
 )قواعد(اإلجابات النموذجیة لمادة النحو 
 )انتظام(الفرقة الثالثة 

 )خلیل عبد العال. / أ د:(المجموعة األولي 
 : عالم استشھد النحاة بما يلي ١س
َوَكـَذِلَك َزيَّـَن ِلَكِثیـٍر مِّـَن      : قولـه تعالي في قراءة ابن عـامر      - أ ١جـ

  َقْتَل َأْوَالِدِھْم ُشَرَكآُؤُھْماْلُمْشِرِكیَن
ــین  ) قتــل أوالدھــم شــركائھم  :( موضــع الــشاھد  حیــث فــصل ب

 .المضاف والمضاف إلیه بمفعول المصدر 
 فال واهللا ال يلفي أناس  فتي حتاك يا ابن أبي زياد-ب

الجارة على  ) حتي  (حیث دخلت ) فتي حتاك :(الشاھد في قوله    
 ضمیر ، وھو شاّذ

 ا زادت تجاربھم   أبا قدامة إال الحزم والفنعا  وجربوه فم-جـ
وقـد عمـل ھـذا      ) تجربـة (فإنه جمـع    ) تجابھم:(الشاھد في قوله    

وذلـك جـائز عنـد    ) أبـا قدامـة  (المصدر المجموع فنصب المفعول به    
 .بعض النحويین

 قارن وقارني مع التمثیل واالستشھاد بین كل مـن          – ٢س
: 

 .عنوية  اإلضافة اللفظیة واإلضافة الم- أ٢جـ
   وفیھـا يكــون المـضاف وصــفا   ) غیـر المحــضة (اإلضـافة اللفظیــة

مــشتقا ، وھــذه اإلضــافة ال تفیــد تخصیــصا وال تعريفــا ، ولــذلك 
 ، وإنمـا يفیـد   ھدًيا بالغ الكعبة: توصف به النكرة كقوله تعالي    

علـى المـضاف    ) أل(التخفیف ويجوز في ھـذه اإلضـافة دخـول          
لك كقولھم الجعد الشعر ، بشرط دخولھا على المضاف إلیه كذ

 .والضارب الرجل
       ففیھـا يكـون المـضاف اسـما        ) المحـضة (أما اإلضـافة المعنويـة

جامًدا أو مـشبھا للجامـد ، وتفیـد ھـذه اإلضـافة التخـصیص إن        
ھـذا غـالم امـرأٍة ، والتعريـف إن     : كان المضاف إلیه نكرة ، نحو    

ز فـي  ھذا غـالم زيـد ، وال يجـو        : كان المضاف إلیه معرفة ، نحو     
ھذا : ھذه اإلضافة دخول األلف والالم على المضاف ، فال يقال         

ــالم ، فــال يجمــع     ــافي األلــف وال الغــالم رجــٍل ،ألن اإلضــافة تن
 .بینھما



 اســم الفاعــل والــصفة المــشبھة مــن حیــث المعنــي   -ب
 .والعمل والصیغة 

 :من حیث المعني : أوال
ة تـدل   كالھما يدل على المعني وصاحبه ، لكن الـصفة المـشبھ        

على الثبوت والدوام أما اسم الفاعل فیدل على الحدوث والطـروء     
. 

 :من حیث العمل: ثانیا
كالھما يعمل عمل الفعل فیرفع فاعال ، ويختص اسم الفاعل بأنه 
يجوز أن ينصب مفعوًال كذلك ، أما الـصفة المـشبھة فترفـع فـاعال               
ا فقط ألنھـا مـشتقة مـن الفعـل الـالزم ، فـإذا جـاء االسـم بعـدھ                   

 .منصوًبا فعلي أنه شبیه بالمفعول به أو تمییز 
 من حیث الصیغة : ثالثا

ومــن غیــر ) فاعــل(يــصاغ اســم الفاعــل مــن الثالثــي علــى وزن  
الثالثي بإبدال حرف المضارعة میما مـضمومة مـع كـسر مـا قبـل               

 .اآلخر ، وھو يصاغ من الفعل الالزم والفعل المتعدي 
حــسن ،وجمیــل، :مــا مثــل أمــا الــصفة المــشبعة ففعلھــا الزم دائ
 .وتعدد صیغھا القیاسیة تعددا واضحا 

ــع      : ٣س  ــاز مـ ــة بإيجـ ــضايا اآلتیـ ــرحي القـ ــرح واشـ اشـ
 .االستشھاد والتمثیل 

  عمل المصدر عمل فعله –أ 
يعمل اسم المصدر عملـه فعلـه فیرفـع فـاعال وينـصب المفعـول ،         

: وقد يضاف إلي فاعله وينـصب المفعـول كمـا فـي قـول الـشاعر           
 .ك الكرام تعد منھم فال ترين لغیرھم ألوفا بعشرت

ونـصب  ) الكـاف (إلـي فاعلـه     ) عـشرة (حیث أضیف اسـم المـصدر     
 )الكرام(المفعول به

أكفًرا بعد رد الموت عني وبعـد عطائـك المائـة           : وكذلك قوله اآلخر  
 الزتاعا 

مــن قبلــة الرجــل امرأتــه :( ومنــه مــا ورد فــي الحــديث الــشريف 
 )الوضوء

 ) الكاف–ى  عل-عن( اسمیة -ب
) ِمــْن(وتــدخل علیھــا ) جانــب(اســًما بمعنــي ) عــن( تــستعمل -

 :،كقول الشاعر
 من عن يمني تارة وأمامي   فلقد أراني للرماح دريئة  

 :كقول الشاعر) فوق(اسما بمعني ) على(وتستعمل  -
ــزاء    غدت من علیه بعد ما ثم ظْمؤھا - ــبض بزي ــن ق ــصل وع ي

 َمْجَھل



فـي ضـرورة الـشعر،      ) ثـل م(وتستعمل الكـاف اسـما بمعنـي        - -
 :كقول الشعر

 يضحكن عن كالبرد المْنَھمِّ  بیض ثالث كنعاج جم -
 .بعد بعض حروف الجر ) ما( زيادة -جـ
   فـال تكفھـا عـن العمـل ، كقـول       ) البـاء (و) عـن (بعـد و  ) مـا (تزاد

عمــا قلیــل : ممــا خطیئــاتھم أغرقــوا ، وقولــه تعــالي  : تعــالي 
 » مة من اهللا لنت لھم فما رح: لیصبحن نادمین ،وقوله تعالي 

  ــزاد ــا بعــد(وت ــول  ) رب(و) الكــاف(م فتكفھمــا عــن العمــل ، كق
 :الشاعر

 كما الحبطات شر بني تمیم  فإن الحمر من شر المطايا
وقــد تــزاد بعــدھما وال تكفھمــا عــن العمــل ،وھــو قلیــل ، كقــول  *

 :الشاعر
 شعواء كاللذعة بالمیسم   ماوّي ياربتما غارة

 :وقول اآلخر 
 كما الناس مجرٌم علیه وجارُم  اللنا ونعلم أنهوننصر مو

  
 


