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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

  

 
 
 

 النداء: دعوة المخاطب لالنتباه واإلصغاء بؤي لفظ. 

 أحرف النداء ثمانٌة:

)أ( و)أْي( لنداء القرٌب مثل: )أَخالد، أَْي أَخً( و)ٌا، آ، آي، أٌَا، هٌا( لنداِء البعٌد لما فٌها من مد الصوت،  

 و)وا( تكون للندبة خاصة مثل )وا ولدي، وا إسالمآه(.

 ما اختصت به )ٌا(:

  -؛ فاختصت بــــــــــ:أما )ٌا( فهً أُم الباب

 .القرٌب والبعٌد ٌنادى بها -

 .)ٌا لألَغنٌاِء لِلفقراِء( :وٌستغاث بها مثل  -

 .وٌندب بها عند أَمن اللبس تقول: )ٌا رْأسً(   -

 وال ٌنادى لفظ الجاللة إال بها خاصة مثل )ٌا أَهللُ(.  -

 وهً وحدها التً ٌجوز حذفها مع المنادى مثل )خالُد الحقنً(. -

  :أقسام المنادى 

 خمسٌة هى :أقسام المنادى 

 ، مثل : الـعـلـم الـمـفـرد وهـو : مـا لـٌـس ُمـرَكًبا حتى وإن كان مثنًى أو مجموًعا -1 

 ٌا محمد )محمدان()محمدون(  -          
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 تعنى أنك تنادي على شخص معٌن أمامك أو تقصده بقولك مثل:، الـنـكـرة الـمـقـصــــــــــودة  ـ 2 

 ٌا طالُب، اجتهد.  -          

 ، كقول األعمى :تعنى أنك تنادى على شخص ال تقصده بعٌنه، الـنـكـرة غـٌـر الـمـقـصـودة  -ـ 3 

 ٌا رجال خذ بٌدي. -

 مثل:،  ٌعنى أنه ٌستلزم مضافا إلٌه فٌكون هو )مضاًفا( وما بعده )مضاًفا إلٌه( ، الـمـضــــاف -4 

  أحبكٌا قائل الحق   -

الـشـبـٌـــه بـالـمـضــــاف وهـو  ٌعنى أن ٌؤتً بعد االسم المنادى شًٌئا ٌتمم معناه )كالجار والمجرور، أو  - 5 

 مثل: ، تظل به نون المثنى والجمع، وٌكون منوًنا ومشتًقا ومعموله، 

 ٌا قائاًل )للحق، الحَق، حًقا( أنت فً جهاد.  -

 إعراب المنادى:

 النداء. ،حكمه البناء على ما ٌرفع به فً محل نصٍب علىالـمـنـادى الـعـلـم المـفـرد،والـنكـرة المقـصودة  - 1

 (. طالباتُ ( أو جمًعا مإنًثا سالًما )ٌا هنداُت، ٌا رجلُ ٌبنى على الضم إذا كان مفرًدا مثل: )ٌا محمُد، ٌا  - 

 (.رجالنا ٌبنى على األلف إذا كان مثنًى مثل: )ٌا محمدان، ٌ -

 (.العبونٌبنى على الواو إذا كان جمًعا مذكًرا سالًما مثل: )ٌا محمدون، ٌا  -

 ، ُحـْكـُمـُه الـنَّـصــُب. المـنـادى الـمـضـــــاف ، والـشـبـٌــه بـالـمـضـــاف ،والـنـكـــرة غـٌـــر الـمـقتصـودة  -2

ٌا طالَب ٌا رجاال ،( أو جمع تكسٌر )، ٌا طالبا للعلمالعلمٌا طالَب ٌا رجال ، ٌنصب بالفتحة إذا كان مفرًدا ) -

 (. ...العلم

 (.للخٌر طالباتٍ ، ٌا الخٌرِ  ٌا طالباتِ ٌا طالباٍت ، ٌنصب بالكسرة إذا كان جمًعا مإنًثا سالًما ) -

 ٌنصب باأللف إذا كان اسما من األسماء الخمسة )ٌا أبا محمٍد( -

 لخٌر(ٌن لٌا معلَمً الخٌر، ٌا معلمَ ٌا معلمٌن ، ا مذكًرا سالًما )ٌنصب بالٌاء إذا كان مثنى أو جمعً  -

 المنادى المضاف إلى ٌاء المتكلم مثل )ٌا أبِى، ٌا صاحبً، ٌا صدٌقً(  - :مهم  

 هو نوع من المنادى المضاف حكمه النصب ولكن بفتحة مقدرة على ما قبل ٌاء المتكلم. 

 فهذه أحواله:إذا أضٌف المنادى إلى ٌاء المتكلم  - 

1- .) ًَّ  إِن كان معتلَّ اآلخر )مقصوراً أَو منقوصاً( ثبتت معه الٌاُء مفتوحة: )ٌا فتاَي، ٌا محام

ًَ أَجنبً(.اسما مشتقاإن كان صفة ) -2  ( ثبتت معه الٌاُء ساكنة أَو مفتوحة، تقول )ٌا سامعً = ٌا سامع

 :فٌه أربعة أَوُجهإن كان صحٌح اآلخر جاز  -3

قُوِن{، حذف الٌاِء وإبقاُء الكسرة قبلها دلٌالً علٌها  -وهو األَكثر  - أَولها   .مثل: }ٌا ِعباِد َفاتَّ

 إِبقاُء الٌاِء ساكنة: )ٌا عبادي(.  - ثانٌها 
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 (. عباديَ إِبقاُء الٌاِء وفتحها: )ٌا  - ثالثها

 قلب الكسرة قبل الٌاِء فتحة وقلب الٌاِء ألفاً مثل )ٌا حسرتا(.  -رابعها

هو قلب الٌاِء تاًء مفتوحة وجاز وجه خامس فإِن كان المضاف أباً أَو أُماً جازت فٌه األَوجه األَربعة المتقدمة 

 هو قلبها تاًء مكسورة مثل )ٌا أَبِت، ٌا أُمِت(ووجه سادس مثل )ٌا أَبَت، ٌا أَّمَت(، 

 :نداء ما فٌه أل

ٌُّها( للمذكر  ُتَها( للمإنث، أو اسم إشارة مناسب لنوع المنادي.عند نداء ما فٌه )أَلْ(، نؤتً قبله ب)أ ٌَّ  و)أ

 ٌؤٌتها النساء احفظن أعراضكن. -           ٌؤٌها المإمنون قوموا إلى صالتكم.  -مثل:

 اإلعراب: أي: منادي مبنً على الضم فً محل نصب، )ها( أداة تنبٌه، ما بعد )أٌها، وأٌتها( صفة مرفوعة  -

 تكون بدال إذا كان ما بعد )أٌها أتٌها( اسم جامد )الرجل، المرأة، القمر، الشمس....(.دائما ألي. وٌجوز أن 

  الجاللة )هللا(: لفظنداء  -

 ٌا هللا رحماك بنا.:  نستخدم )ٌا(  -

 وقد نحذف )ٌا( ونعوض عنها بمٌم مشددة مفتوحة فً نهاٌة اللفظ )اللهم بك نستغٌث(. -

 الضم فً محل نصب، والمٌم عوًضا عن حرف النداء المحذوف.إعراب اللهم: منادي مبنً على  -

 :النداء التعجبً -

 ٌاللجمال. –اسم ٌؤتً بعد أداة النداء )ٌا( و قد ٌكون مفردا فٌجر بالالم مثل: ٌا للمصٌبة  -

 ٌا لجمال الطبٌعة. –و قد ٌكون مضافا فٌنصب أو ٌجر بالالم مثل: ٌا جمال الطبٌعة  -

 نداء الندبة

(عند ٌا)و تستعمل  ، موجه للمتفجع علٌه أو المتوجع منه و ال ٌستخدم فً الندبة إال أحد حرفٌن: وانداء 

 ٌا وٌلتاه.  –و قد تلحق به هاء السكت. فنقول: وا إسالماه  تلحقه ألف تسمى ألف الندبة  ،. و أمن اللبس

جب بناإه على الضم إن كان علما حكم غٌره من أنواع المنادى فٌ حكم المندوب من ناحٌتى اإلعراب والبناء

 مفردا ، أو نكرة مقصودة ، وٌجب نصبه إن كان مضافا أو شبٌها بالمضاف

 نداء االستغاثة

 نداء موجه إلى من ٌخلص من شدة واقعة بالفعل أو ٌعٌن على دفعها قبل وقوعها. و أداته )ٌا( وٌتكون من 

 و المستغاث له أو منه و ٌكون مجرورا بالم  – حةالمفتوالمستغاث به و ٌكون مجرورا بالم الجر –األداة 

 ٌا لألغنٌاء من الفقر.  –أو حرف الجر من. فنقول: ٌا لألغنٌاء للفقراء  المكسورةالجر
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 مهمة ة مالحظ

الترخٌم هو حذف آخر المنادى جوازا للتخفٌف وذلك إذا كان مفرًدا علًما زائًدا على ثالثـة أحـرف مثل: ٌا  - 

 .(ٌا صاحبُ أي) . ٌا صاح(فاطمةُ ٌا أي) فاطم

 

 ( https://dardery.site/archives/3685للردرية اإللكرروني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الراتط  ) 

 

 ات على المنادىتـــدريـــب

 حدد نوع أضلوب النداء  في  األمثلح الراليح من تين الثدائل المراحح: – 1ش

 

 أأضيييييييييييييييييييييييييد      مييييييييييييييييييييييييا  مليييييييييييييييييييييييي  -1

  
  

 خ فطيييييييييييييييييير تيييييييييييييييييي  ضيييييييييييييييييييرا جميييييييييييييييييييا

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييييييييييييا ل يييييييييييييييييومى ل يييييييييييييييييسج وف يييييييييييييييييار -2

  
  

 وضييييييييييييييييثاب  لييييييييييييييييى الم ييييييييييييييييالى وضييييييييييييييييث  

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ِميييييييييييين ََّلث ييييييييييي   َ ييييييييييييث     -3  واَحيييييييييييِر ََّلثيييييييييييا   م 

  
  

نيييييييييييَد   َضييييييييييي َ    طيييييييييييمي َوحييييييييييالي ع   َوَميييييييييين ت ل 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييا لييييييييييييادحا ي ييييييييييييدو علييييييييييييى فيييييييييييينن  -4

  
  

 رحميييييييييييا  ى َّييييييييييييد  يليييييييييييد لييييييييييييى  ييييييييييييلنى 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييييا للرجييييييييييييييا  لم لييييييييييييييو  ت يييييييييييييياعر  -5

  
  

ييييييييييييح نييييييييييييائي الييييييييييييدار والن يييييييييييير  تييييييييييييث ن مكر

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييا للثيييييييدور   وييييييييا لل طييييييين ى َّيييييييد ضيييييييلثا -6

  
  

 منييييييييييى ال ييييييييييااد ى فأمطييييييييييى أميييييييييير  علثييييييييييا

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 أيييييييييييا و نييييييييييى ال سييييييييييييس رعييييييييييا  رتيييييييييييى  -7

  
  

 وجنرثيييييييييييييييييييييي  المكييييييييييييييييييييييار  وال ييييييييييييييييييييييرورا

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 كيييييييييييييييين ذرَّيييييييييييييييى رَّيرييييييييييييييي  األنثيييييييييييييييياء   -8

  
  

 ييييييييييييييا ضيييييييييييييماء ميييييييييييييا  اولر يييييييييييييا ضيييييييييييييماء

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  
 
 

https://dardery.site/archives/3685
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ث نيييييييييييفواَكث ييييييييييدا  -9 يييييييييية  َميييييييييين   ي    يييييييييين ح   م 

  
  

يييييييييييييين َعثَييييييييييييييراخ  مييييييييييييييا لَ  ييييييييييييييِن فَنيييييييييييييياء    وم 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ث ييييييييَرج   -11 يييييييين  ع  وب  َوَمييييييييا تيييييييي   م   يَييييييييا لَل غ يييييييير 

  
  

ث ييييييييييييييييييييييَرج  ل لِرائييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييرََ ا     َوع  ط   ل ل م 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييييييييا للرجيييييييييييييا   ليييييييييييييَداء    دواَء لييييييييييييي  -11

  
  

ميانيييييييييييييييا  وَّائيييييييييييييييد  عُ عَميييييييييييييييى ي رييييييييييييييياد  ع 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 فييييييا  لييييير ليليييييى َّيييييد تلغيييييد تيييييى الميييييد   -12

  
  

 وزدخ عليييييييييييى ميييييييييييا لييييييييييييص يثلغييييييييييي   لييييييييييير

  

 تعجبًنداء ׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 أتنيييييييييييَد اليييييييييييِد ر  عنيييييييييييدُ كيييييييييييل  تنيييييييييييد   -13

  
  

 فكيييييييييييييَن ولييييييييييييلد  أنييييييييييييد  ميييييييييييين السَحييييييييييييا   

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييييييييا يسييييييييييييييدا  ميييييييييييييل نييييييييييييييل عيييييييييييييسر  -14

  
  

 وغنييييييييييييييييييى ت ييييييييييييييييييد فاَّييييييييييييييييييح و ييييييييييييييييييوا  

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

تِميييييييييياأََّ ييييييييييِل  -15  ا  يييييييييير ياَّال أَي  ييييييييييا ال َليييييييييية  ر 

  
  

ِد َميييييييين لَيييييييييَص جاز يييييييييا  َرأَير ييييييييَ  ذ ديييييييي ي الييييييييو 

  

 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3685للردرية اإللكرروني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الراتط  ) 

 
 حدد نوع المناد   في  األمثلح الراليح من تين الثدائل المراحح: – 2ش

 
 ويييييييييا حثر ييييييييا زدنييييييييى جييييييييو  كييييييييلر ليلييييييييح -1

  
  

 وييييييييييييا ضيييييييييييلوج األيريييييييييييا  موعيييييييييييد  ال  ييييييييييير

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ييييييا  -2  فييييييثلرغن  (3)عرضييييييد  (2)أيييييييا راكثييييييا  مر

  
  

 أ ر ذاَّيييييييييييا (5)ميييييييييين نلييييييييييرا   (4)نييييييييييداما  

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييييا لييييييييييييييل  يييييييييييييل   ييييييييييييييا نيييييييييييييو  ز   -3

  
  

 ييييييييييييييييييييا ليييييييييييييييييييث  َّييييييييييييييييييين    ذ لييييييييييييييييييي  

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييا زائيييييييييييرا َّثييييييييييير ال ثيييييييييييية ال يييييييييييادُ -4

  
  

 هللا  يييييييييييييييوب فييييييييييييييياادُتلييييييييييييييي  رضيييييييييييييييو  

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     علم   ׄ  

https://dardery.site/archives/3685
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 ضييييييييييييييألرنى عيييييييييييييين الن ييييييييييييييار ج ييييييييييييييونى  -5

  
  

 رحيييييييي  هللا ن يييييييييا ج ييييييييونى ن الن ييييييييارا

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

َ  يننيييييييييينا َعننيييييييييينل ي    نننمننيييييييييينا    -6  لَينننيييييييييينَص    ر

  
  

نننيييييييييييينرض    َمنننطننيييييييييييينلو     َضننننينننيييييييييييين     دوَ  ع 

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 يييييييييا  نييييييييد   دعييييييييوج لييييييييةر دائيييييييي  دنيييييييين -7

  
  

 منريييييييييييييى تولييييييييييييييل   و   مييييييييييييياخ أو كرتييييييييييييييا

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييا ضييييييياريا فيييييييى دجيييييييى األ يييييييواء م رطييييييي ا   -8

  
  

 مييييييييييييييييو  أميييييييييييييييير  لل طييييييييييييييييرا  والنييييييييييييييييد  

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

يييييين َعييييييَدد   -9  َغييييييَدرَخ يييييييا َمييييييوخ  َكيييييي  أَفنَيييييييَد م 

  
  

ييييييييين لََلييييييييية    ت َمييييييييين أََليييييييييثَد َوَكييييييييي  أَضيييييييييَكِد م 

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ميييييييا َعَرفر نييييييييأَييييييييا فَيييييييوز  لَيييييييو أَتَديييييييرذ ني  -11

  
  

ييييييييييييي وتي يييييييييييييلوني تَ يييييييييييييَدك   َو    ل  يييييييييييييو     

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييا راف يييييييا راييييييييح ال يييييييور    وحارضييييييي ا -11

  
  

 جييييييييييييسا  رتيييييييييييي   يييييييييييييرا عيييييييييييين م ثي ييييييييييييا

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 َعوادينيييييييييياييييييييييا نييييييييييائ َ  ال َلييييييييي   أَ ييييييييييثا    -12

  
  

 نَ ييييييييييييييلى ل واديييييييييييييييَ  أَ  نَأضييييييييييييييى ل وادينييييييييييييييا

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ة  ييييييييا عنريييييييرج -13 ييييييين دموَعيييييييَ  وانطييييييي    َك  ك 

  
  

 ف نييييييييييييينو   عثلنيييييييييييينحَ ألييييييييييييثَ د  م طيييييييييييير َمَرج

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ر    -14   ِ  ال يييييييييييياج عميميييييييييييحفييييييييييييا ميييييييييييوخ  ز 

  
  

ييييييييييد ُ     د يييييييييييَر   ييييييييييياز     ويييييييييييا ن يييييييييييص  ج 

  

 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييا نا ييييييييييير ال لييييييييييي  ت ييييييييييي   اليييييييييييثاد -15

  
  

 وفر يييييييييييد ى ن ييييييييييير ال لييييييييييي  مثيييييييييييل الل ييييييييييياد

  

 مضافׄ      شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3685للردرية اإللكرروني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الراتط  ) 
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 أعرب اض  الموضوع تين ال وضين  في  األمثلح الراليح من تين الثدائل المراحح: – 3ش

   أيييييييين ع يييييييد عا  اإل ييييييياء   ( أ يييييييى) ييييييييا  -1

  
  

 أييييييييييين مييييييييييا كييييييييييا  تيننييييييييييا ميييييييييين ليييييييييي اء 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 أ ليييييييييي واضيييييييييم ي (اليييييييييدنيا ) ييييييييييا  ييييييييي    -2

  
  

 مديييييييييرعيجييييييييييج األعيييييييييادُ جييييييييياء يثغيييييييييي 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 بالضمة المقدرة مرفوعنعت ׄ       المقدرةمنصوب بالفتحة  نعتׄ   

  نمييييييييييييييييييا األر  والطييييييييييييييييييماء كريييييييييييييييييياب  -3

  
  

 األعكييييييييييييييييييياء  (م ا يييييييييييييييييير) فيييييييييييييييييياَّرءو    

  

  الضم فً محل نصبمنادى مبنً على ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ      مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرةׄ   

ثَِي( ذَ َِدييييييييييييييا نَ ََريك ميييييييييييييا -4  ييييييييييييييا )لييييييييييييياح 

  
  

جيييييييييييييو َ األَر   َكييييييييييييييَن ذََديييييييييييييِور    ذََرييييييييييييييا و 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ        منادى منصوب بالٌاء   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

يييين َعييييَدد   (َمييييوخ ) َغييييَدرَخ يييييا  -5  َكيييي  أَفنَيييييَد م 

  
  

يييييييين لََلييييييييية    ت َميييييييين أََليييييييييثَد َوَكيييييييي  أَضيييييييييَكِد م 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ب ال ييييييييا (زييييييييين )  -6  ال ييييييييثاب وزييييييييين  ييييييييار

  
  

  يييييييييييييل أنيييييييييييييد تيييييييييييييالم   ال سينيييييييييييييح دار  

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 تيييييييييييدم    يييييييييييم   َجيييييييييييار   (لللميييييييييييا ) ييييييييييييا -7

  
  

ييييييييييييييدرار   يييييييييييييي   الم  ييييييييييييييدوَد ت ي    يطيييييييييييييي ي ال  

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 اسم مجرور بالالم ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 جطيييييييييدُ تغيييييييييير فييييييييياادُ  (ذاركيييييييييا) ييييييييييا  -8

  
  

 األت ييييييييييييييادأضييييييييييييييرفد فييييييييييييييي ال لييييييييييييييرا  و 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 مريييييييييي   (رضيييييييييو  هللا)   نيييييييييي ت ثييييييييي  ييييييييييا -9

  
  

 وزييييييييييييييييييارذي  ليييييييييييييييييي  كيييييييييييييييييل ميييييييييييييييييرادُ

  

  مبنً على الضم فً محل نصبمنادى ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   
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ييييي َح    (ََّيييييو   ) ييييييا  -11  أَعنيييييي ل يييييثَ ع  الَ يييييي  عا  

  
  

 َواأل ع   ذَ َ يييييييييييييي   ََّثييييييييييييييَل الَ ييييييييييييييين  أَحيانييييييييييييييا

  

  نصبمنادى مبنً على الضم فً محل ׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ليييييييييو  أنيييييييييد ميييييييييا ا ريييييييييدينا (الل يييييييييِ  )  -11

  
  

 و  ذديييييييييييييييييييييييييييييييييييييِدَّنا و  لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلِينا

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ك انييييا منييييي   لييييرا وعييييي اتا (اللييييييل ) أي ييييا  -12

  
  

 وج يييييييييييياءل ولييييييييييييدودال واغرراتييييييييييييا واكر اتييييييييييييا

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 ، نعت مرفوع بالضمة المقدرةׄ       نعت منصوب بالفتحة المقدرة  ׄ  

جيييييييييا  ) يييييييييا  -13  ل ييييييييو  عيييييييييسر جيييييييييانث    (للرر

  
  

 واضييييييييرل موا المليييييييييد مييييييييين أليييييييييل وأعيييييييييراب 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 اسم مجرور بالالمׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

   ميييييا أنديييييَن اليييييد ر  تيننيييييا  (جارذيييييا) أييييييا  -14

  
  

يييييييييييييييم     يييييييييييييييوَ   ذََ يييييييييييييييال يذََ يييييييييييييييالَي  أ ََّاض   ال  م 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  
 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

د ت َدييييييييييثر   (َضييييييييييين ) أَ  -15  الَدولَييييييييييح  ا ضييييييييييرَنل 

  
  

ثييييييييييييييييا    ثييييييييييييييييل  َلييييييييييييييييثر َ  ل لل   َوَكيييييييييييييييييَن ت م 

  

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

    نوع المناد  في اللملرينعلي  تال رآ  ف و   اء ينيا مطلم -يا مطلمو  علي  تال رآ  ف و   اء -16

 مقصودةغٌر  نكرة  -مقصودةغٌر  نكرة ׄ       مقصودةنكرة   -نكرة مقصودة  ׄ  

 . نكرة مقصودة  -نكرة غٌر مقصودةׄ      نكرة غٌر مقصودة  -نكرة مقصودةׄ   

َرذَا َعلَى َما فَِر  د  ف ي َجن ة  هللِا  {َّا  ذ الى:  -17      عراب كلمح "حطرذا"}أَ   ذَ  وَ  نَ  ص  يَا َحط 

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

َضل وَ { }َّا  ذ الى  -18 ر  ُِ ال م   "م وضى      عراب كلمح "يا م وضى   ذََ ن     ن ي   يَ اف  لََد

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ     منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الضم المقدرمنادى مبنً على ׄ      المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 يا عاليا  رت    أَّل  عن ال ديا       عند ذ ويل اللملح للمثنى ن و : -19

  ربهما ، أقلعاعن العصٌان  ٌنعاصٌ ٌاׄ      عن العصٌان ا، أقلع ماربه  نٌا عاصٌا  ׄ  

   ׄ ًّ  ٌا عاصٌان  ربهما ، أقلعان عن العصٌانׄ      عن العصٌان نربهما ، أقلعا ٌا عاص
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ِمييييييييييين ََّلث ييييييييييي   َ يييييييييييث     -21  واَحيييييييييييِر ََّلثيييييييييييا   م 

  
  

نييييييييييَد   َضيييييييييي َ    طييييييييييمي َوحييييييييييالي ع   َوَميييييييييين ت ل 

  

  عراب كلمح )حر ( في ال  ر األو :

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ      منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3685للردرية اإللكرروني والرأكد من اإلجاتاخ اضغط على الراتط  )  

https://dardery.site/archives/3685

