
  جامعة الفیوم         
   كلیة دار العلوم       

  قسم النحو والصرف والعروض
  
  

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

  :السؤال األول
  

  .أعرب الجمل التالیة إعرابا كامال                
  .ھذان خصمان  )١(
 .ن الرجال قوامو )٢(
 .المسلمون على عھودھم  )٣(
 .ھذه أمتكم  )٤(

   :اإلجابة النموذجیة للسؤال األول
  

  :              أعرب الجمل 
  
  .ىمبتدأ مرفوع باأللف ألنھ مثن :     ـ  ھذان   )١(

   .مثنىخبر مرفوع باأللف ألنھ :    ـ خصمان           
 
  .مبتدأ مرفوع بالضمة  :    ـ الرجال   )٢  (  

  .مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم خبر  :   ـ قوامون            
  

  .وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم مبتدأ مرفوع :  ـ المسلمون    )٣(   
  .حرف جر ال محل لھ  :             ـ  على     

  .مجرور بعلى وعالمة جرة الكسرة الظاھرة :  عھودھم             ـ 
  على السكون في محل جر مضاف إلیھ ضمیر مبني  :    )ھم(       ـ        

  ) المسلمون( والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ                 
  

  .إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ :      ھذهـ  )   ٤(
  .خبر مرفوع وعالمة رفعة الضمة  :   أمتكم ـ 
  .  السكون في محل جر مضاف إلیھ یر مبني علىضم:     الكاف        ـ 

  



  
  : السؤال الثاني 

  
  .اذكر عالمات االسم مع التمثیل لكل واحدة في حملة ) ١(
  :في اآلیة التالیة ) نا(أعرب الضمیر ) ٢(

ربنا إننا سمعنا منادیا ینادي لإلیمان أن امنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر ( 
  ) وتوفنا مع اآلبار ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا   لنا 

  
   : الثانياإلجابة النموذجیة للسؤال

   :عالمات االسم 
  .  محمدمررت على:  الجر      
  .ٌ محمدھذا:  التنوین   
  .یحیى یا :  النداء     
  . صافیةالسماء:  إل         
  . نشیط الولد:  اإلسناد   

   )نا ( ـ  إعراب الضمیر          
    . مبني على السكون في محل جر مضاف إلیھضمیر )       ربنا(في 

  
  ). إن(       ضمیر مبني على السكون في محل نصب اسم  )إننا(في 

  
  .ضمیر مبني على السكون في محل رفع فاعل)    سمعنا(في 

  
  .ضمیر مبني على السكون في محل رفع فاعل)     أمنا ( في 

  
  .ر بالالم   ضمیر مبني على السكون في محل ج )    لنا ( في 

  
  .ضمیر مبني على السكون في محل جر مضاف إلیھ)    ذنوبنا ( في 

   
  .ضمیر مبني على السكون في محل جر مضاف إلیھ)    سیئاتنا (في 

  
  .ضمیر مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ)      توفنا ( في 

   : لثالسؤال الثا



  
  : لـمثل في جملة 

  
  )الرفع ـ النصب ـ الجر ( یة ثالثة جمع مذكر سالم في حاالت إعراب )١(
  )الرفع ـ النصب ( فعل من األفعال الخمسة في حالتین مختلفتین  )٢(

  
  :  الثالث اإلجابة النموذجیة للسؤال

  
  : لـمثل في جملة 

  
  : جمع مذكر سالم في حاالت ثالثة مختلفة ) ١(
  

  .المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو:   مجتھدون    المؤمنون :     ـ الرفع
    

   .مفعول بھ منصوب وعالمة نصبة الیاء : المؤمنین  :    رأیت المؤمنین:   ـ النصب
  

  .اسم مجرور وعالمة جرة الیاء: المؤمنین :  مررت بالمؤمنین :     ـ الجر 
  
  : فعل من األفعال الخمسة ) ٢(
  

  .مضارع مرفوع وعالمة رفعة ثبوت النون  فعل . األوالد یلعبون بالكرة :مرفوع 
  

وا  : النصب   ن یلعب الكرة ـ   األوالد ل ل   ب ذف     مضارع  فع صبة ح ة ن  منصوب وعالم
 .النون

  
  
  
  
  
  
  
  
 


