
  
  جامعة الفیوم         

          كلیة دار العلوم
  قسم النحو والصرف والعروض

  
  

  خلیل عبد العال خلیل/ د.أ      )أصلیین(    نحو تطبیقي   :الفرقة الثانیة
  ) م٢٠٠٩لدور مایو ( 

  
   :اإلجابة النموذجیة للسؤال األول

  
  . الضمة الظاھر أ مرفوع وعالمة رفعھتدمب: كالب  )أ  ( 

  . الفتحة الظاھر مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ:  یالخ
  مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاھرة فعل : یقود : یقوده 

  .  بھضمیر مبني على الضم في محل نصب مفعول : ءلھاا
  .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبة الیاء ألنھ مثنى : فرفیھا

  .یھ ضمیر مبني على السكون في محل جر مضاف إل    : ءلھاا
  
  . مرفوع بثبوت النون : یشترون : ـ فعل معرب بعالمة فرعیة )  ب ( 

  اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ : ھذه : ـ اسم مبني         
              اسم مجرور وعالمة الجر :حمقى : اسم معرب بحركة مقدرة ـ 

  .لكسرة المقدرة ألنھ اسم مقصور ا
  

   :ي الثانة للسؤالاإلجابة النموذجی
  

   : ـمثل في جملة ل
  .ھو اهللا :  منفصل ـ ضمیر بارز

  . ضمیر مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ : ھو 
  :ـ اسم ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة مرة ومجرور بالكسرة مرة 

  . مجرور بالفتحة :   اجد  مس       :ـ صلیت في مساجد كثیرة 
  مجرور بالكسرة :    المساجد : ـ صلیت في المساجد الكثیرة 

  .ـ اسم من األسماء الستة في حاالت ثالثة مختلفة
 والكاف ضمیر في محل ،أبوك خبر مرفوع بالواو: حالة الرفع  ھذا أبوك 

  .جر مضاف إلیھ



  مفعول بھ منصوب باأللف :   أباك : رأیت أباك : حالة النصب 
  ضمیر في محل جر مضاف إلیھ:                                   الكاف 

  . مجرور وعالمة جره الیاء : أبیك : مررت بأبیك : حالة الجر 
  ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ  : الكاف 

                               
  :  الثالث اإلجابة النموذجیة للسؤال

  
  ) نا (یة للضمیر الوظیفة النحو) أ (       
  . لیھ في محل جر مضاف إضمیر مبني على السكون   :     ) ا نرب( في 
  .لیھإضمیر مبني على السكون في محل جر مضاف )    :  قلوبنا ( في 
  .ضمیر مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ )    :  ھدیتنا ( في 
  .ر بحرف الجر ضمیر مبني على السكون في محل ج)        :  لنا ( في 

  
  : تصحیح الجملة    )ب ( 
  
  .  مازنانتخبوا أخاكم أبا  ـ 

 . أمر مبني على حذف النون فعل    :   اانتخبو
  .واو الجماعة ضمیر مبني في محل رفع فاعل 

  ضمیر مبني في محل جر :  مفعول بھ منصوب باأللف ، كم     :  اكمخأ
  مضاف إلیھ

  
  .األلف بدل منصوب ب        :     أبا

 .   مضاف إلیھ مجرور بالكسرة     :   مازن
 


