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النداء  :دعوة المخاطب بواسطة حرف من أحرف النداء لالنتباه واإلقبال .
حروف النداء :
ٌا  ( :وهً أشهرها )  ،كقول النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوم فتح مكة ٌ " :ا معشر قرٌش  ،ما تظنون أنً فاعل بكم ؟
الهمزة  :كقول امرئ القٌس  :أجارتنا إ ّنا غرٌبان ههنا

وكل غرٌب للغرٌب نسٌب

أي  :كقول أعرابٌة توصً ابنها  " :أيْ بُنًّ  ،إٌّاك والنمٌمة  ،فإنها تزرع الضغٌنة  ،وتفرق بٌن المحبٌن "
ْ
أٌا  :كقول قٌس بن الملوح  :أٌا شبه لٌلى

تراعى فإننً

ُ
لصدٌق
لك الٌوم من وحشِ ٌ ٍةة

وا  :تستخدم فً أسلوب الندبة كأن ٌقول المرٌض  :وا عٌناه  ،وا رأساه أو ٌقول المفجوع  :وا مصٌبتاه  ،وا أبتاه ..

حكم إعراب المنادى

معربا ( منصوبا ) إذا كان :

مبنً ( على ما ٌرفع به ) فً محل نصب إذا
كان :

مضافا :
ِلم واظب على دروسك
ٌا طالبَ الع ِ

علمًا مفردًا :
ك
ً ٌ ،ا مال ُ
ٌا قدسُ ٌ ،ا عل ُ

شبٌها بالمضاف :
ٌا رافعًا شعار الوئام  ،جزاك هللا خٌرا

نكرة مقصودة ( معٌّنة )
ٌا مسلمون تعاونوا وتماسكوا

نكرة غٌر مقصودة :
ٌا غافال  ،والموب ٌطلبه

*** الشبٌه بالمضاف هو ا سم النكرة الذي ٌحتاج كلمة أو أكثر تتمم معناه
*** قد ٌحذف حرف النداء  ،نحو قوله تعالى ٌ ( :وسف أعرض عن هذا )
*** فً المنادى المضاف إلى ٌاء المتكلم ٌجوز حذف الٌاء وإبقاء الكسرة دلٌال علٌها
نحو قوله تعالى  ( :وإذ قال إبراهٌم ربّ اجعل هذا بلدا آمنا ) .
ب  ،بحذف ٌاء المتكلم واإلتٌان بالتاء عوضا عنها  ،قال تعالى  ( :إذ قال ٌوسف
*** ورد فً نداء " أبً " ٌ :ا أب ِ
ألبٌه ٌا أبب إنً رأٌب أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأٌتهم لً ساجدٌن )
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البدل  :تابع مقصود بالحكم ٌتبع اسما ساب ًقا له ٌسمى المبدل منه وٌعمل على إٌضاحه
أنواع البدل

(بدل كل من كل )

بدل اشتمال

بدل بعض من كل

البدل المطابق
هو الذي ٌكون ا سم الثانً فٌه عٌن
ا سم األول مثل :

هو الذي ٌكون فٌه ا سم الثانً جزءا من
ا سم األول  ،كقولنا :

الطالبة سعاد فتاة مهذبة-الكاتب عباس العقاد جزل العبارة

-

حفظت القرآن الكرٌم نصفه
سهرت اللٌل معظمه

هو الذي ٌكون فٌه البدل دا على صفة من
صفاب المبدل  ،كقولنا :
-

سرتنً الزهرة أرٌجها
أعجبنً الكتاب تنسٌقه

عٌن البدل فٌما ٌلً واذكر نوعه :
-

( اهدنا الصراط المستقٌم  .صراط الذٌن أنعمت علٌهم )
ً
مفازا  ،حدائق وأعنابا )
( إنّ للمتقٌن
عٌنان ال تمسهما النار  :عٌن بكت من خشٌة هللا  ،وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا
أبهرنً الخطٌب فصاحته

اشكل ما تحته خط :
-

أكلت الرغٌف نصفه
سلم المدٌر على الطالب ِة عفاف
أعجبتنً البحوث دقتها
قرأ محمد الموضوعا ِ
ت مجملها
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