
  الختبار یةذجونمال اإلجابة                       
  

   ) أصلیون(  للفرقة الثالثة ) قواعد ( النحو                      
  

  عصام ندا / د   :المجموعة الثانیة                         
  
                                   :                 عرف المصطلحات النحویة اآلتیة ، مع التمثیل والتحلیل والضبط  : - أ

            التمییز      -        المفعول معھ     -    المفعول ألجلھ        -الفعل الالزم         
  

  اإلجابة
  
  الفعل الالزم  - 
  " ھو ما الیصل إلي المفعول بھ إال بحرف جر "

  .مررت بزید واطمأننت على سیر العمل : نحو 
  ، وغیر متعد  ،وغیر مجاوزویسمى قاصرا  

  الزمان )  اطمأن  -مر (فالفعالن          
  المفعول ألجلھ -
  "ھو المصدر القلبي المفھم علة المشارك لعاملھ في الوقت والفاعل "
   َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن  : نحو  قولھ تعالى  

  أرسلناك ألجل  الرحمة : ؛ ألن المعنى مصدر قلبي  وھو مفھم علة ) رحمة ( فـ 
  في الوقت ؛ ألن زمن اإلرسال ھو زمن الرحمة) أرسل(وھو مشارك لعاملھ 

  ومشارك لھ في الفاعل ، ألن فاعل اإلرسال ھو اهللا سبحانھ وھو فاعل الرحمة كذلك  
  )    ضربت ابني تأدیبا : ( ونحو قولك   

ة ،   ) تأدیبا (فـ  م عل ى   مصدر قلبي  وھو مفھ ب     :  ألن المعن وھو  ضربتھ ألجل التأدی
ومشارك ،  في الوقت  ؛ ألن زمن  الضرب ھو زمن التأدیب  )  ضرب (مشارك لعاملھ  

  لھ في الفاعل ، ألن فاعل الضرب ھو  فاعل التأدیب   كذلك 
  
  المفعول معھ - 
ٍم فیھ تالیة لجملة ذات فعٍل أو اس) مع(بمعنى ) واو(ھو االسم الفضلة الواقع بعد "

  "معنى الفعل وحروفھ
  )ِسْرُت والنیَل ، وأنا سائٌر والنیَل: (نحو 
  .مفعول معھ ؛ ألنھ یصدق علیھ حد التعریف -في المثالین -) النیل(فـ  

  
  
  :التمییز  -
  "ُمَبیٌِّن إلبھاِم ذات ، أو إبھام نسبة"  ِمْن"اسٌم نكرٌة بمعنى " 



تمییز؛ ألنھ أزال ) كتاًبا(، فـ )ت عشریَن كتاًبااشتری: (فمثال المبین إلبھام الذات قولك  
ُكُتًبا ، وقد یكون  ى، فقد یكون المشتر) عشرین(اإلبھام الموجود في االسم السابق 

لبقي الغموض ) كتاًبا(ثیاًبا، وقد یكون غیر ذلك من أنواع المشتریات، ولوال ذكر كلمة 
  و اإلبھام

تمییز؛ ألنھ ) ِعْلًما(، فـ ) ٌد أْكَثُر ِمْنَك ِعْلًمامحم: (ومثال المبین إلبھام النسبة  قولك  
، وھي أنھا لیست كثرة في المال وال )محمد(أزال اإلبھام الموجود في نسبة الكثرة إلى 

  .في األوالد وال في األصدقاء، وإنما ھي في العلم
اشتریت عشریَن من : (، ففي األول تقول) ِمْن(وكال التمییزین یكون على معنى 

  )محمٌد أكثُر ِمْنَك من جھِة العلِم: (تقول  ، وفي الثاني ) ُتِبالُك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ، مع التمثیل ةاآلتی ةالنحوی ایااكتب في القض :-ب

  :                                            والتحلیل والضبط 
  بھحذف المفعول   -٢                     الحال الجامدة المؤولة بالمشتق -١ 

  
  اإلجابة                                     

  الحال الجامدة المؤولة بالمشتق -١
ما دل : ھو -كما عرفت  -الغالب في الحال أن تكون مشتقة ال جامدة ، والمشتق 

وھو  -تدل على الحدث ) مسرورا(فـ ) رجع أخي مسروًرا: (على الحدث وصاحبھ، نحو
  . ر، وذات متصفة بالسرو-) السرور(

  : وقد تقع الحال جامدة ، ولكنھا مؤولة بالمشتق، وذلك یكون في أربعة  مواضع 



  : أن تكون الحال دالة على تشبیھ  -١
  ) كرَّ  الجندٌي أسًدا(، و)َتَثنَّْت ُغصًنا(، و)َبَدِت الفتاُة قمًرا: (نحو
، )ْتَتثنَّ(حال من الضمیر المستتر في ) ُغْصًنا(، و)الفتاة(حال من ) قمًرا(فـ 

ُمضیئًة، : (أي -، وھذه األحوال جامدة مؤولة بالمشتق )الجندي ( حال من ) أسًدا(و
  ). ومعتدلًة، وشجاًعا

  : ومن ذلك قول الشاعر 
  بدت قمــرا ومالت ُخْوَط باٍن       وفاحــــــــت عنبـــــــرا ورنْت غزاال

  جمیلة العین            بدت مضیئة ، ومالت معتدلة ، وفاحت عطرة ، ونظرت : والمعنى 
  : أن تكون الحال دالة على مفاعلة -٢

 - في األغلب  -بأن یكون لفظھا ومعناھا جارًیا على صیغة المفاعلة التي تقتضي 
حال ) یدا(، فـ -متقایَضْین: أي - ) ِبْعُتُھ یًدا بیٍد: (المشاركة من جانبین في أمٍر ما، مثل

: أي -) یدا(ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ  جار) بید(من الفاعل والمفعول مًعا، و
  )یًدا كائنة بید(

حال من الفاعل والمفعول ) فاه(، فـ -مَتَشافھین: أي - )َكلَّْمُتُھ َفاُه إلى ِفيَّ: (ومثلھ
فاُه كائًنا إلى : (أي -) فاه(جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة للحال ) إلى ِفيَّ(مًعا، و

  .معھ: أي -)ِفيَّ
  " فاُه إلى ِفيَّ_ صلى اهللا علیھ وسلم_أقرأنیھا رسول اهللا : " حدیث وقد ورد في ال

  
  :أن تكون الحال دالة على شيء لھ ِسْعر -٣
-)القمح(وھو  - حال من المفعول بھ ) ُمدا(، فـ ) اشَتَرْیُت القمَح ُمدا بدرھم: (نحو 

عَّر، ، وھو مما ُیَس)ُمدا(جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لـ ) بدرھم(، و
  اشتریت مسعرا كل مد بدرھم : والمعنى 

         
  :أن تكون الحال دالة على ترتیب  -٤           

  )رجاًال رجاًال: رجلیِن رجلیِن، أو: اجلسوا رجًال رجًال، أو: (نحو 
، -ُمَتَرتِّبین: أي - حال جامدة مؤولة مع ما بعدھا بمشتق  -من المكررین  - فاألول  

: ، واألصل)ثم(أو ) الفاء(األول بحرف العطف المحذوف  والثاني معطوف على



  ) ثم رجًال: اجلسوا رجًال فرجًال، أو(
  

  
  ذف المفعول بھح -٢

یسمى المفعول بھ فضلة، أي أنھ یؤدي معنى لیس أساسیا في الجملة  ، فیمكن 
ومن ثم   االستغناء عنھ في الجملة من غیر أن یفسد تركیبھا أو یختل معناھا األساسي،

  فإنھ یجوز حذف المفعول بھ لغرض لفظي أو  لغرض معنوي 
  : فمن  الحذف لغرض اللفظي

َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن  : المحافظة على تناسب الفواصل، كقولھ تعالى -١
  ِإلَّا َتْذِكَرًة ِلَمْن َیْخَشى *  ِلَتْشَقى  

لكي تنتھي الجملة الثانیة بكلمة ) یخشاه( ولم یقل ) یخشى( فحذف مفعول الفعل 
  .التي انتھت بھا الجملة األولى) تشقى( مناسبة في وزنھا لكلمة 
   َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى *  َواللَّْیِل ِإَذا َسَجى  *  َوالضَُّحى  : ونحو قولھ تعالى

  )سجى(لیكون مناسبا في وزنھ للفعل ) قلى ( فقد حذف مفعول الفعل 
لم :  دعوت البخیل للبذل فلم یقبل ولن یقبل، أي : لرغبة في اإلیجاز ، نحوا -٢

  .یقبل الدعوة أو البذل
  : ومن الحذف لغرض المعنوي

  َكَتَب اللَُّھ َلَأْغِلَبنَّ  : احتقار المفعول بھ كقولھ تعالى -١
ما رأى مني وال رأیت (كقول عائشة رضي اهللا عنھا : استھجان المفعول بھ -٢

  .العورة: ، أي ) منھ

  :انتفاء الغرض من ذكر المفعول بھ  -٣        

نحو  ،  وذلك حین ال یكون ھناك غرض بذكر مفعوٍل ما فینزل المتعدي منزلة الالزم 
؛إذ لیس المقصود  ُقْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن ال َیْعَلُموَن   :قولھ تعالى  

ا من المعلومات ، وإنما الغرض تفضیل عالم بشيٍء ما على الجاھل مفاضلًة بمعلوم م
  .بھ

كأن یكون المفعول  فإذا اشتدت حاجة المعنى إلى ذكر المفعول بھ لم یجز حذفھ ،
  بھ ھو الجواب المقصود من سؤال معین 



  أكلت الفاكھة : ماذا أكلت ؟  فیجاب  : نحو
  قصود من اإلجابة ؛ألنھ الم)  فاكھة( فال یجوز حذف المفعول بھ 

  ما قابلت إال أخي : أو یكون المفعول بھ محصورا نحو
  .ما أجمل التفوق: نحو)  ما أفعل(أو یكون المفعول بھ متعجبا منھ بعد صیغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
:                                       مثل لما یأتي بمثال واحد في جملة مفیدة  ، مع الضبط والتحلیل     - ج
  اسم مشغول عنھ واجب النصب                              -١      

  ظرف زمان مبني       -  ٢      
  عل متعد إلى مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر                ف -٣      

  عن المفعول المطلق                     ئبان -٤      
  

  اإلجابة                                                   
                    

   : اسم مشغول عنھ واجب النصب  -١ 
  ھ أال القرآن قرأت                                
، وھي  اسم مشغول عنھ واجب النصب ، ألنھ وقع بعد أداة ال یلیھا إال الفعل  )القرآن (فـ 

  ) أال(أداة  العرض 
                              

  :ظرف زمان مبني    -٢    
  كتبت الرسالة اآلن                                      

  ظرف زمان مبني على الفتح) اآلن(فـ  
    

  :فعل متعد إلى مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر -٣    
  صیرت الدقیق خبزا                                        

،  فالمفعول األول   عدى إلى مفعولین أصلھما المبتدأ والخبرت فعل   ) صیر( فالفعل 
  )خبزا  ( ، والمفعول الثاني )  الدقیق(

            
                     :نائب عن المفعول المطلق  -٤     



  ضربتھ عصا                                          
ضربتھ ضربا بعصا ، ثم توسع في : ، واألصل  نائب عن المفعول المطلق    ) عصا (ـ ف

                     وأقیمت اآللة مقامھ ، وأخذت إعرابھ ) ضربا ( ذف المصدر الكالم ، فح
  
  
:                                                          عین موضع الشاھد النحوي فیما یأتي ، ثم وّجھ االستشھاد   -د
  )ما جاءھم كتاب من عند اهللا مصدقا لما معھم ول: ( قراءة  بعضھم  -١
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبَر كل صالة ثالثا وثالثین : " قولھ صلى اهللا علیھ وسلم  -٢
"                               
  "   خلق اهللا الزرافة یدیھا أطوَل من رجلیھا :      " قولھم  -٣
  زائل لة باطل          وكـل نعیم ال محـا أال كل شيء ما خال اَهللا: قول الشاعر  -٤

  إلجابةا
  )ولما جاءھم كتاب من عند اهللا مصدقا لما معھم : ( قراءة  بعضھم  -١

، وجاز ذلك لتخصُِّصھا -) كتاب(وھي  - حال من النكرة ) ُمَصدًِّقا: (موضع الشاھد 
  -)ِمْن عنِد اِهللا(وھو الجار والمجرور  -بالوصف 

  
تسبحون وتحمدون وتكبرون دبَر كل صالة ثالثا وثالثین : " علیھ وسلم قولھ صلى اهللا  -٢
"  

  )تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صالة ثالثا وثالثین : ( الشاھد موضع  
)  دبر كل صالة ( فكل من األفعال الثالثة تطلب الظرف إذ تنازع ثالثة عوامل معمولین ، 

ل   : ؛ إذ المعني )  وثالثین  ثالثا( ، وتطلب النائب عن المفعول المطلق  ر ك تسبحون دب
ل صالة          ر ك رون دب ین ، وتكب ا وثالث ل صالة ثالث صالة ثالثا وثالثین ؛ وتحمدون دبر ك

  . ثالثا وثالثین 
     
  "  خلق اهللا الزرافة یدیھا أطوَل من رجلیھا :      " قولھم  -٣

، )خلق: (حال، والعامل في ال)یدیھا(حال مالزمة من ) أطول :(الشاھد  موضع
ھذا المخلوق وحدوثھ في األزمنة صاحبھا ، إذ یدل على تجدد  وھو یدل على تجدد 

  . المستقبلة
  زائل لة أال كل شيء ما خال اَهللا باطل          وكـل نعیم ال محـا: قول الشاعر  -٤

، )خال(المصدریة بـ ) ما(، حیث اقترنت )ما َخَال اَهللا: (الشاھد فیھ قولھموضع 
  حینئذ؛ لتعین الفعلیة -) اهللا(وھو لفظ الجاللة  –ن نصب المستثنى بھا فتعی

 


