
  
  األولى: جامعة الفیوم              االختبار النھائي للفصل الدراسي الثاني          الفرقة 

   م                   أصلیون ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨كلیة دار العلوم               للعام الجامعي 
)        نتسابا/انتظام (قسم النحو والصرف والعروض                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــ

                                           الصرف                                                   :   اسم المقرر 
   )٨( مجموع الدرجات )             أحمد عبد الراضي / د ٠أ:         ( المجموعة الثانیة 

  )درجتان (                              ) یرجو    –   َدعا   –    قاتل  –   َوصل (     : ١س  
ر الفاعل ، وأسند الثالث إلى  صغ من األول المضارع  ، وابن الثاني لغیفى جمل تامة   

                       ٠واو الجماعة ، وأسند الرابع إلى نون النسوة  ، مع ضبط الفعل في كّل 
  )درجتان (    :بین حكم تأكید الفعل المضارع بإحدى النونین فیما یلي ، مع التعلیل : ٢س
 الذین قتلوا في سبیل اهللا  وال تحسبنَّ{ -      ب } وتاهللا ألكیدنَّ أصنامكم {أ ـ    

  }أمواتا

 واتقوا فتنة ال تصیبنَّ الذین ظلموا منكم { -        د} إمَّا یبلغنَّ عندك الكبر{ ج ـ 

 مع ي كل فعل ، واذكر نوع صیغتھ ، ثم بین زمنھ السیاقيعین فیما یل :٣س }خاصة

 فإن لم تفعلوا {-     ب    }یقدم قومھ یوم القیامة فأوردھم النار {-  أ)درجتان(:  التعلیل

)                                                        استغفر -خرج     :        ( ٤س         }   ولن تفعلوا 

  )درجتان( 
   أدخل على األول ھمزة التعدیة ، وعلى الثاني ھمزة االستفھام في جملتین تامتین ، وبین 

                                                                             ما یترتب على ذلك       
مع أطیب األمنیات                                                                                                                                                            

   بالتوفیق



  اإلجابة
  

  )أحمد عبد الراضي  /  د ٠أ: (المجموعة الثانیة 
  

  :  إجابة السؤال األول  
  

   َیِصل الطالب إلى الكلیة-                           
                             
    ُقوِتل العدو-                           
                             

   المسلمون دَعْوا إلى اهللا-                           
                         

   المسلمات یرُجوَن اهللا-                           
  

  : إجابة السؤال الثاني  
  

      }وتاهللا ألكیدنَّ أصنامكم { أ ـ         
  

  واجب: بإحدى النونین  ) ألكیدن (         توكید الفعل 
          

  ألن الفعل مثبت ،  دال على االستقبال ،  واقع جوابا لقسم:          التعلیل 
  ،غیر مفصول عن الم القسم بشيء 

  
  }وال تحسبنَّ الذین قتلوا في سبیل اهللا أمواتا { -      ب 

        
  جائز مع الكثرة:   بإحدى النونین  )   التحسبن (         توكید الفعل

  
  الناھیة) ال(ألن الفعل مسبوق بما یدل على  الطلب ، وھو :          التعلیل 

  
  

     }إمَّا یبلغنَّ عندك الكبر{ -         ج
   

  قریب من الواجب:     بإحدى النونین ) یبلغن (        توكید الفعل 
  

  الزائدة) ما(المقترنة بـ )إن (لوقوع الفعل  بعد أداة شرط  :              التعلیل 
  

  } واتقوا فتنة ال تصیبنَّ الذین ظلموا منكم خاصة { -     د
    

  جائز مع القلة: بإحدى النونین  )  التصیبن (           توكید الفعل 



         
  النافیة) ال(لوقوع الفعل بعد :            التعلیل 

  
  :   إجابة السؤال الثالث  

   }یقدم قومھ یوم القیامة فأوردھم النار{ - أ
  

  بصیغة المضارع   ) یقدم (  الفعل  - 
  

  دال على االستقبال ،ألنھ مصاحب إلحدى قرائن االستقبال :   الزمن السیاقي 
 )یوم القیامة ( ،وھو قولھ تعالى   

  
  بصیغة الماضي)  فأوردھم ( الفعل  -
   

  دال على االستقبال ، ألنھ معطوف على ما یدل على المستقبل :  الزمن السیاقي  
  

                                                                                       }   ن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإ{ -        ب
                                                                                                                                                                                                                                           

  األول بصیغة المضارع) تفعلوا (  الفعل     -
   

احب إلحدى القرائن التي تصرفھ إلى یدل على المضي   ، ألنھ مص: الزمن السیاقي 
  )لم(المضي ، وھي الحرف 

  
  الثاني بصیغة المضارع أیضا) تفعلوا (  الفعل -
  

دال على االستقبال ألنھ مصاحب إلحدى القرائن التي تصرفھ   إلى :  الزمن السیاقي 
 )لن(االستقبال ،وھي الحرف 

 
  :   إجابة السؤال الرابع  

  
  قیبة  أخرجُت الكتاب من الح-
  

  أصبح الفعل متعدیا لمفعول واحد ، بعد أن  كان الزما: مایترتب على ذلك 
  
   أستغفرَت ربك؟-
  

  بعد إدخال ھمزة االستفھام) استغفر( حذفت ھمزة الوصل من الفعل: مایترتب على ذلك 
  
 


