
 )قواعد(اإلجابات النموذجیة لمادة النحو 
 )انتظام(الفرقة األولي 

 )خلیل عبد العال/ أد:(المجموعة األولي 
 : عالم استشھد النحاة بما يلي ١س 

 ء    وإال يعل مفرقك الحسام  فطلعتھا فلست لھا بكف- أ١جـ
حیث حذف فعـل الـشرط ولـم يـذكر          ) وإال يعل :(الشاھد في قوله  

ــدير    ــشرط ، والتق ــل  :فــي الكــالم إال جــواب ال وإال تطلقھــا يع
 .مفرقك الحسام 

  فقلت ادع أخرى وارفع الصوت     لعل أبي المغوار منك قريب -ب
سـتعمل  حیـث ا  ) لعل أبي المغوار منك قريب    :(الشاھد في قوله    

 ) أبي(حرف جر على لھجة عقبل وجرب كلمة ) لعل(
  ُثمَّ اْدُعُھنَّ َيْأِتیَنَك َسْعیًا : قال تعالي -جـ

مـع كونھـا مـصدر ،       » حاال«حیث تعرب   ) سعیا:(الشاھد في قوله  
 .وھو لیس بمقیس

 .بعد بعض حروف الجر) ما(نحدث عن زيادة  : ٢س
 فـال تكفھـا عـن العمـل ،         ،) البـاء (و) عن(و) من(بعد) ما( تزاد   ٢جـ

َعمَّـا َقِلیـٍل    : وقولـه تعـالي  ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوا  : كقوله تعالي   
  َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن الّلِه ِلنَت َلُھْم  :، وقوله تعالي َلُیْصِبُحنَّ َناِدِمیَن

ــزاد *  ــا(وت ــد ) م ــاف(بع ــول   ) رب(و) الك ــا عــن العمــل ، كق فتكفھ
 :الشاعر

ــربني   لخمر من شر المنايا    فإن ا ــاُن شـ ــا الحبطـ كمـ
 تمیم

وعنــــاجیج بیــــنھن     ُربَّما الجامُل المؤبَُّل فیھم: وقوله اآلخر 
 المھار 

وقـد تـزاد بعـدھما وال تكفھمـا عــن العمـل ، وھـو قلیـل ، كقــول        *
 :الشاعر 

 شــــــــعواء  كاللذعــــــــة      ماويَّ ياُربتما غارة
 بالمیسم

ــروم    نعلم أنه وننصر موالنا و: وقوله اآلخر  ــاس مج ــا الن       كم
 علیه وجارن

 تتعدد معاني حروف الجـر ، اختـر ثالثـة حـروف مـع             – ٣س
 .ذكر معنیین لكل حرف مع التمثیل واالستشھاد 

 )ِمْن(المعاني السیاقیة لحرف الجر  : ٣جـ
   َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا:التبعیض ، كقوله تعالي  -
  َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْلَأْوَثاِن :تعالي بیان الجنس ، كقوله  -



ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبـِدِه َلـْیًال       :ابتداء الغاية ، كقوله تعالي       -
  مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى

 ما جاء في من أحد :زائدة للتوكید كقولنا  -
 )الالم (المعاني السیاقیة لحرف الجر* 
 .لِّلَِّه ما ِفي السََّماواِت َوَما ِفي اَألْرِض  الملك ، كقوله تعالي-
  َجَعَل َلُكم مِّْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا : شبه التملیك، كقوله تعالي-
ِإيَلـاِفِھْم ِرْحَلـَة الـشَِّتاء    *ِلِإيَلـاِف ُقـَرْيشٍ   : التعلیل ، كقوله تعالي    -

  .َوالصَّْیِف
 ):الباء(ني السیاقیة لحرف الجر المعا* 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم: االستعانة ، نحو  -
َفَلمَّــا َأَضــاءْت َمــا َحْوَلــُه َذَھــَب الّلــُه  :التعديــة ، كقولــه تعــالي  -

  ِبُنوِرِھْم
 .بعتك ھذا بھذا :التعويض ،كقولھم  -
 أمسكت بزيد:اإللصاق ، كقولھم  -
 ْذَنا ِبَذنِبِهَفُكّلًا َأَخ :السببیة ، كقوله تعالي  -

 ):في(المعاني السیاقیة لحرف الجر*
  ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض*ُغِلَبِت الرُّوُم: الظرفیة ، كقوله تعالي -
َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلـْیُكْم َوَرْحَمُتـُه ِفـي          : السببیة ، كقوله تعالي      -

  ِه َعَذاٌب َعِظیٌمالدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفی
َقاَل اْدُخُلوْا ِفـي ُأَمـٍم َقـْد َخَلـْت ِمـن       : المصاحبة ، كقوله تعالي   -

  َقْبِلُكم مِّن اْلِجنِّ َواِإلنِس ِفي النَّاِر
  َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل:  االستعالء ، كقوله تعالي -
 )على (المعاني السیاقیة لحرف الجر* 
 َوَعَلْیَھا َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن : ستعالء ، كقوله تعالي  اال-
َوَدَخَل اْلَمِديَنـَة َعَلـى ِحـیِن َغْفَلـٍة مِّـْن         : الظرفیة ،كقوله تعالي     -

 َأْھِلَھا
َوِإنَّ َربَّــَك َلــُذو َمْغِفــَرٍة لِّلنَّــاِس َعَلــى : المــصاحبة ، كقولــه تعــالي 

 ُظْلِمِھْم



 » عن«یاقیة لحرف الجر المعاني الس* 
ــاوزة ،كقــولھم  - ــوس    :  المج ــن الق ــت الــسھم ع وقــولھم . رمی
 سافرت عن البلد:
 َوَمن َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعن نَّْفِسِه : االستعالء ، كقوله تعالي -
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِھیَم ِلَأِبیِه ِإالَّ َعن  :  التعلیل ، كقوله تعالي -

  ْوِعَدٍة َوَعَدَھا ِإيَّاُهمَّ
 
 


