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  جامعة الفیوم
  كلیة دار العلوم

بسم اهللا الرحمن 
  الرحیم

  المجموعة الثانیة
  صالح العشیري. أد

  م٢٠١٠اإلجابة النموذجیة المتحان النحو للسنة الثانیة دور ینایر 
  :حدد موضع الشاھد فیما یلي ، واذكر عالم استشھد النحویون بھ: ١س

  )درجات٤(
   ومن یشابھ أبھ فما ظلم    رم   بأبھ اقتدى عدي في الك     ـ 

؛ حیث جاء البیت على لغة النقص، فجرت األولى بكسرة على ]أبھ [–] بأبھ: [الشاھد فیھ. ج
  .الباء ونصبت الثانیة بفتحة على الباء

   وأنكرنا زعانف آخریِن     جعفًرا وبني أبیھ         ـ عرفنا
  .یث كسر نون جمع المذكر السالم للضرورةح] آخرین: [الشاھد في قولھ. ج

   فسلم على أیھم أفضل      ا لقیت بني مالك    ـإذا م      ـ 
  .؛ حیث جاءت مبنیة ألنھا أضیفت وحذف صدر صلتھا]أیھم[الشاھد في كلمة . ج

   ینل العالء ویكرم األخواال ومن جریر خالھ    ،خالي ألنت      ـ 
؛ حیث أخر المبتدأ مع اتصالھ بما لھ الصدارة ]نتخالي أل: [الشاھد في قولھ. ج

  .وھو شاذ
                                                :مثل لما یأتي في جمل مفیدة: ٢س

  ].فاز اثنان من الطالب: [ملحق بالمثنى
      ].جمع الرجل بنیھ وأوصاھم بالخیر: [وآخر بجمع المذكر السالم

  ].ھدعمرو طالب مجت: [علم مرتجل
  ].كرمت شاكًرا لتفوقھ: [وآخر منقول

  .]أمرتفع البناء؟: [مبتدأ لھ فاعل سد مسد الخبر
  .]في الدار صاحبھا: [خبر مقدم على المبتدأ وجوًبا

  ].المؤمنون یعبدون اهللا حق عبادتھ: [فعل من األفعال الخمسة مرفوع
  .]الطالب لم یرسبوا في االختبار: [وآخر مجزوم

  )سن عملھ یفوز بالجائزةالذي یح(أ ـ : ٣س
  ]اللتان تحسنان عملھما تفوزان بالجائزة: [اجعل ھذه الجملة للمثنى المؤنث

  ].الذین یحسنون عملھم یفوزون بالجائزة: [ المذكرولجمع
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  )درجتان                 (.اذكر أربعة من مسوغات االبتداء بالنكرة مع التمثیل ب ـ 

: كقولھ  تعالى) ظرف أو جار ومجرور(ھ جملة أن یتقدم الخبر علیھا وھو شب) ١
  : ومنھ قول الشاعر ] ٧٦من اآلیة: یوسف" [َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلیٌم"

  .ولكنَّ أوقاتي إلى الِحلم أقرُب   وللِحْلِم أوقاٌت ، وللجھل مثُلھا   
قائٌم : فإذا تقدم الخبر وھو غیر شبھ جملة لم یجز أن یكون المبتدأ نكرة نحو

  .رجٌل 
ما خٌِّل لنا، : أن یتقدم على النكرة نفٌي أو استفھام ، فمن تقدم النفي قولنا) ٢

ومنھ قول ] ٦٠من اآلیة: النمل" [َأِإَلٌھ َمَع اللَِّھ:"ومن تقدم االستفھام قولھ تعالى 
  : الشاعر 

  وھل ُبْرٌء أتَّمُّ من التالقي ؟   وھل داٌء َأَمرُّ من التنائي؟
: نفي ھنا ناسخة ، فیصیر المبتدأ النكرة اسما لھا كقولھ تعالىوقد تكون أداة ال

  ] ٤٩من اآلیة: ألعراف" [ال َخْوٌف َعَلْیُكْم َوال َأْنُتْم َتْحَزُنوَن"
: أن تكون النكرة مخصصة بنعت أو بإضافة ، فمن التخصیص بنعت قولنا) ٣

باإلضافة رجٌل من الكرام عندنا ، ونوٌم مبكٌر أفضل من سھر ، ومن التخصیص 
وقول العرب ] ١٨٥من اآلیة: آل عمران" [ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت:"قولھ تعالى 

أحسن الوالة َمْن سعدت بھ رعیتھ ، وأشقاھم َمْن شقیت بھ ، وشر البالد بالٌد ال :(
  ) . عدل فیھا وال أمان 

  َمْن یقم أقم معھ :أن تكون شرطا، نحو ) ٤
  
 


