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  جامعة الفیوم
  كلیة دار العلوم

بسم اهللا الرحمن 
  الرحیم

  الثانیةالمجموعة 
  أحمد عبد الراضي. أد

  م٢٠١٠ دور ینایر الرابعةاإلجابة النموذجیة المتحان النحو للسنة 
  : السؤال األول

  :اشرح مع التمثیل القضایا النحویة اآلتیة
  .أحوال فاعل نعم وبئس -١
 .شروط النعت بالجملة -٢
 .یر الرفع المتصل بالنفس أو بالعینتوكید ضم -٣
 .العطف على الضمیر المتصل المجرور -٤
  .)حتى(شروط العطف بـ -٥

  :اإلجابة
  : لفاعل نعم وبئس أربعة أحوال-١
  .}نعم الثواب{، }بئس الشراب{: أن یكون مقترًنا بأل مثل قولھ تعالى. أ

  .}تقینولنعم دار الم{: أن یكون مضاًفا إلى ما فیھ أل مثل قولھ تعالى. ب
شاعر  . ج ول ال ل ق ھ أل مث ا فی ى م ضافا إل ون م ر  (: أن یك وم غی ت الق ن أخ م اب نع

  .)مكذب
ھ     . د ل قول ز؛ مث ى التمیی ده عل صوبة بع رة من سًرا بنك ستتًرا مف میًرا م ون ض أن یك

  .}بئس للظالمین بدال{: تعالى
  :یشترط في الجملة المنعوت بھا ما یلي -٢
  .أن یكون المنعوت نكرة. أ

  .شتمل الجملة على ضمیر مذكور أو مقدر یعود على المنعوتأن ت. ب
  .أن تكون جملة النعت خبریة ال إنشائیة. ج

  .}واتقوا یوًما ترجعون فیھ إلى اهللا{: وقد اجتمعت ھذه الشروط في قولھ تعالى
 أو العین وجب توكیده أوال بالضمیر إذا أكد ضمیر الرفع المنفصل بالنفس -٣

  .)محمد حضر ھو نفسھ أو عینھ(: المنفصل مثل
 إذا عطف على الضمیر المجرور المتصل وجب عند البصریین إعادة الجار؛ -٤

، وأجاز الكوفیون }وعلیھا وعلى الفلك تحملون{، أو )مررت بھ وبزید(: فیقال
واتقوا اهللا الذي تساءلون بھ {: العطف بال إعادة الجار مستشھدین بقراءة حمزة

  .حام بجر األر}واألرحاِم
  : شروط العطف بحتى-٥
  .أن یكون معطوفھا مفردا ال جملة. أ

  .أن یكون معطوفھا بعضا من المعطوف علیھ. ب
  .غایة لما قبلھأن یكون معطوفھا . ج

  .)مات الناس حتى األنبیاء، عاد الحجاج حتى المشاة(: واجتمع ذلك في قولنا
  :مثل لما یأتي في جملة تامة :السؤال الثاني

  .)أحسن بالسماء(: ، أو)ما أحسن السماء(:  قیاس قیاسيأسلوب تعجب -١
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 .}نعم العبد إنھ أواب{: أسلوب مدح أو ذم حذف فیھ المخصوص -٢
 .}ما أنسانیھ إال الشیطان أن أذكره{: ، أو)أعجبني محمد خلقھ(: بدل اشتمال -٣
 .)جالِس أیھا الطالب(: )جالِس، نزاِل(: اسم فعل أمر قیاسي -٤
 .}ة قلیلة غلبت فئة كثیرة بإذن اهللاكم من فئ{:  الخبریة)كم( -٥
سخرھا علیھم سبع لیاٍل وثمانیة أیام {: عدد یخالف معدوده في التذكیر والتأنیث -٦

  .}حسوما


