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 صوبا ، و مجرورااالسم ٌؤتً مرفوعا ، و من
 
 
 
 
 
 

 المفعول معه  وو المفعول المطلق ، والمفعول ألجله مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، 
  .المنادىسنقوم بعرض والحال والتمٌٌز  
 
 
 

 : دعوة المخاطب لالنتباه واإلصغاء بؤي لفظ. النداء

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

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

 ما اختصت به )ٌا(:

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

 .ٌنادى بها القرٌب والبعٌد -

 .)ٌا لألَغنٌاِء لِلفقراِء( :مثلوٌستغاث بها   -

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

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

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

  :أقسام المنادى 

 أقسام المنادى خمسٌة هى :

اد وهـو : مـا لـٌـس ُمـرَكب  الـعـلـم الـمـفـر -ٔ   ، مثل : ٌا محمد )محمدان()محمدون(ا حتى وإن كان مثنى  أو مجموع 

 تعنى أنك تنادي على شخص معٌن أمامك أو تقصده بقولك مثل: ٌا طالُب، اجتهد.، لـنـكـرة الـمـقـصــــــــــودة ا ـ ٕ 

 ، كقول األعمى :ٌا رجال خذ بٌدي.بعٌنه شخص ال تقصدهتعنى أنك تنادى على ، الـنـكـرة غـٌـر الـمـقـصـودة  -ـ ٖ 

  أحبكمثل: ٌا قائل الحق ،  ٌعنى أنه ٌستلزم مضافا إلٌه فٌكون هو )مضاف ا( وما بعده )مضاف ا إلٌه( ، الـمـضــــاف -ٗ 

ا ٌتمم معناه )كالجا ـشـبـٌـــه بـالـمـضــــاف وهـو ال -٘    ر والمجرور، أو مشتق اٌعنى أن ٌؤتً بعد االسم المنادى شٌئ 

 مثل: ٌا قائال  )للحق، الحَق، حق ا( أنت فً جهاد. ، نون المثنى والجمع، وٌكون منون اتظل به  وومعموله،  

 إعراب المنادى:

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

ا مثل: )ٌا محمُد، ٌا ٌبنى عل -  ا )ٌا هنداُت، ٌا رجلُ ى الضم إذا كان مفرد  ا سالم  ا مإنث   (. طالباتُ ( أو جمع 
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 (.رجالنٌبنى على األلف إذا كان مثنى  مثل: )ٌا محمدان، ٌا  -

ا مثل: )ٌا محمدون، ٌا  - ا سالم  ا مذكر   (.العبونٌبنى على الواو إذا كان جمع 

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

ا ) -  (. ...ٌا طالَب العلمٌا رجاال ،( أو جمع تكسٌر )، ٌا طالبا للعلمٌا طالَب العلمٌا رجال ، ٌنصب بالفتحة إذا كان مفرد 

ا ) - ا مإنث ا سالم   (.للخٌر طالباتٍ ، ٌا الخٌرِ  طالباتِ ٌا ٌا طالباٍت ، ٌنصب بالكسرة إذا كان جمع 

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

ا ) - ا سالم  ا مذكر   لخٌر(ٌن لٌا معلَمً الخٌر، ٌا معلمَ ٌا معلمٌن ، ٌنصب بالٌاء إذا كان مثنى أو جمع 

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

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

 إذا أضٌف المنادى إلى ٌاء المتكلم فهذه أحواله: - 

ٔ- .) ًَّ  إِن كان معتلَّ اآلخر )مقصورا  أَو منقوصا ( ثبتت معه الٌاُء مفتوحة: )ٌا فتاَي، ٌا محام

ًَ أَجنبً(.اسما مشتقاان صفة )إن ك -ٕ  ( ثبتت معه الٌاُء ساكنة أَو مفتوحة، تقول )ٌا سامعً = ٌا سامع

 ، حذف الٌاِء وإبقاُء الكسرة قبلها دلٌال  علٌها  -وهو األَكثر  - أَولهاإن كان صحٌح اآلخر جاز فٌه أربعة أَوُجه:  -ٖ

 (. عباديَ إِبقاُء الٌاِء وفتحها: )ٌا  ثالثهاساكنة: )ٌا عبادي(. إِبقاُء الٌاِء  ثانٌهامثل: }ٌا ِعباِد َفاتَّقُوِن{، 

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

  فإِن كان المضاف أبا  أَو أُما  جازت فٌه األَوجه األَربعة المتقدمة وجاز وجه خامس هو قلب الٌاِء تاء  مفتوحة مثل )ٌا

 ّمَت(، ووجه سادس هو قلبها تاء  مكسورة مثل )ٌا أَبِت، ٌا أُمِت(أَبَت، ٌا أَ 

 :نداء ما فٌه أل

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

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

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

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

  الجاللة )هللا(: لفظنداء  -

  رحماك بنا.نستخدم )ٌا( ٌا هللا -

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

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

 :النداء التعجبً -

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

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

 نداء الندبة

. و (عند أمن اللبسٌا)و تستعمل  ، نداء موجه للمتفجع علٌه أو المتوجع منه و ال ٌستخدم فً الندبة إال أحد حرفٌن: وا
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 ٌا وٌلتاه.  –و قد تلحق به هاء السكت. فنقول: وا إسالماه  ،تلحقه ألف تسمى ألف الندبة  

حكم غٌره من أنواع المنادى فٌجب بناإه على الضم إن كان علما مفردا ، أو  حكم المندوب من ناحٌتى اإلعراب والبناء

 نكرة مقصودة ، وٌجب نصبه إن كان مضافا أو شبٌها بالمضاف

 نداء االستغاثة

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

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

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

 مهمة  ةمالحظ

ا  -  ا علم  ا على ثالثـة أحـرف مثل: ٌا فاطمالترخٌم هو حذف آخر المنادى جوازا للتخفٌف وذلك إذا كان مفرد    أي زائد 

 .(ٌا صاحبُ أي) . ٌا صاح(ٌا فاطمةُ )

 

 ( https://dardery.site  للتدرية اإللكتروني زوروا موقع أحمد درديري للتدريثاخ اإللكترونيح  )  

 
 المنادىعلى  اتتـــدرٌـــب

 فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة: نوع أسلوب النداء حدد  – 1س

 

 أأسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي         ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  -1

  
 ت فسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ا  

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييي    ف يييييييييييييييييييييييييييييييييييي   -2

  
  سيييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييي     سيييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

َ ييييييييييييييييييييييييي  َِ   ييييييييييييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييييييييييي      -3    َحيييييييييييييييييييييييييَ  َِ  ييييييييييييييييييييييييي      

  
سيييييييييييييييييييييييي   َ حيييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييَ    َسييييييييييييييييييييييييَ        َ  َ َ يييييييييييييييييييييييي    

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي  ح  ي ييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييي  فييييييييييييييييييييييييي    -4

  
  ك ؛ ِييييييييييييييييييييييييي    َييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييَ    ح يييييييييييييييييييييييي  

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييييي     -5

  
ييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييييي         ييييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييييي       

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ييييييييييييييييي     يييييييييييييييي       ييييييييييييييييي     سيييييييييييييييي  ؛ ِيييييييييييييييي  سيييييييييييييييي    -6

  
  ييييييييييييييييييييييييي    َ ييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييي    ؛ ف  سييييييييييييييييييييييييي  أ  

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 

https://dardery.site/
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 أيييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييي ك   ييييييييييييييييييييييييي   -7

  
      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي        يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ييييييييييييييييييييييييييييييي  ِ   ييييييييييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييييييييي     -8  ك ييييييييييييييييييييييييييييييي   ِ 

  
 يييييييييييييييييييييييييييييي  سييييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييي        ييييييييييييييييييييييييييييي  سييييييييييييييييييييييييييييي     

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ييييييييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييييييي    ي      ييييييييييييييييييييي  -9 ييييييييييييييييييييي  ح   ف  َك  ييييييييييييييييييييي     

  
ييييييييييييييييييييييييييييييَ  فَ يييييييييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييييييييي  َ  َيييييييييييييييييييييييييييييي  ت   يييييييييييييييييييييييييييييي  َ        

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

يييييييييييييييييييَ     -11 ييييييييييييييييييي م    يم ِ ييييييييييييييييييي      َ َ ييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييي       يَييييييييييييييييييي   َ م

  
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ          يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َيَ       َ    يم  َ   يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    م  سم

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييييييييَ          َ   ييييييييييييييييييييييييييييي  -11

  
 ِ   ييييييييييييييييييييييييييييييييي       َ ييييييييييييييييييييييييييييييييي  ي  ييييييييييييييييييييييييييييييييي          يييييييييييييييييييييييييييييييييي   

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 ف يييييييييييي   َيييييييييييي     يييييييييييي  ِيييييييييييي    ِيييييييييييي   يييييييييييي     يييييييييييي    -12

  
  ز ت   ييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي   ي  ِييييييييييييييييييييييييي   َييييييييييييييييييييييييي   

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 أ  ييييييييييييييييييييييَ    ييييييييييييييييييييييَ       يييييييييييييييييييييي   كيييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييي    -13

  
 ف  يييييييييييييييييييييييييَ    ييييييييييييييييييييييييي    أ ييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييي     َحييييييييييييييييييييييييي      

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 يييييييييييييييييييييييييييي  ي يييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييي    -14

  
  غ يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  ف ِيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

ِ ييييييييييييييييييييييَ     يييييييييييييييييييييي    ِ   َأي  يييييييييييييييييييييي    َ  يييييييييييييييييييييي      َ يييييييييييييييييييييي  -15  َأ

  
ييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييي  َ  َ ييييييييييييييييييي   َييييييييييييييييييي َ    ز يييييييييييييييييييي      ََأي  يييييييييييييييييييَ   َ 

  
 نداء تعجبًׄ     استغاثةׄ       ندبةׄ              نداء  ׄ  

 فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:  المنادىحدد نوع  – 0س

 
    ييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييي  ح   ييييييييييييييييييي  ز  ييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييي   كييييييييييييييييييي    -1

  
  يييييييييييييييييييييييييي  سييييييييييييييييييييييييي      ي ييييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييييي ك     ييييييييييييييييييييييييي   

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 فييييييييييييييييييي   ِ   (3)  ضييييييييييييييييييي   (2)أيييييييييييييييييييي    ك ييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييي   -2

  
 أ    اِ ييييييييييييييييييييييييييي  (5) ييييييييييييييييييييييييييي   َييييييييييييييييييييييييييي     (4) ييييييييييييييييييييييييييي        

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييي   ز   -3

  
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ِييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي        ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  
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 ييييييييييييييييييييييييي  ز  يييييييييييييييييييييييي   ِ يييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييي    -4

  
   يييييييييييييييييييييييييييييييييي   سيييييييييييييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييييييييييييي   فيييييييييييييييييييييييييييييييييي      

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     علم   ׄ  

 سيييييييييييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييييييييييي     -5

  
  حييييييييييييي     ي يييييييييييييي    ييييييييييييي    ي     ييييييييييييي     

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

َك ييييييييييييييييييييييييييييييييي  َ يييييييييييييييييييييييييييييييي       ييي ييييييييييييييييييييييييييييييييي     -6   َ يييييييييييييييييييييييييييييييييَ      

  
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ض    َ يييسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي         َسيييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي       َ    

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 يييييييييييييييييي    ييييييييييييييييي      ييييييييييييييييي    ييييييييييييييييي      ييييييييييييييييي    ييييييييييييييييي  -7

  
        ييييييييييييييييييييييييييييييي ت أ  ك  ييييييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييييييييييي   

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييييييي  سيييييييييييييييي  ي  فيييييييييييييييي    يييييييييييييييي     يييييييييييييييي       سيييييييييييييييي     -8

  
  ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   أ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي ك    سييييييييييييييييييييييييييييييييييي        ييييييييييييييييييييييييييييييييييي     

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ييييييييييييي  َ يييييييييييييَ     -9  غَيييييييييييييَ  َت يييييييييييييي  َ ييييييييييييي ت  َكييييييييييييي  َأفَ  يييييييييييييَ    

  
يييييييييييييييييي     َ يييييييييييييييييي  َأَ يييييييييييييييييي َ   ََكيييييييييييييييييي   ََ يييييييييييييييييي  َ     َأسييييييييييييييييييَ َ    

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

ييييييييييييييييي       ييييييييييييييييي  َ َ ف   ييييييييييييييييي  -11 ََ  َأيييييييييييييييييي  فَييييييييييييييييي ز   َييييييييييييييييي  َأ 

  
    ييييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييييَ     َ ييييييييييييييييييييييييييييييي َك   َ   ييييييييييييييييييييييييييييييي      

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 يييييييييييييييييييي    ف ييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييي       ح  سييييييييييييييييييي   -11

  
  ييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييييييييي  ك     

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييي   َ     َ يييييييييييييييييييييي   َأ يييييييييييييييييييييي     َ    ي يييييييييييييييييييييي  -12

  
 َ  ييييييييييييييييييييييييييييييَ       ييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َأ   َ سيييييييييييييييييييييييييييييي       ي ييييييييييييييييييييييييييييييي   

  
 مضافׄ    شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 َك م  يييييييييييييييي     َ ييييييييييييييييَ     سيييييييييييييييي   م ييييييييييييييييي     يييييييييييييييي   -13

  
 َ  أ يييييييييييييييييييييييييييييي َ  م   سييييييييييييييييييييييييييييييي  َ َ  ف ي ييييييييييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييييييييييي  

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 ف ييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييي ت  ز  م   َ      ييييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييي  -14

  
يييييييييييييييييييييييي          ييييييييييييييييييييييييَ ك  يييييييييييييييييييييييي ز        ييييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييي     

  
 مضافׄ     نكرة غٌر مقصودةׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  

 يييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييي      ييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييي ا  -15

  
  يييييييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييييييي    َ يييييييييييييييييييييييي   ف  يييييييييييييييييييييييي  ؛   يييييييييييييييييييييييي       

  
 مضافׄ     شبٌه بالمضافׄ     نكرة مقصودةׄ     علم   ׄ  
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 فً  األمثلة التالٌة من بٌن البدائل المتاحة:  أعرب اسم الموضوع بٌن القوسٌن – 7س

 
   أيييييييييييييييييي    ييييييييييييييييي    ك    ييييييييييييييييي     ( أ ييييييييييييييييي ) يييييييييييييييييي   -1

  
 أيييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييي  كييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييي      

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصب ׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 أ  يييييييييييييييييييي    سيييييييييييييييييييي    (  يييييييييييييييييييي     ) ييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييي    -2

  
  يييييييييييييييييييييي ي    يييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييييي   ي ِيييييييييييييييييييييي   َييييييييييييييييييييييي     

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 بالضمة المقدرة مرفوعنعت ׄ       المقدرةتحة منصوب بالف نعتׄ   

    يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي          سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    ك يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    -3

  
    ك ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    (    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ) فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ِ         

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ      مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرةׄ   

ََيييييييييييييييييييييييييييي   َ َ َ ي   يييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييي  ) يييييييييييييييييييييييييييي -4 َ َ (  َيَ    ح 

  
ييييييييييييييييييييييييييييييييَ       ََ   َيَ ييييييييييييييييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييييييييييييييي َ   َ     َك ييييييييييييييييييييييييييييييييَ  َ 

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ         بالٌاءمنادى منصوب   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

يييييييييي  َ ييييييييييَ     ( َ يييييييييي ت) غَييييييييييَ  َت ييييييييييي   -5  َكيييييييييي  َأفَ  ييييييييييَ    

  
يييييييييييييييييي      ََ يييييييييييييييييي  َ     َ يييييييييييييييييي  َأَ يييييييييييييييييي َ   ََكيييييييييييييييييي  َأسييييييييييييييييييَ َ    

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

    يييييييييييييييييي     زييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييا      ييييييييييييييييييا (زييييييييييييييييييي  )  -6

  
  يييييييييييييييييييييييييييييي  أ يييييييييييييييييييييييييييييي   يييييييييييييييييييييييييييييي          ي يييييييييييييييييييييييييييييي         

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

  يييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييي    َ يييييييييييييييييييييي     (  َ يييييييييييييييييييييي  ) ييييييييييييييييييييييي  -7

  
يييييييييييييييييييييييييييييييي         يييييييييييييييييييييييييييييييي        يييييييييييييييييييييييييييييييي  َ         يسيييييييييييييييييييييييييييييييي       

  
  ً على الضم فً محل نصبمنادى مبنׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 اسم مجرور بالالم ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

  سيييييييييييييييييييي    ِ يييييييييييييييييييي  فيييييييييييييييييييي      (   كيييييييييييييييييييي ) ييييييييييييييييييييي   -8

  
 أسييييييييييييييييييييييييييييييي ف  فييييييييييييييييييييييييييييييي     َييييييييييييييييييييييييييييييي          يييييييييييييييييييييييييييييييي    

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمبنً على  منادىׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   
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   يييييييييييييييييييي    ( سيييييييييييييييييييي     )    يييييييييييييييييييي     يييييييييييييييييييي  ييييييييييييييييييييي  -9

  
  زيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي        ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  كييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي      

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

يييييييييييييَ    َأ  ييييييييييييي    ييييييييييييي َ   (َِييييييييييييي    ) يييييييييييييي   -11   ض    َ ييييييييييييي       

  
 َ         َ َ ييييييييييييييييييييييييييييييي   َِ يييييييييييييييييييييييييييييييَ    َ ييييييييييييييييييييييييييييييي    َأح   ييييييييييييييييييييييييييييييي   

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

  ييييييييييييييييييييي   أ ييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييي     ييييييييييييييييييييي ي   (    ييييييييييييييييييييَ  )  -11

  
 ِ       يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَ        َييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي َ   

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ك   ييييييييييي    يييييييييييي   َييييييييييي     يييييييييييي     (    يييييييييييي  ) أي ييييييييييي   -12

  
    يييييييييييييييييييييييييييييي      يييييييييييييييييييييييييييييي        غ    يييييييييييييييييييييييييييييي    ك    يييييييييييييييييييييييييييييي   

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       الفتحة الظاهرة منادى منصوب ب  ׄ  

 , نعد مرفوع تالضمح المقدرجׄ       نعد منصوب تالفتحح المقدرج  ׄ  

   يييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييي    يييييييييييييييييييي       (     يييييييييييييييييييي   ) ييييييييييييييييييييي   -13

  
   سييييييييييييييييييييي          َييييييييييييييييييييي   ييييييييييييييييييييي  أ ييييييييييييييييييييي   أ ييييييييييييييييييييي      

  
  صبمنادى مبنً على الضم فً محل نׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 اسم مجرور بالالمׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

    ييييييييييييي  أ َيييييييييييييَ    ييييييييييييي         ييييييييييييي   (    ييييييييييييي ) أيييييييييييييي   -14

  
يييييييييييييييييييييييييييييييي َ    َيَ يييييييييييييييييييييييييييييييي       يييييييييييييييييييييييييييييييي م          َ س    َيَ يييييييييييييييييييييييييييييييي َ  م أِ 

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

ييييييييييييييييييييييي     ( َسييييييييييييييييييييييي  ) أَ  -15 ََ      َ    َ   َييييييييييييييييييييييي     سيييييييييييييييييييييييَ  

  
َ  ييييييييييييييييييييييييييييييييييي         ََك يييييييييييييييييييييييييييييييييييَ       ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييييييييييييييييييييي   َك    

  
  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ...نوع المنادى فً الجملتٌنعلٌك بالقرآن فهو شفاء ٌنٌا مسلم -ٌا مسلمون علٌك بالقرآن فهو شفاء -ٙٔ

  مقصودةغٌر  نكرة  -مقصودةغٌر  نكرة ׄ       نكرة مقصودة  -نكرة مقصودة  ׄ  

   نكرة مقصودة  -نكرة غٌر مقصودةׄ      نكرة غٌر مقصودة  -مقصودةنكرة ׄ   

ِ {}َأْن  :قال تعالى -1ٔ ْطُت فًِ َجْنِب هللاَّ ٌَا َحْسَرَتا َعَلى َما َفرَّ  ...إعراب كلمة "حسرتا"َتُقولَ َنْفٌس 

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   
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ٌَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن{ٌا ُموسى ال }قال تعالى  -1ٔ ً ال   "ُموسى  ...إعراب كلمة " َتَخْف. إِنِّ

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الضم المقدرمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 ....عند تحوٌل الجملة للمثنى نقول:ٌا عاصٌا  ربه ، أقلع عن العصٌان.. -1ٔ

  ربهما ، أقلعاعن العصٌان  ٌنٌا عاصٌׄ      عن العصٌان ا، أقلع ماربه  نٌا عاصٌا  ׄ  

   ׄ ًّ  ٌا عاصٌان  ربهما ، أقلعان عن العصٌانׄ      عن العصٌان نربهما ، أقلعا ٌا عاص

َ ييييييييييييييييييييييي  َِ   ييييييييييييييييييييييي   َ ييييييييييييييييييييييي      -21    َحيييييييييييييييييييييييَ  َِ  ييييييييييييييييييييييي      

  
سيييييييييييييييييييييييي    َ     َ  حيييييييييييييييييييييييي       ييييييييييييييييييييييييَ    َسييييييييييييييييييييييييَ    َ َ يييييييييييييييييييييييي    

  
 إعراب كلمح )حر ( في الشطر األول:

  منادى مبنً على الضم فً محل نصبׄ       منادى منصوب بالفتحة الظاهرة   ׄ  

 فً محل نصب الفتحمنادى مبنً على ׄ       المقدرةمنادى منصوب بالفتحة ׄ   

 

 ( https://dardery.siteرونيح    ) للتدرية اإللكتروني زوروا موقع أحمد درديري للتدريثاخ اإللكت
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