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   الفرقة الثالثة–نحو قواعد     نموذج إجابة 
  انتساب/ انتظام     عبیر محمد األمین . د

 –) مــالھم بــه مــن علــم إال اتبــاع الظــن(المجوعــة الثانیــة 
انــسب كــال مــن النــصین    ) خــشًعا أبــصارھم يحرجــون  (

السابقین لبابیھا النحوى ، مع بیان ما جـاءت لـه فـي ھـذا              
  الباب 

  ) اتباع الظن ما لھم به من علم إال ( ١س
  باب االستثناء  -
مستثنى منصوب ، ورد في جملة استثناء تامة ) اتباع الظن( -

منفیة ، واالستثناء منقطع ، ألن اتباع الظن لیس من جنس           
 .والعلم ھو المستثنى منه ) العلم(
 )خشًعا أبصارھم يخرجون( -
  باب الحال - -
يخرج ألنه فعـل متـصرف    حال تقدم على عامله الفعل      ) خشعا(

  )الماضى والمضارع واألمر وغیره(يأتى منه 
اسـتعمل ھـاتین الـصیغتین فـي جملتـین          )  مقعد –مجرى   (-ب

بحیث تكون فضلة منصوبة على الظرفیة في واحدة ، ومجـرورة         
  .فى األخرى) فى(بـ 
ما صیغ على وزن َمْفعل أو َمْفِعل للداللة على المكـان ينـصب             -

ركا مع عامله فـي     على الظرفیة المكنبیة بشرط أن يكون مشت      
حروفه األصـلیة ولـو جـاء عاملـة مـن غیـر لفظـه لـو جـب الجـر                     

  بالحرف في فنقول 
  قعد الطالب مقعد األستاذ       جرى الحُق مجراه -
جلس الطالب فـي مقعـد         وجدت العقل في مجرى الحق -

  العلم
ــابوا     لقى ابنى أخويه خائفا) جـ ــة ، فأصـــ منجديـــ

  مغنما
  بھا ، مع ذكر النسبةانسب كل حال في البیت لصاح  

 مفـــرد –وصــاحبھا ابنــى       خائفا   الحالة األولى 
  مثلھا

   مثنى مثلھا–وصاحبھا أخويه   منجديه    الحالة الثانیة
  .ترد كل حال لصاحبھا دون لبس لوجود قرنیة اإلفراد والتثنیة 

عار علیك إذا        التنه عن خلق وتأتى مثله- أ٢س
  فعلت عظیم



 ٢

ن الواو وإن دلت على الصاحبة فقـد      أل -: وتأى مثله    – الشاھد
 وال يـصلح  –وقع بعدھا فعل مضارع منصوب بـأن مـضمرة وجوًبـا       

  .أن يكون مفعوال معه 
فالمفعول معه بجب أن يكون اسـم مفـرد منـصوب فـضلة واقـع               
بعد واو المعیة المسبوقة بجملة وھنا فقد مـا بعـد الـواو شـرط             

  .االسمیة 
يظنـــان كـــل      وقد يجمع اهللا الشتیتین بعدما -ب

  الظن أن ال تالقیا
فكــل نائبـة عــن المـصدر فــي بــاب   ) كــل الظـن  (– الـشاھد   

المفعول المطلق وقد أضیقت إلى كلمة الظن التـى لـو وجـدت          
  . ربت مفعوال مطلقا ‘بمفردھا دون إضافتھا إلى كل أل

ــل        ــي ك ــا ف ــذا دأبھ ــه وھ ــیفت إلی ــا أض ــم م ــذ حك ــل تأخ فك
  .االستخدامات 

قش قضیتین مـن القـضايا النحويـة اآلتیـة مـع           نا ٣س
  .استشھاد ما أمكن 

  مجئ الحال من المضاف إلیه   - أ
إلضافة ويشترط  صاحب الحال قد يكون مجروًرا با     -جـ

 :فیه ما يأتى 
      مجـرورا بلمـصدر أو     ) صـاحب الحـال   (أن يكون المضاف إله

 أسعدنى حضور الطالب مسروًرا -: بالوصف كما في مثل     
. 

  .ئُل القیقة واضحة الطالب قا-
  أن يكون المضاف إلیه مجروًرا بمضاف ھو جزء من المضاف

أيحـب أحـدكم أن يأكـل       " إلیه وذلك كما في قوله تعـالى        
 "يه میًتا ×لحم أ

  أن يكــون المــضاف إلیــه مجــروًرا بمــضاف ھــو كــالجزء مــن
ثـم أوحینـا إلیـك أن    : ( المضاف إلیه كما في قوله تعـالى    

 )ااتبع ملة إبراھیم حنیًف
   االستثناء المنقطع -ب

يقصد به أن يكون المستثنى من غیر جنس المستثني منه وذلك   
  : كما في مثل 

  حضر الرجال إال أمرأة -
 ما عاد الفرسان إال خیولھم -

فال يجوز في المستثنى إال النصب فقط ومن ذلك مـا جـاء فـي           
  ".ما لھم به من علم إال اتباع الظن: " قوله تعالى 
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المقــى يجــوز فــي المــسثني النــصب أو اتباعــه التــام فــالكالم 
 أمـا إن    –للمستثني منه على البدل إذا كان االسـتثناء متـصال           

ــي        ــوز ف ــال يج ــع ف ــتثناء منقط ــا واالس ــا منقًب ــالم تام ــان الك ك
  .المستثنى إال النصب فقط 

  )المفعول ألجله(حكم إعراب االسم الواقع على لغیره 
   -:نصب فیه أرحج فنقول واإلضافة ، فال) أل(المجرد من  : أوال

  ويجوز لتأديب    ضربت ابنى تأديًبا 
  -:ومن الجر قول الشاعر 

  ومن تكونوا ناصريه ينتصر  من أمكم لرغبة فیكم جبر
اختلف النحاة في جواز النحاة في جواز مجئ المفعول لـه             : ثانیا

فأجاز سیبويه وتبعه الزمخشرى مجئ     ). بأل أو باإلضافة  (معرًفا  
   -:حلى بأل كما في قولھم المفعول له م

  ولو توالت ُزَمُر األعداء    ال أقعد الجبن عن الھیجاء 
مفعوال ألجله ، ونصبه جائز والجر فیه عنـد   ) الجبن(جاء المصدر   

  .النحاة ھو األرجح
لنصب وذلك كما جـاء     المعرف باإلضافة تیساوى فیه الجر وا      : ثالثا

م من الصواعق   يجعلون أصابعھم فى آذانھ    " - :في قوله تعالى  
 "  الموتحذر


