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السوال األول  :قال املصنّف يف باب املبين على الضم "النوع األول ما قطع عن اإلضافة لفظا ال معىن من الظروف املبهمة "
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مكمال مع ذكر املثال وذكر وجو تقييد املصنّف قولو "لفظا"
ّ
فوضح عبارة املصنّف ّ

توضيح العبارة .......................................................................................................:
........................................................................................................................
مثال ........................ :وجو تقييد بقولو "لفظا" ...................................................................
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مسماه تعيينا
السوال الثاني  :قال املصنّف يف باب املعرفة "العلم وىو نوعان علم شخص وعلم جنس .فعلم الشخص عبارة عن (اسم ّ
يعٌن ّ

ووضح تعريف املصنّف لفظا لفظا بالتفصيل
فبٌن املثال لعلم الشخص ّ
مطلقا)" ّ

املثال لعلم الشخص.........................................:

وجو ذكر "اسم ...................................................................................................
مسماه ............................................................................................
وجو ذكر " ّ
يعٌن ّ

وجو ذكر "مطلقا" ..................................................................................................
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معٌن "ومثال املبين من أمساء الشرط واالستفهام على السكون ...ومثال
السوال الثالث )1( :قال املصنّف يف باب املبين على شيء غًن ّ

ضم فأذكره" امأل الفراغات يف اجلدول
املبين على الفتح  "...ثّ قال "وليس فيهما ما بين على كسر وال ّ
مثال المبني على السكون

مثال المبني على الفتح

1
2
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فبٌن جواب االعرتاض
الضم" ّ
)ّ (2بٌن املصنّف االعرتاض يف ىنا حيث قال "فإن قلت :فإن من أمساء الشرط ( َحْيثُ َما) وىي مبنيّة على ّ
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جواب االعرتاض............................................................................................................. :
حمل الشاىد ووجو االستشهاد
السوال الرابع  :ترجم الشعر (يساقط عنه روقه ضارياتها  ...سقاط شرار القين أخول أخوال) باللغة األرديّة ّ
وبٌن ّ

ترمجة...................................................................................................................... :
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حمل الشاىد فيها  .................................................... :وجو االستشهاد...................................... :
............................................................................................................................

/2

السوال الخامس ّ )1( :بٌن املصنّف حكم (كان وأووااها)ّ :بٌن حكمها مع املثال

حكم (كان) مع املثال لو..................................................................................................... :
وبٌن املثال لو (أي يف صورة العمل)
( )2ذكر املصنّف الشرط ل(دام) يف العمل مثل (كان) ّ ،بٌن الشرط ّ

شرط (دام) مع املثال لو (أي يف صورة العمل).................................................................................. :
..............................................................................................................................
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الضم أو نائبو وىو األلف والواو وىو نوع واحد وىو املنادى املفرد
السوال السادس  :قال املصنّف "الباب السابع من املبنيّات ما لزم ّ

/21

وبٌن مراد املفرد ومراد املعرفة
وبٌن مثالو ّ
وبٌن مراد املصنّف باأللف و ّبٌن مثالو ومراده بالواو ّ
املعرفة" ّبٌن املثال للمنادى املبين على الضم ّ
)(1املثال للمنادى املبين على الضم........................................... :

)(2مراد املصنّف باأللف ................................................................. :املثال.......................:
)(3مراد املصنّف بالواو ................................................................... :املثال.......................:
)(4مراد املصنّف باملفرد..................................................................................:
( )5مراد املصنّف باملعرفة.................................................................................. :
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السوال السابع :فقال املصنّف يف تعريف االسم اإلشارة "اإلشارة وىو ما  "...اإلشارة مؤنث لفظا فلماذ ذكر املصنّف لفظ ىو؟
)(1وجو ذكر ضمًن ىو..............................................................................................:
مكمال..................................................................................:
)ّ (2بٌن تعريف االسم اإلشارة ّ
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فبٌن مسألتٌن لوجوب ترك الالم يف
)(3فمن أمساء اإلشارة "ذلك" ذكر فيو الالم ولكن جيب ترك الالم يف اسم اإلشارة يف ثالث مسائل ّ

أمساء اإلشارة

املسألة األوىل ............................................. :املسألة الثانية.............................................. :
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حمل الشاىد ووجو االستشهاد
السوال الثامن  :ترجم الشعر (إن الشباب الذي مجد عواقبه  ...فيه نلذ وال لذات للشيب) باللغة األرديّة ّ
وبٌن ّ

ترمجة...................................................................................................................... :
حمل الشاىد فيها  .................................................... :وجو االستشهاد...................................... :
............................................................................................................................
السوال التاسعّ )1( :بٌن عمل (أفعال املقاربة) مع املثال

عمل (أفعال املقاربة)........................................................................................................ :
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املثال ل(أفعال املقاربة)............................................................ :
السوال العاشر )1( :قال املصنّف "ينقسم االسم حبسب التنكًن والتعريف إىل قسمٌن نكرة  ...ومعرفة" ّبٌن وجو تقدمي النكرة

.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................
)ّ (2بٌن أعرف املعارف .................................................................

)ّ (3بٌن عالمة النكرة...................................................................................................
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فبٌن االعرتاض واجلواب
فبٌن املصنّف االعرتاض يف باب النكرات حيث قال "فإن قلت فإنّك تقول ( ربّو رجال ) ّ "...
)ّ (4

االعرتاض ...................................................................................................................
اجلواب خمتصرا.............................................................................................................. :

/2

