -10كاد ال ِ
كاد :فعل ماض ناقص ( من أفعال المقاربة) مبني على الفتحة الظاهرة
القريض :اسم (كاد) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
إذا :أداة شرط غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بالجواب
ذكرتك :ذكر :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وهو فعل الشرط
للمفاخر :الالم حرف جرــ المفاخر :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( ذكرتك(
أن :حرف مصدري ونصب ــ يميد :فعل مضارع منصوب ب(أن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ
وحرك بالكسر لتقييد القافية ـوالفاعل ضمير مستتر تقديره (هو(
والمصدر المؤول من( أن والفعل ) في محل رفع خبر (كاد(

التطبيق :
 -1استخرج من البيت فعالً ناقصا ً واسمه وخبره
كاد :الفعل – القريض  :اسمه – المصدر المؤول من أن يميد في محل نصب خبر كاد
 -2استخرج من البيت مصدرا ً مؤوال ً
أن يميد
 -3استخرج من البيت أسلوب شرط وحدد نوعه وأركانه
إذا  :األداة – ذكرتك  :فعل الشرط – (كاد القريض أن يميد ) جواب الشرط
هو شرط غير جازم
 -4ما إعراب جملة ( ذكرتك)
في محل جر باإلضافة
 -5استخرج من البيت اسما ً ممنوعا ً من الصرف
المفاخر  :جمع تكسير من صيغ منتهى الجموع
 -6استخرج من البيت فعال ً معربا ً وفعالً مبنيا ً
ذكرتك  :فعل مبني (ماض)
يميد  :فعل معرب ( يميد)
 -7استخرج من البيت مفعوال ً به وبين نوعه
الكاف في ذكرتك  :مفعول به ضمير متصل مبني
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