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النـــــــــــــــــداء

نواتج التعلم:
 – يتعرف المتعلم جملة النداء ويوظفها �1

مواقف حياتية .

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
حصتين
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النحو
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أوالً : نتدارس

[ أ ] [ ب ]
◘ا ن� ِقيَل يَا نُوُح اْهِبْط بَِسَالٍم م�
◘ۖ يَا إِْبَراِهيُم أَْعرِْض َعْن هذا
◘ َقاَل يَا آَدُم أَْنِبْئُهْم بِأَْسَمائِِهْم
◘ب�َك  َقاَل َونَاَدْوا يَا َمالُِك لَِيْقِض َعَلْيَنا َ�

اِكُثوَن إِن�كُم م�
ب�ِك َواْسُجِدي◘  يَا َمْ�يَُم اْقُنِتي لَِ�

ِكِعيَن َواْركَِعي َمَع الر�ا
◘َوِقيَل يَا أَْرُض اْبَلِعي َماَءِك َويَا َسَماُء

أَْقلِِعي
◘يَا ُغَالُم، إِ�� أَُعل�ُمَك كَلَِماٍت، اْحَفْظ

هللا�َ يَْحَفْظَك، اْحَفْظ هللا�َ تَِجْدُه ُتَجاَهَك،
إَِذا َسأَْلَت َفاْسأَْل هللا�َ، َوإَِذا اْسَتَعْنَت

� َ

◙ۚ َن الن�َساِء يَا نَِساَء الن�ِبي� َلْسُتن� كَأََحٍد م�
◙يَا َمْعَشَر اْلِجن� َقِد

َن اْإلِنِس اْسَتْكَثْرُتم م�
◙َ  يَا أُْخَت َهاُروَن َما كَاَن أَبُوِك اْمَرأ

َسْوٍء 
◙يا عبد هللا ال تكن مثل فالن كان يقوم

الليل فترك قيام الليل
◙يَا َعْبَد الر�ْحَمِن ْبَن َسُمَرَة, َال تَْسأَْل

اْإلَِماَرَة, َفإِن�َك إِْن أُْعِطيَتَها َعْن َمْسأََلٍة,
ُوِكْلَت إَِلْيَها, َوإِْن أُْعِطيَتَها َعْن َغْيرِ َمْسأََلٍة,

أُِعْنَت َعَلْيَها,
يا شباب المستقبل أنتم األمل .◙
كيف تر� رقيك األنبياء      يا سماء ما◙
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 – ما الحركة الظاهرة على المنادى � المجموعة1

[ أ ] ؟
 – ما الحركة الظاهرة على المنادى � المجموعة2

[ ب ] ؟
 – ما الفرق بين اسم العلم � المجموعة [ أ ] ؟ و اسم العلم �3

المجموعة [ ب ]؟
 – ما إعراب االسم الثا� � : عبد هللا ، عبد الرحمن ، نساء النبي ، معشر4

الجن ، أخت هارون
شباب المستقبل .

 – كم خيار أمامك � نداء غير العلم [ يا أرض ، يا سماء ، يا غالم ، يا سماء5
]؟

الض
الفتمة

حة

مف
رد

مضا
ف

مضاف إليه مجرور وعالمة
جره الكسرة .

خيار
واحد
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ثانياً : نستنتج

 – النداء أسلوب من أساليب الع�بية يستخدم � األساس بغرض تنبيه1
المخاطب ليلتفت إ� ما ي�يد المتكلم

 – يتكون أسلوب النداء من : ...........................و ..........................، ويكونان معاً جملة2أن يقوله له ، وأحياناً تكون له أغراض أخرى غير التنبيه .
– أشهر حروف النداء : (          ) 3النداء .

 – أحياناً ُيحذف ................. كما � قوله تعا� : " يوسف أعرض عن هذا " وكما هو4
.شائع � كالمنا   – المنادى له حكمان :5

 – يبنى على الحركة التي يرفع بها إذا كان علماً ........................، أو نكرة مقصودة .6
 – ينصب إذا كان علماً أو اسماً ..................... ، أو نكرة غير مقصودة .7
 – ال ينادى االسم المعرف بأل التع�يف ولكن نجعل المنادى هو "أي" ملحقة بهاء ثم8

يؤ� باالسم المعرف بأل كما � قوله تعا� :" يا أيها المدثر " " يا أيها المزمل " " يا أيها
 – يضاف أحياناً المنادى إ� ياء المتكلم ، فنقول : يا ر� ، يا أمي ، يا أ� ......... وهكذا .9الكافرون "

أداة
النداء

المنا
دى ي

ا األد
اة

مف
رداً مض

افاً
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اقرأ األبيات اآلتية ، ثم عين المنادى وحرف النداء ( إن وجد ) وبين^

نوع المنادى وحركة
      إعرابه وإذا لم تفهم بعض الكلمات أو معنى البيت فاسأل

أستاذك � ذلك.
المنا
دى

أداة
النداء

أداة
النداء

بما مضى أم بأمرٍ فيك تجــــــديدعيد بأيــــــة حاٍل عدَت يا عيُد◄
كــبكليـــني لهم� يا أميمــــة ناصب◄ وليل أقاسيه بطيء الـــــكوا
ياأخَت خيرِ أٍخ يا بنت خير أب   كناية بها عن أشــــرف النســـب◄
أقفرِت أنت وهّن مـــــنكلك يا منازل � القلوب منـــازل◄

أواهــل
أقوت وطال عليها ســالف األمــديا دار مية بالعلياء فالســــــند◄
مكان الروح من جـــسد الجبــــانأحبِك يا ظلوُم فأنِت عنـــــــدي◄
فيك الخصام وأنت الخصميا أعدل الناس إال � معاملتـــي◄

والحكم

ُردي السالم َ وحيي من حـــــياِك�يح الحجاز بحق� من أنشاِك◄
وتنطقي نيران أشوا� ببرد هواكهّبي عـــــسى وجدي يخف�◄
من طيب عبـــــــلة مت� قبل لقاكيا�يح لوال أن فيـــــِك بقيًة◄

المنا
المنادى
دى

أداة
النداء المنا

دى
أداة

النداء المنا
المنادى
المنادى
المنادى
المنادى
دى

أداة
النداء

أداة
النداء

أداة
أداةالنداء
أداةالنداء
النداء

�يح نكرة
مقصودة

ي
ا

�يح نكرة
مقصودة

ي
ا أميمة

مفرد علم
ي

ا أخت
مضاف

ي
ا منازل نكرة غير

مقصودة
ي

ا دار
مضاف

ي
ا ظلوم نكرة

مقصودة
ي

ا أعدل
مضاف

ي
ا كباً نكرة غير را

مقصودة
ي

ا
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اقرأ الجمل اآلتية واستخرج منها المنادى وحرف◘

الجملةالنداء إن وجد . المنادى نوعه األداة
◄يَا أَي�َها اْإلِنَساُن َما َغر�َك

ب�َك اْلكَ�ِيِم  بَِ�
◄َ يَا أُْخَت َهاُروَن َما كَاَن أَبُوِك اْمَرأ

ا  ِك بَِغي� َسْوٍء َوَما كَانَْت أُم�
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث◄

أصلح � شأ� كله وال تكلني إ�
نفسي طرفة عين .

يا غافر الزالت اغفر للمسلمين◄
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات .

ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا◄
هللا يا �بنا ورب كل شيء .

ا◄ ل ا ف الل

أ
ي�

نكرة
مقصودة

ي
ا أخ

ت
مضا

ف
ي

ا
حي /
قيوم

نكرة
مقصودة

ي
ا

غا
فر

مضا
ف

يا

أرحم /هللا
/�بنا

مضاف / علم
/مضاف

ي
ا

علهللا
م

ي
ا
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⌾، تخيل أنك ستلقي كلمة الخ�يجين � حفل تخرجك � الجامعة

وأنك ستبدأ كلمتك
كثرهم أهمية إ� أقلهم ، كما هو       بتوجيه النداء إ� الحاض�ين من أ

المعتاد .
كتب مطلع       ضع مع زمالئك ومعلمك قائمة متخيلة بالحضور ، ثم ا

كلمتك ، مراعياً اإلعراب
      الصحيح لألسماء المناداة ، وتذكر أننا � هذا المقام نحذف حرف

النداء .

رابعاً : نتبصر
" قيل لحكيم : أبالصدق أنت آنس أم بالحبيب ؟ فقال : يا هذا ، الصديق

لكل شيء، للجد والهزل،
والقليل والكثير ، وال عاذل عليه ، وال قادح فيه ، وهو روضة العقل ، وغدير

الروح "
التوحيدي الصداقة والصديق                                                               

يا قلبي كن متحفزا لالنطالق و ذر
أولئك الذين

 عليهم أن يتخلفوا
لقد تعا� نداء باسم � سماء

إن البرعم يتوق إ� الليل والندى ، غير أن
الزهرة المتفتحة

تنادي النور ليخلصها ، فحطْم قيودك أيها
القلب وانطلق.


