
  جامعة الفیوم
 كلیة دار العلوم

  المجموعة الثالثة  بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ماھر عباس / د 

 م٢٠١٠اإلجابة النموذجیة المتحان النحو للسنة الرابعة   دور ینایر 
  

  : مثل لمل یأتي في جملة تامة مع الضبط اإلعرابي 
سكم     یا أیھا : ( الجواب .       اسم فعل منقول     یكم أنف وا عل ذینْ امن ) ال

  .مقول عن الجار والمجرور 
ا أف  : (      الجواب  .اسم فعل مرتجل   ل لھم ة أف اسم   ، ) وال تق فكلم

  .فعل مرتجل بمعنى أتضجر 
    

 .مضمرة وجوبا ) أن (فعل مضارع منصوب ب  -
 :قال الشاعر  -
فالفعل تأتي منصوب بأن مضمرة ) ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ  -

 . واو المعیة وجوبا بعد
 الجواب 
 .جواب شرط مرتبط بالفاء  -

واب  بكم اهللا : ( الج اتبعوني یحب تم ن اهللا ف ل إن ن ة ) ق ة الفعلی فالجمل
  فعلھا طلبي مقترن بالفاء وجوبا) فاتبعوني (

 : اضبط ما تحتھ خط كل ضبط إعرابي ممكن مع بیان سبب الضبط 
  " . الرسول یقولوزلزلوا حتى  " -

بنصب یقول ورفعھ ، وتوجیھ النصب أن یكون القول غابة قرئ 
  للزلزال ، أو تكون بمعني فتكون الزلزلة سببا للقول

أن یكون الزلزال اتصل بالقول بال مھلة بینھما وأن : وتوجیھ الرفع 
  القول واقع اآلن أو أن یكون الزلزال قد مضي والقول واقع اآلن 

والقول قد وقع وقصد بھما ھو أن یكون الزلزال ،وھناك وجھ آخر 
  وقصد بھما حكایة الحال

  . عظمة الخالق تدرك  إن تأملت الكون -
  :الجواب 

   أن یكون الفعل محزوما في جواب الشرط:الضبط األول 
  ألن فعل الشرط ماض وجواب الشرط مضارعالرفع : الضبط الثاني

  
  : ناقش قضیة واحدة مما یأتي مع الضبط واالستشھاد 

  . الفعل المضارع بعد فاء السببیة  شرط نصب- 



  یشترط أن یسبقھ نفي محض أو طلب محض 
والنفي المحض ھو الذي أي ال یشتمل على معنى اإلثبات ومن أمثلة 

  ما تأتینا فتحدثنا :ذلك
  الحر ال یفرط في عرضھ فیذل

  إنھ ال یھمل فیرسب
الطلب المحض فیشمل األمر والنھي والدعاء واالستفھام والعرض واما 

والتحضیض والتمني ونعني بالمحض اال یكون مدلوال علیھ باسم فعل 
  ذاكر فتنجح :وال بلفظ الخبر ومثال األمر 

  .ال تخونوا األمانة فتعاقبوا: ومثال النھي 
  رب انصرني فال اخذل :ومثال الدعاء

  م زیدا فیكرمكھل تكر: ومثال االستفھام 
  أال تزورنا فنكرمك :  ومثال العرض 

  .لوال تأتینا فتحدثنا: ومثال التحضیض 
  .لیت لي ماال فأتصدق بھ:  ومثال التمني

  
  :  حكم اجتماع الشرط والقسم- 

 : لھ أحوال:الجواب 
  :اجتماع الشرط والقسم مع تقدم الشرط: الحالة األولى

  :یكون العمل للشرط لتقدمھ وذلك مثل 
  إن تخلص في عملك واهللا یبارك لك اهللا

ة ة الثانی واب  : الحال ون الج سم یك دم الق ع تق سم م شرط والق اع ال  اجتم
  واهللا إن تخلص في عملك لیباركن اهللا لك: للقسم لتقدمھ وذلك مثل

  :الحالة الثالثة
شرط          ون الجواب لل ھ فیك ر عن ا یخب دم م اجتماع الشرط والقسم مع تق

  ھاإلیمان إن وقر في القلب واهللا یثبت صاحب:تقدم أو تأخر وذلك مثل
 


