
 )قواعد(ادة النحو اإلجابات النموذجیة لم
 )انتساب(الفرقة الثالثة 

 )صالح العشیرى. د: ( المجموعة الثانیة 
 –مـن  (  اذكر ثالثة من المعاني السیاقیة لكل مـن     – ١س  
 ) الباء–في 

 ):ِمْن( المعاني السیاقیة لحرف الجر -١ : ١جـ
مَّـا  َلـْن َتَنـاُلوا اْلِبـرَّ َحتَّـى ُتْنِفُقـوا مِ     «: التبعـیض ، كقولـه تعـالى     -

 .»ُتِحبُّوَن
 ُيَحلَّـْوَن ِفیَھـا ِمـْن َأَسـاِوَر ِمـْن      «: بیان الجنس ، كقولـه تعـالى       -

 .»َذَھٍب
ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال  «: ابتداء الغاية ، كقولـه تعالى       -

 .»ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى 
 َأَرِضـیُتْم ِباْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا ِمـَن         «:لى  ، كقولـه تعـا    ) البـدل (معنى   -

 .»اْلآِخَرِة 
 ِإَذا ُنـوِدَي ِللـصَّالِة ِمـْن َيـْوِم         «: معنى الظرفیة ، كقولـه تعـالى         -

 .»اْلُجُمَعِة
 .»ِممَّا َخِطیَئاِتِھْم ُأْغِرُقوا«: : التعلیل ، كقوله تعالى  -

 ):في ( المعاني السیاقیة لحرف الجر -٢
 ُغِلَبِت الرُّوُم في    «:أو المكانیة ، كقوله تعالى      الظرفیة الزمانیة    -

 .»أدني األرض
َوَلْوال َفْضُل اللَِّه َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُه ِفي «: السببیة ، كقولـه تعالى     -

 .»الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفیِه َعَذاٌب َعِظیٌم
ُلوا ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلـْت ِمـْن   َقاَل اْدُخ«: المصاحبة ، كقوله تعالى      -

 .»َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َواْلِأْنِس ِفي النَّاِر 
 .» َوَلُأَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل «:االستعالء ، كقوله تعالى  -
 َفَما َمَتـاُع اْلَحَیـاِة     «: المقارنة ، كقوله تعالى     : المقايسة ، أي     -

 .»لَّا َقِلیٌلالدُّْنَیا ِفي اْلآِخَرِة ِإ
 ):الباء(المعاني السیاقیة لحرف الجر  -٣
 .» ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم«:االستعانة ، مثل  -
 .بعتك ھذه بھذا: التعويض ، كقولھم  -
 .أمسكت بزيد : اإللصاق ، نحو  -
 َفَلمَّـا َأَضـاَءْت َمـا َحْوَلـُه َذَھـَب اللَّـُه             «: التعدية ، كقوله تعـالى       -

 .»ِبُنوِرِھْم
 .»َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذْنِبِه«: السببیة ، كقوله تعالى  -
 .أقسم باهللا ألفعلین: القسم ، نحو  -



ِقیــَل َيــا ُنــوُح اْھــِبْط ِبــَسالٍم ِمنَّــا «: المــصاحبة ، كقولــه تعــالى  -
 .»َوَبَرَكاٍت َعَلْیك

 : حدد موضع الشاھد ، وعالم استشھد النحاة به ٢س
َك َزيََّن ِلَكِثیٍر ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َقْتَل َأْوالِدِھـْم       َوَكَذِل«: قراءة ابن عامر     -أ

 » ُشَرَكاُؤُھْم
، حیــث ُفــضل بــین ) َقْتــَل َأْوالِدِھــْم ُشــَرَكاُؤُھْم: (موضــع الــشاھد 

 .المضاف والمضاف إلیه بمفعول المصدر المضاف 
 فال ُتَرَيْن لغیرھم ألوفا  بعشرتك الكراَم تعدُّ منھم -ب

حیـث أعمـل اسـم المـصدر        ) بعـشرتك الكـرام    (:موضوع الـشاھد    
عمل فعله ، فأضیف إلى فاعله ، ثـم نـصب المفعـول بـه               ) عشرة(
 ).الكرام(

قـــد يكتـــسب المـــضاف التـــذكیر أو التأنیـــث مـــن  ) أ (٣س
 .المضاف إلیه 

يجوز أن يكتسب المضاف المذكر التأنیث من المضاف إلیه المؤنـث     
  :ُقطعت بعض أصابعه ، قول الشاعر: كقولھم 

 نقضن كلي ونقضن بعضي طول اللیالي أسرعت في نقضي 
ويجوز أن يكتسب المضاف المؤنـث التـذكیر مـن المـضاف إلیـه المـذكر                

 :كقول الشاعر
وعقل عاصي الھوى يزداد      إنارة العقل مكسوف بطوع ھوى

 تنويرا
 وكل ذلك بشرط أن يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه

 :ل عمل فعله على ثالثة أقساميأتي المصدر العام) ب(
 َوَأْخِذِھُم الرِّبـا َوَقـْد ُنُھـوا       «: المصدر المضاف ، كقوله تعالى       -١

َلـْوال َيْنَھـاُھُم الرَّبَّـاِنیُّوَن َواْلَأْحَبـاُر َعـْن          «:  وقوله تعالى    ،»َعْنه
 ).َقْوِلِھُم اْلِأْثَم َوَأْكِلِھُم السُّْحَت

 :المصدر المقترن بأل ، كقوله الشاعر  -٢
 يخال الغرار يراخي األحل  ضعیف النكاية أعداءه 

ومن ترك بعض  عجبت من الرزق المسيء إلھه : وقول األخر 
 الصالحین فقیرا

 «: ، كقوله تعالى  ) المجرد من أل واإلضافة   (المصدر المنون    -٣
، وقولــه »َيِتیمــًا َذا َمْقَرَبــٍة* َأْو ِإْطَعــاٌم ِفــي َيــْوٍم ِذي َمــْسَغَبٍة

 :الشاعر 
 أزلناھا مھن عن المقیل رٍب بالسیوف رءوس قوٍم  بض



 
 
 


