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  م٢٠١٠اإلجابة النموذجیة المتحان النحو للسنة الثانیة دور ینایر 
  : السؤال األول

ة   . أ خ المختلف ل للنواس ان(مثِّ اد(، و)ك ي    )إن(، و)ك ر ف ل الخب م اجع خات، ث  الناس
  .حالة التوسط إن أمكن ذلكاألمثلة التي ذكرتھا في 

  :اإلجابة
  }وكان اهللا غفوًرا رحیًما{: )كان( مثال -١

ا اهللا(: التوسط ورا رحیم ان غف ذا  )وك ي ھ ر ف ط الخب رآن توس ر الق ي غی ، یجوز ف
  .المثال

  }یكاد البرق یخطف أبصارھم{: )كاد( مثال -٢
  .ولھما فاعل وأخواتھا توسط الخبر حتى ال یتوالى فعالن لیس أل)كاد(ال یجوز مع 

  .}إنكم یوم القیامة تبعثون{: )إن( -٣
  .ال یجوز توسط الخبر في ھذا المثال؛ ألن الخبر جملة فعلیة

ین   ر ب ط الخب وز توس ان )إن(وال یج مھا إال إذا ك ة( واس بھ جمل اًر ظرًف)ش ا ا أو ج
  }إن لدینا أنكاال وسعیًرا وطعاما ذا غصة وعذابا ألیما{: ومجروًرا؛ نحو

  :فاعلمثل لل. ب
  . واسم مؤول بالصریح-٢  . اسم صریح-١
  . واسم مرفوع بأحد المشتقات-٤  . واسم مجرور بالحرف-٣

  .}یوم تشھد علیھم أبصارھم وجلودھم بما كانوا یعملون{: اسم صریح -١
صریح   -٢ م  (: اسم مؤول بال ى أخالقھ سلمین أن ترق سر الم دیر )ی اء (:  التق ارتق

 .)أخالقھم
د یمكن االستغناء         .}اهللا شھیًدا وكفى ب {: اسم مجرور بالحرف   -٣ الحرف زائ  ف

 ].كفى اهللا شھیًدا: [عنھ نحو
 .)أقبل الفارس ُمْثِلًما سالحھ(: اسم مرفوع بأحد المشتقات -٤

  .اذكر أنواع نائب الفاعل مجملة، ثم مثل الثنین منھا. ج
ال  )اسُتِجیبت دعوُة المظلوم(:  أن یكون مفعوال؛ نحو   -١ استجاب اُهللا  (: ، وأصل المث

  .)دعوَة المظلوِم
و-٢ صدًرا؛ نح ون م اِل(:  أن یك ضاُل األبط َل ن ال)نوض ل المث ل (: ، وأص ناض

  .)نضاَل األبطاِلالمجاھُد 
ة  -٣ بھ جمل نم {: ؛ نحو)جارا ومجروًرا ( أن یكون ش ٍذ بجھ ار }وجيء یومئ ، فالج

  . ھو نائب الفاعل)بجھنم(والمجرور 
  .)صام المسلمون رمضاَن(: أصلھ، و)ِصْیَم رمضاُن(:  أن یكون ظرًفا؛ نحو-٤

  :السؤال الثاني
ى اسم       ة عل ا        )إن(مثِّل لالم االبتداء الداخل ل لم ع التعلی رة أخرى م ا م رة، وخبرھ  م

  .تقول



  :اإلجابة
  . وخبرھا أو المتعلق بخبرھا أو بضمیر الفصل)إن(تدخل الم االبتداء على اسم 
ذلك ینبغ   )إن(وینبغي أال تلحق ھذه الالم      ة      مباشرة؛ ل ة الداخل ین الكلم ي أن یفصل ب

  . بفاصٍل ما)إن(علیھا الالم و
م   . أ ى االس ا عل ال دخولھ رة{: مث ك لعب ي ذل م إن  }إن ف ى اس الم عل ت ال ، دخل

  .}في ذلك{ففصل بینھما بالجار والمجرور 
 }في خسر{؛ فالخبر }إن اإلنسان لفي خسر{: ومثال دخولھا على الخبر نحو . ب

  .ادخلت علیھ الالم فوجب مجیؤه آخًر



 


