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  جامعة الفیوم
  كلیة دار العلوم

  قسم النحو والصرف والعروض

اإلجابة النموذجیة الختبار 
  الفصل الدراسي الثاني
  لمادة النحو التطبیقي

  )أصلیون انتظام(الفرقة الرابعة 
  

  )أربع درجات(  ) خلیل عبد العال. أد (:عالم استشھد النحاة: السؤال األول
رب دار مغت د ال اٍء بعی ك ن   یبكی

  

ا   ب ی شباب للعج ول وِلل    َللكھ
  

  .)درجة واحدة(       )یا للكھول وللشباب للعجب(: موضع الشاھد
  .شاھد على جر المستغاث بھ بالم مكسورة وذلك لعدم تكرار أداة النداء

ي  ر عین اءة وتق بس عب   ول
  

شفوف     بس ال ن ل ي م ب إل   أح
  

  .)درجة واحدة(         )ولبس عباءة وتقر عیني(: موضع الشاھد
 جواًزا إذا ُعطف الفعل المضارع على اسم جامد بحرف )أن( إضمار شاھد على

  .)الواو(العطف 
شكرھا  سنات اهللا ی ل الح ن یفع   م

  

ثالن    د اهللا م شر عن شر بال   وال
  

  .)درجة واحدة(       )من یفعل الحسنات اهللا یشكرھا(: موضع الشاھد
  .شاھد على حذف الفاء من جواب الشرط، وذلك للضرورة الشعریة

الوا الموق شع لظ ا ال تخ    أخان
  

م      ك تظل ق قوم ٍز وال ذا ح   عزی
  

  .)درجة واحدة(         )وال ذا حق قومك تظلم(: موضع الشاھد
  . المجزوم بھا)تظلم( الناھیة والفعل المضارع )ال(شاھد على الفصل بین 

   :اذكر واذكري شاھًدا من محفوظاتك على ما یلي: السؤال الثاني
  )ع درجاتأرب() خلیل عبد العال. أد(

  .)درجة واحدة(     الجمع بین العوض والمعوض عنھ في باب النداء -١
  :الشاھد قول الشاعر

ا   دث ألم ا ح ي إذا م   إن
  

ا      ا اللھم ا ی ا اللھم ول ی   أق
  

  )درجة واحدة(        حذف الم الطلب مع بقاء عملھا -٢
 :الشاھد قول الشاعر

س      ل نف سك ك ِد نف د تف   محم
  

اال      ر نب ن أم ت م ا خف   إذا م
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  .)درجة واحدة(           تنوین المنادى المفرد العلم -٣
 :الشاھد قول الشاعر

ا    ٌر علیھ ا مط الم اهللا ی   س
  

سالم     ر ال ا مط ك ی یس علی   ول
  

  .)درجة واحدة(       الجازمة للفعل المضارع )لم( إھمال عمل -٤
 :الشاھد قول الشاعر

  لوال فوارس من ذھل وأسرتھم       
  

ون بالجار        م یوف صلیفاء ل وم ال   ی
  

  ).خمس درجات)(خلیل عبد العال. أد (:اذكر واذكري حكم ما یأتي: السؤال الثالث
یا ( و)یا أبتا( حكم الجمع بین یاء المتكلم وتاء التأنیث المفتوحة والمكسورة في -١

  .)درجة واحدة(                   )أبتي
  .جائز: الحكم

  .)درجة واحدة(   حكم زیادة ھاء السكت عند الوقف في المندوب -٢
  .جائز: حكمال
  .)درجة واحدة(       )یا زید زید الیعمالت( في )زید( حكم نصب -٣

  .واجب: الحكم
 حكم قلب الواو یاء في االسم المعرب المرخم الذي آخره واو على لغة من ال -٤

  .)درجة واحدة(                 ینتظر 
  .واجب: الحكم

  .)درجة واحدة(    :  فیما یلي من حیث اإلظھار واإلضمار)أن( حكم -٥
الم    بح الك رك ق ي ألت   وإن

  

ره    ا أك اب بم ئال أج   ل
  

  .واجب اإلظھار: الحكم
وم    اة ق زت قن ت إذا غم   وكن

  

ستقیما    ا أو ت سرت كعوبھ   ك
  

  .واجب اإلضمار: الحكم
ھ    م أعقل لیكا ث ي س ي وقتل   إن

  

ر          ت البق   كالثور یضرب لما عاف
  

  .جائز اإلضمار واإلظھار: الحكم
  

  )ثالث درجات)(خلیل عبد العال. أد (:لیال إعرابیاحلل ما یأتي تح: السؤال الرابع
  .)درجة واحدة(     }ِمْنَھا َخْیٌر َفَلُھ ِباْلَحَسَنِة َجاَء َمْن{:  قولھ تعالى-١

  .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: من
  .)ھو(فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمیر مستتر جواًزا تقدیره : جاء

  .والجملة الفعلیة في محل جزم فعل الشرط
جار ومجرور متعلقان بجاء، أو بمحذوف في محل نصب حال إذا : بالحسنات

  .)جاء متلبسا بھا(: اعتبرنا الباء للمالبسة، والتقدیر
  .الفاء رابطة لجواب الشرط: فلھ
  .جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم: ولھ
  .مبتدأ مؤخر: خیر
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع صفة لخیر، أو متعلق بخیر : امنھ

  .باعبتاره اسم تفضیل
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  .)من(وجملة جواب الشرط في محل رفع خبر 
  . ال محل لھا من اإلعراب كالم مستأنف)من جاء(وجملة 

   
  : قول الشاعر-٢

فء  ا بك ست لھ ا فل   فطلقھ
  

سام      ك الح ُل مفرق   وإال یع
  

  .ا قبلھاالفاء حسب م: فطلقھا
فعل أمر مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، والفاعل ضمیر مستتر   : وطلق

  .، والضمیر المتصل في محل نصب مفعول بھ)أنت(وجوبا تقدیره 
  .الفاء حرف تعلیل: فلست
  .فعل ماض ناقص: ولیس

  .في محل رفع اسمھا: وتاء المخاطب
  .جار ومجرور متعلقان بكفء: لھا

  . جر زائدالباء حرف: بكفء
ة             ا اشتغال المحل بحرك وكفء خبر لیس منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظھورھ

  .حرف الجر الزائد
  .الواو حرف عطف: وإال
اني   )إن(مركب من حرفین أحدھما       : إال شرطیة، والث شرط    )ال(:  ال ل ال ة، وفع  النافی

  .محذوف یدل علیھ سابق الكالم
  .ة جزمھ حذف حرف العلةفعل مضارع جواب الشرط مجزوم وعالم: یعُل

تح   : مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة، والكاف    : مفرقك ى الف ضمیر مبني عل
  .في مجل جر مضاف إلیھ

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة: الحسام
  
 : قول الشاعر-٣

ا سملى وإن  : قالت بنات العم     ی
  

ت   دًما؟ قال ًرا مع ان فقی   وإن: ك
  

  . للتأنیثفعل ماض والتاء: قالت
م        : بنات العم  ضمة، وھو مضاف، والع ھ ال ة رفع ھ   : فاعل مرفوع وعالم مضاف إلی

  .مجرور وعالمة جره الكسرة الظاھرة
منادى مبني على الضم المقدر على األلف في محل  : سلمى. یا حرف نداء : یا سلمى 

  .نصب
  .الواو حرف عطف على معطوف محذوف: وإن
  .حرف شرط جازم: إن

 في محل جزم، واسمھ ضمیر )فعل الشرط(اقص مبني على الفتح   فعل ماض ن  : كان
  .)ھو(مستتر جواًزا تقدیره 

  .خبر كان منصوب وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة: فقیرا
  .صفة منصوبة لفقیر، وجواب الشرط محذوف یدل علیھ سیاق الكالم: معدًما

  .م أیضاوجملة الشرط وجوابھ معطوفة بالواو على محذوف یدل علیھ سیاق الكال
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یا سلمى، إن كان غنیا موسرا ترضین بھ؟ : قالت بنات العم(: وتقدیر ھذه المحذوفات
  .)وإن كان فقیرا معدما ترضین بھ

   یعود)ھي(فعل ماٍض، والتاء للتأنیث، وفاعلھ ضمیر مستتر جواًزا تقدیره : قالت
  .)سلمى( على 

  .حرف عطف: الواو: وإن
شرط وجو     : إن ل ال ا سابق الكالم      حرف شرط جازم، وفع دل علیھم ھ محذوفان ی  .اب

 .)إن كان غنیا موسرا أرضى بھ، وإن كان فقیرا معدًما أرضى بھ: قالت(: والتقدیر


