
 اإلجابة النموذجیة
 الفصل األول –المتحان مادة النحو للسنة األولي 

 م٢٠٠٨ديسمبر 
 التخلفات انتظام وانتساب

وضح عالمة اإلعراب علـى الكلمـات اآلتیـة         :السؤال األول   
بعد وصفھا في جمل مفیدة مع بیان موقعھا اإلعراب على          

 –الكلمات فـي مواقـع إعرابیـة مختلفـة مـساجد      أن تكون   
  البنات – مؤمنون – آباء –مصطفى 

 اإلجابة
 وأن المساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا -١
 اسم إن منصوب بالفتحة)المساجد (
 اسم من أسماء الرسول) المصطفي( -٢
أو مرفــوع ) نحـو وصــفى (مبتــدأ مبنـى علــى الفــتح  ) المـصطفي (

 على الضم منادي مبنى ) اآلباء(بضمة 
» وعد اهللا المؤمنین والمؤمنات جنات تجرى من تحتھا األنھـار             -٣

 مفصول به منصوب بالیاء ) المؤمنین (
 المربیات على الفضیلة ) البنات( وثقت من  -٤
 جمع مؤنث مجرور بالحرف بالكسرة ) البنات (

ضـع األفعـال اآلتیـة فـي جمـل مفیـدة مـع بیـان             : السؤال  
 .عالمة اإلعراب أو البناء

 »انتھى الطالب من مذاكرته -١
 فعل ماض مبنى على الفتح) انتھى  (
 كتاب اهللا حكما بیننا » ارتفینا«  -٢

 ارتفینا مبى على السكون 
 اقرأ كتابك -٣
 فعل أمر مبنى على السكون) إقراأ (
 واستمع يوم ينادي المنادي -٤
 أمر مبنى على السكون) واستمع(
 بالصالحیة من عباد األمة) اقتید( -٥

 )نحو وصفي(بنى على الكسر بعد حذف الیاء أمر م) اقتد
 )نحو قديم(أمر مبني على حذف الباء ) اقتد(
 .» سیصلى الكافر نارا يتلظى بھا في جنھم «  -
 )نحو وصفى(مضارع مبنى على الفتح ) يتلظى(
 )نحو قديم( مضارع مرفوع بضمة مقدرة ) يتلظى(

 »يرتضى  اهللا من عبادة من يشار« 
 )نحو وصفى( مبنى على الكسر فعل مضارع » يرتضى« 



 ) نحو قديم(  مرفوع بضمة مقدرة فعل مضارع» يرتضى« 
 »ويدعو اإلنسان بالشر دعاءه بالخیر« 

 )نحو وصفى( مضارع مبنى على الضم 
 )نحو قديم(مضارع مرفوع بضمة مقدرة 

أماكن ترتیبة (اجعل المبتدأ فى مواقع : السؤال الثالث 
 .إن فى أمثلة مفیدةمختلفة وكذلك اسم كان وخبر 

 ...اهللا ولىُّ المتفین ) ( المبتدأ(
 )ولىُّ المتقین اُهللا ( 

 .»وكان اهللا غفورا رحیما«  -اسم كان 
 .»غفورا رحیما كان اُهللا «   
 »كان غفورا رحیما اُهللا«   

آيات ألولى األلباب   .... إن في خلق السموات واألرض      « : خبر إن   
 « 
 .»في خلق السموات واألرضب بالإن آيات ألولى األ«  

مثل بثالثة للجملة الفعلیة مع جعل : السؤال الرابع 
 . المفعول في كل مثال في مكان مختلف عن اآلخرين 

 .خلق اهللا السموات واألرض بالحق  -١
 خلق السموات واألرض بالحق اُهللا -٢
 .السموات واألرض خلق اهللا بالحق -٣

 مع دوام التوفیق
   


