
للفرقة ) قواعد ( اإلجابة النموذجیة عن امتحان النحو 
 الثانیة

 )انتظام وانتساب : تخلفات( 
 ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ العام الدراسي 

أحمد محمد عبد / د.          المجموعة األولى
 الراضي

 : القضايا النحوية اآلتیة– مع التمثیل – اشرح -١س
 .عالمات الفعل الماضي -أ 
 .الملحق بالمثنى -ب 
 .منوع من الصرفإعراب الم -ج 
 .جواز اتصال الضمیر وانفصاله -د 

 -١ج

 :اثنتان:  عالمات الفعل الماضي- أ

، )حضرُت المحاضرَة : ( تاء الفاعل، وھي للتكلم مبنیة على الضم، نحو-األولى
، وللمخاطبة )ھل حضرَت المحاضرة أيھا الطالب : ( وللمخاطب مبنیة على الفتح نحو

 ).ِت المحاضرة أيتھا الطالبة ھل حضر: ( مبنیة على الكسر نحو
 ).حضرْت فاطمة المحاضرة : ( تاء التأنیث الساكنة، نحو-الثانیة

باأللف رفعا، وبالیاء نصبا وجرا، ولكنه : الملحق بالمثنى ما يعرب إعراب المثنى، أي-ب
 :لم تتوافر فیه شروط التثنیة، والملحق بالمثنى نوعان

، وھذه األلفاظ ال واحد )-ثنتان – اثنتان –اثنان ( : ما يعرب إعرابه بال شرط، وھو-األول
، وھذه األلفاظ من األسماء ) اللتان –اللذان ( ، و) ھاتان –ھذان ( لھا من لفظھا، و

 .المبنیة

: ، فنقول)كلتا –كال ( ما يعرب إعراب المثنى بشرط اتصاله بضمیر المثنى، وھو -الثاني
، )أحترم المتفوقین كلیھما ( ، )لبتان كلتاھما حضرت الطا( ، أو )حضر الطالبان كالھما ( 
  ).بالطالبتین كلتیھما( ، أو )أعجبت بالطالبین كلیھما ( ، )المتفوقتین كلتیھما ( أو ( 

أما إذا لم يضافا إلى ضمیر المثنى ، بل أضیفا إلى اسم ظاھر أعربا إعراب االسم 
كلتا الجنتین آتت : " تعالىالمقصور، أي بالحركات المقدرة على األلف، كما في قوله 

 ).كلتا ( ، كذلك )وسلمت على كال الضیفین ( ، )أكرمت كال الضیفین : ( ، ونقول"أكلھا 

 يرفع الممنوع من الصرف بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة نیابة عن الكسرة، -ج
،  )صلیت في مساجَد كثیرة( ، )شاھدت مساجَد كثیرة ( ، )ھذه مساجُد كثیرة : نحو

، أو أضیف أعرب إعراب )أل ( ، ولم يضف، أما إذا اقترن بــ )أل ( ھذا إذا لم يقترن بــ 
صلیت في ھذه : ( المنصرف، أي بالضمة رفعا، وبالفتحة نصبا، وبالكسرة جرا، فنقول

 ).صلیت في مساجِد القاھرة ( ، أو )المساجِد 

 : يجوز اتصال الضمیر وانفصاله في ثالثة مواضع-د
ظنَّ (  إذا كان مفعوال ثانیا لفعل ينصب مفعولین أصلھما المبتدأ، والخبر، وھو باب -األول

 ).ظننتك إياه ( ، أو )الصديق ظننتكه  (      :وأخواتھا، فنقول) 



:  إذا كان مفعوال ثانیا لفعل ينصب مفعولین، لیس أصلھما المبتدأ والخبر، نحو-الثاني
 ).تك إياه أعطی(  و         ،)الكتاب أعطیتكه 

كنت إياه ( ، أو )الصديق كنته : ( أو إحدى أخواتھا، مثل) كان (  إذا كان خبرا لــ -الثالث
.( 

 : مثل لما يأتي في جمل تامة-٢س
 .تنوين التمكین -أ 
 .اسم إشارة للمكان البعید -ب 
 .مبتدأ حذف خبره جوازا -ج 
 .اسم موصول مشترك -د 

 -٢ج
وجاء رجل من أقصى : " له تعالىمن قو) رجل (  تنوين التمكین كالتمكین في - أ

  ".المدينة يسعى
ھنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال : "  اسم اإلشارة للمكان البعید نحو قوله تعالى-ب

 ".شديدا 
وظلھا : ، أي"أكلھا دائم وظلھا : "  المبتدأ الذي حذف خبره جوازا نحو قوله تعالى-ج

 .دائم
 ). َمْن أحبه حضَر: (  اسم الموصول المشترك نحو-د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
) قواعد ( اإلجابة النموذجیة عن امتحان النحو 

 للفرقة الثانیة
 -٢٠٠٨العام الدراسي ) انتظام وانتساب : أصلیون( 

 )دور يناير  ( ٢٠٠٩

 أحمد محمد عبد الراضي/ د.          المجموعة األولى

 :القضايا النحوية اآلتیة – مع التمثیل – اشرح -١س
 .أحوال بناء فعل األمر -أ 
 .الملحق بجمع المؤنث السالم -ب 
 .وجوب انفصال الضمیر -ج 
 .إعراب اللقب بعد االسم -د 

 -١ج
 : أحوال بناء فعل األمر أربعة- أ

البناء على السكون، وذلك إذا كان صحیح اآلخر، ولم يتصل به ألف االثنین، أو واو  -١
، وھو "اقرأ باسم ربك الذي خلق : " ثل قوله تعالىالجماعة ، أو ياء المخاطبة، م

 .المخاطب به مفرد مذكر
وانَه : " البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل اآلخر، مثل قوله تعالى -٢

اقِض ( ، "ادُع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " ، "عن المنكر 
 ).بالحقِّ 

د إلى ألف االثنین، او واو الجماعة، أو ياء البناء على حذف النون، وذلك إذا أسن -٣
وقولوا للناس " ، "اذھبا إلى فرعون إنه طغى : " المخاطبة، مثل قوله تعالى

 ".فكلي واشربي وقري عینا " ، "حسنا 
( ، )اجتھدنَّ أيھا الطالب : ( البناء على الفتح، إذا اتصلت به نون التوكید، نحو -٤

 ).اجتھدْن أيھا الطالب 
يرفع بالضمة، ويجر :  بجمع المؤنث السالم ھو الذي يعرب إعرابه، أي الملحق-ب

يكون ال واحد له من لفظه، بالكسرة، وينصب بالكسرة نیابة عن الفتحة، ولكن إما أن 
صاحبات، وإما أن : ، بمعنى"وإن كنَّ أوالِت حمٍل : " ، كما في قوله تعالى)والت أ( وھو 

 :ي قول الشاعر، كما ف)أذرعات : ( يكون علما، مثل
 تنورتھا من أذرعات وأھلھا              بیثرَب أدنى داَرھا نظٌر عاِل



إعراب جمع المؤنث السالم مع التنوين، وإعراب جمع : ثالث لغات ) أذرعات ( فیجوز في 
: ( المؤنث السالم بال تنوين، وإعراب ما ال ينصرف، وقد ورد البیت باللغات الثالث، أي

 ).أذرعاَت ( ، )رعاِت أذ( ، )أذرعاٍت 
 : يجب انفصال الضمیر إذا تعذر النطق به متصال، وذلك في مواضع-ج

 ".وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه : " نحو قوله تعالى) إال (  إذا وقع بعد -األول
 ".إياك نعبد وإياك نستعین : "  إذا تقدم على الفعل كما في قوله تعالى-الثاني
 ".يخرجون الرسول وإياكم : "  إذا عطف على المفعول به، كما في قوله تعالى-الثالث
 )الكتاب أعطیته إياه (  إذا اجتمع ضمیران اتحدا في الرتبة، نحو -الرابع

، وإذا كان )قال عمُر الفاروِق : (  إذا اجتمع االسم واللقب وجب تقديم االسم، نحو-د
 وجب إضافة االسم – كما في ھذا المثال –مضافین لیسا : االسم واللقب مفردين، أي
يعرب اللقب مضافا إلیه مجرورا، اما الكوفیون فقد أجازوا ]: إلى اللقب عند البصريین، أ

حضر : ( فیه وجا آخر، وھو  اإلتباع على أنه بدل، او عطف بیان، اما إذا كانا مضافین، مثل
، و قال )قال عبد اهللا الصديق : (  مثل، او كان أحدھما مضافا،)عبد اهللا زين العابدين 

 .وجب إتباع اللقب لالسم على أنه بدل أو عطف يان) خالد سیف اهللا 
 : مثل لما يأتي في جمل تامة-٢س

 .تنوين العوض عن جملة - أ
 .مبتدأ حذف خبره وجوبا - ب

وأنتم :" من قوله تعالى) إذ (  تنوين العوض عن جملة محذوفة كالتنوين في - أ-٢ج
 ).وأنتم حین إْذ بلغت الروح الحلقوم : ( ، والتقدير"رون حینئذ تنظ

ولوال دفع اهللا الناس : " المبتدأ الذي حذف خبره وجوبا نحو قوله تعالى - ت
مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، ) دفع ( ، فــ "بعضھم ببعض لفسدت األرض 

 .كائن أو موجود: أي
( قرئت كلمة ، "ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو : "  قال تعالى-٣س - ث

 بالنصب وبالرفع، وجه كال من القراءتین نحويا) العفو 
ينفقون العفو، : مفعوال به لفعل محذوف، أي) العفو (  على قراءة النصب يكون -٣ج

( ، وذلك ألن )الذي ينفقونه العفو ]: ( وعلى قراءة الرفع يكون خبرا لمبتدأ محذوف، أ
موصولة، فتكون كلھا اسم ) ذا ( ست على قراءة النصب جعلت مركبة، ولی) ماذا 

، أما )أيَّ شيء ينفقون : ( استفھام في محل في محل نصب مفعوال به مقدما، أي
وھي ) ما ( اسم موصول في محل رفع خبرا عن ) ذا ( على قراءة الرفع فقد جعلت 

جملة الصلة ال محل لھا من ) ينفقون ( اسم استفھام في محل رفع مبتدأ ، وجملة 
 ).ما الذي ينفقونه : ( ب، والعائد محذوف، أياإلعرا

 

 )ماھر عباس / د( المجموعة الثانیة     
 )درجة : ( ناسخة وأخرى زائدة) كان ( -١س

 ).أو أية إجابة أخرى صحیحة ( ، " كان اهللا غفورا رحیما : " كان ناسخة
 ).أو أية إجابة أخرى صحیحة ( ما كان أجمل السماَء ، : كان زائدة

 )نصف درجة ) ( اخلولق ( ، )حرى ) ( اْن ( اسخ يجب اقتران خبره بــ فعل ن-
 ).أو أية إجابة أخرى صحیحة ( ، )اخلولق اهللا أن يغفر للمسيء ( 
 )نصف درجة : ( كأْن مخففة-

 "كأْن لم تغن باألمس " 
 ).أو أية إجابة أخرى صحیحة ( كأْن ثدياه حقان ، 

 نصف درجة: ( حرف ناسخ مھمل-
 )طرٌة السماُء ما مم( 
 ).أو أية إجابة أخرى صحیحة ( ، )إنما العلُم مصباُح الحضارة ( 
 )نصف درجة : ( في لغة عامة العرب) ظنَّ( بمعنى ) قال ( -

 ).أو أي مثال آخر يتوافر فیه الشروط ( أتقول السماَء ممطرًة ، ( 



 )كل مسألة درجة ونصف ( ناقش مسألتین فقط -٢س
 :لحجازيةا) ما ( شروط عمل -أ

 ).إْن ( أال يزاد بعدھا -١
 ).إال ( أال ينتقض النفي بــ -٢
 .أال يتقدم خبرھا على اسمھا-٣
 .أال يتقدم معمول الخبر على االسم-٤
 ).ما ( أال تتكرر -٥
 .أال ُيبَدل من خبرھا موجب-٦
 ):ال حول وال قوة إال باهللا ( األوجه الجائزة في -ب
 .ال حوَل وال قوَة إال باهللا-١
 .ال حوَل وال قوًة إال باهللا-٢
 .ال حوَل وال قوٌة إال باهللا-٣
 .ال حوٌل وال قوَة إال باهللا-٤
 .ال حوٌل وال قوٌة إال باهللا-٥
 )مع توجیه كل وجه باختصار شديد ( 
 :النافیة للجنس) ال ( النافیة للوحدة، و) ال ( المقارنة بین -ج
النافیة للجنس ) ال ( ا منصوب، ام اسم النافیة للوحدة مرفوع، وخبرھ) ال ( اسم -١

 .فمنصوب، وخبرھا مرفوع
النافیة للجنس ) ال ( النافیة للوحدة قد تفید الوحدة، او النفي الشامل، أما ) ال ( -٢

 .فتفید نفي الجنس فقط
 :أربعة أنواع للجمل التي لھا محل من اإلعراب-د
 )واهللا خلق كل دابة من ماء ( جملة الخبر -١
 )جاءني سائل يطلب إحسانا ( النعت جملة -٢
 )جلس الطالب يستمع إلى المحاضرة ( جملة الحال -٣
 )اجلس حیث ينتھي بك المجلس ( جملة المضاف إلیه -٤
 :أربعة أنواع للجمل التي لیس لھا محل من اإلعراب-
 )العلم أمانٌة فأدوه على وجھه الصحیح ( الجملة االبتدائیة-١
 )أعطى هللا ما ( جملة الصلة -٢
 )واهللا لینتصرن الحقُّ ( جملة جواب القسم -٣
 ) أوَل الخلفاء الراشدين – رضي اهللا عنه –كان أبو بكر الصديق ( الجملة االعتراضیة -٤

 -٣س
 )درجة ) ( عسى أن يتحقق الحلُم ( التوجیه النحوي لجملة -١

فاعل ) : لحلم ا( مصدر مؤول في محل رفع فاعل، و) : أن يتحقق ( تامة، ) عسى ( إما 
 )يتحقق ( 
مصدر مؤول في محل نصب ) ان يتحقق ( الحلم مؤخر، و( ، واسمھا )عسى ناقصة ( أو 

 .ضمیر مستتر) يتحقق ( ، وفاعل )عسى ( خبر 
 )درجة ) ( التمس ولو خاتما من حديد ( التوجیه النحوي لجملة -٢

 .المحذوفة مع اسمھا) كان ( خبر لــ ) خاتما ( كلمة 
 )ولو كان ملتمُسك خاتما من حديد : ( روالتقدي

 ھذا وباهللا التوفیق
 


