
  قسم النحو والصرف والعروض 
  )انتساب) (الفرقة الثانیة(

  )منیرة حجازي(نحو قواعد        
  :السؤال الثاني

 :فترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشروط) لیس(عمل ) ما(تعمل   -أ 
الزائـدة كمـا   ) إْن(وبـین اسـمھا بــ       ) ما(أال يفصل بني     -١

  :تقول
 ما إْن خالدُُ ناجحُُ

ــ       -٢ ومـا  "مثـل قولـه تعـالي       ) إال(أال ينتفي نفي خبرھـا ب
 "محمدٌٌ إال رسوُل

 .أال يتقدم خبرھا علي اسمھا مثل ما منافُق محمد -٣
ويحـذف أحـد    ) لـیس (العاملة عمل   ) الت(استشھد النحاة بـ    -ب 

والـشاھد بنـصب   . معمولیھا، والغالب حذف مرفوعھا وإبقاء خبرھـا   
والت الحیُن حیَن (علي أنھا خبرھا واسمھا محذوف تقديره ) حین(

 ).مناص
 
ناقـصة فترقـع المبتـدأ وتنـصب        ) كـان وأخواتھـا   ( تستعمل   -١  -ج 

وتـستعمل تامـة فترفـع الفاعـل مثلـل          . الخبر ظل المساء مسامرا   
وقوله تعالي  " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي میسرة      : "قوله تعالي 

 ".فسبحان اهللا حین تمسون وحین تصبحون"
  
 
  ):إّن( ثالث مواضع للكسر ھمزة -٢
  "إّنا أنزلناه في لیلة القدر"ل تعالي  في أول الكالم قا-١
  "قال إّني عبد اهللا" محكیة بالقول قال تعالي -٢
  . في بداية جملة القسم كقولنا واهللا إّن الحقَّ لظاھر-٣
  
  .صور اسم ال النافیة للجنس المبني -٣

  :يبني علي ما ينصب به
اسم ال النافیة للجنس مبني علي الفتح ) طالب: ( مھملَبطالال 

  .محل نصبفي 
اسم ال النافیة للجنس مبنـي علـي      ) طالبین: ( مھمالن  طالبین ال

  .الیاء في محل نصب
اسم ال النافیة للجنس مبني علـي       ) طالبین: ( مھملون  طالبین ال

  .الیاء في محل نصب
  



وذلك . وھو جائز. ھو إبطال عملھا:  اإللغاء في باب ظّن وأخواتھا-٤
أو . الحريـة ظننـُت غالیـة     : لناأو أخواتھا وسطا كقو   ) ظن(إذا وقعت   

  .الحريُة غالیةُُُ ظننت: وقعت آخرا كقولك
  
أتقـول  :  يجري القول مجري الظن فینصب مفعـولین مثـل قولنـا           -٥

) . يقول( أن يكون الفعل مضارعا -١: وذلك بشروط. االمتحان سھال
  .  يكون للمخاطب-٢

   تسبق باستفھام-٣               
  
  قديم المفعول به على الفاعل موضعان يجب فیھما ت-٦
  .ما عاب الخیر إال الجاھل): إال( أن يكون الفاعل محصورا بـ-١
  .أكرمك المعلم:  أن يكون المفعول به ضمیرا متصال مثل-٢



 


