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 إعداد المعلم

مي  وجيه فوزي اهلَّما



 1 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 أسلوب االختصاص

 ىو أسلوب يذكر فيو اسم ظاىر بعد ضمير دال على التكلم أو الخطاب لبيان المقصود منو. أسلوب االختصاص: -
 )أل( أو باإلضافة والمحدِّد للضمير والمبين للمقصود من ىذا الضمير يسمى )مخصوصاً(.ـــباالسم الظاىر المعرف  -
 (........................أقصد  -أعني  -منصوب بفعل محذوف وجوباً مع فاعلو تقديره )أخصُّ : إعراب االسم المخصوص -

 :األمثلة
 ريقة.عنتمسك بقيمتنا ال -الكويت  بني -نحن  -     نلتزم بتعاليم ديننا. - ينالمسلم -نحن  -       ورثة األنبياء. - العلماء -نحن  -
   نربي النشء على الفضيلة. - األمهات -إننا  -                                                      ماٍض عريٌق. -الكتاب  معشر -لنا  -
 .تهبون لنجدة الملهوف -الكويت  أىل -أنتم  -                                         صفات آبائنا وأجدادنا. -الكويت  أبناء -فينا  -

 نحمي الوطن. -الجنوَد  -نحن :  نموذج
 ضمري مبين يف حمل رفع مبتدأ.: نحن

 اسم منصوب على االختصاص، مفعول بو لفعل حمذوف مع فاعلو وجوباً تقديره أخص.: الجنود
 رفعو الضمة املقدرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره حنن، واجلملة الفعلية من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ. فعل مضارع مرفوع وعالمة: نحمي

 

 اكتب خمسة أمثلة تشتمل على أسلوب اختصاص. -2س                . أعلى الصفحة() أعرب ما تحتو خط في الجمل السابقة - 1س
 ........................................................................................................ - عرب فيها اسماً منصوباً على االختصاص.ضع كلمة )المعلمون( في جملة ت – 3س



 2 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 أسلوب اإلغراء
 أسلوب يحث المخاطب على القيام بأمر مرغوب فيو أو صفة محمودة تسمى )مغرى بو(.: أسلوب اإلغراء

 منصوب بفعل محذوف تقديره )الزم(. : بوالمغرى  -
 .ويجوز حذفو إال في المفرد فيجوز ذكره ،واجبحذف الفعل  :حذف الفعل -
 

 صور اإلغراء
 

 أن يكون مكرراً.                  أن يكون معطوفاً عليو.                         أن يكون المغرى بو مفرداً.             
 :أمثلة

 للمعلم، فإنو وسيلة الفهم. اإلنصاتَ  -          على الفهم، فإنو طريق المعرفة. الحرصَ  -     باهلل، فإنو مفتاح لكل فوز. يمانَ اإل -: اإلفراد
 والصبَر. التعاونَ  -          والدقَة، فال قيمة لعمل تعوزه الدقة. اإلنجازَ  -: العطف
 الصالَة، فإنها مفتاح الجنة.  الصالةَ  -                     القراءَة، فإنها نبع المعرفة. القراءةَ  -: التكرار

 أعرب ما تحتو خط في األمثلة السابقة.           -1س
 مفتاح الفرج. الصبر –           .   فإنو مفتاح الفرج الصبر -    في المثالين التاليين: (الصبر)أعرب كلمة  -3س
 



 3 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 أسلوب التحذير
 المخاطب على اجتناب أمر غير مرغوب فيو أو صفة مذمومة تسمى )المحذر منو(.أسلوب ينبو : أسلوب التحذير

 منصوب بفعل محذوف تقديره )احذر(.: المحذر منو -
 .ويجوز حذفو المفرد فيجوز ذكرهحالة إال في  ،واجبحذف الفعل:  :حذف الفعل -
 

 صور التحذير
 
 أن يكون المحذر منو بعد )إيا(.               أن يكون معطوفاً عليو.         .مكرراً  أن يكون                أن يكون المحذر منو مفرداً.    

 . (وىي صورة خاصة بو)                                                                                                                          :أمثلة
   . مفتاح الشرور، فإنو الكذبَ  -اإلفراد: 
 الذاِت حبَّ الذاِت، فإنو معوٌل يحطم قوام المجتمع. حبَّ  -                         الحقَد الحقَد. -التكرار: 
. الكسلَ  -                      والخديعَة. المكرَ  -العطف:   والغشَّ

 .رَ والتأخيإياكم  -                      .والتهاونَ إياك  -بعد )إياك(: 
                               أعرب ما تحتو خط في األمثلة السابقة. -1س
 .مفتاح باب الفشل الكسل –.           فإنو مفتاح باب الفشل الكسل -:    تيينفي المثالين اآل (الكسل)أعرب كلمة  -2س



 4 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 أسلوب النداء
 . )يا( أو إحدى أخواتهاــــىو طلب اإلقبال ب: النداء -1
 (.وا -أ  -ىيا –الهمزة  -أيا  -أي  - يا) : حروف النداء -2
 :إعراب المنادى -2

 

 مثال اإلعراب الحالة
 ، يا زيَداِن، يا زيُدوَن، يا ىنداُت، يا زيودُ يا زيدُ  يبنى على ما يرفع بو علم مفرد -1

 مسلماُت، يا جنودُ  مسلَماِن، يا مسلُموَن، يا يا مسلُم،يا  يبنى على ما يرفع بو مقصودة نكرة -2
 يا مسلماً، يا مسلَميِن، يا مسلِميَن، يا مسلماٍت، يا جنوداً  منصوب مقصودةغير نكرة  -3

 ، يا طالباِت العلم، يا جنوَد الحقِ ي العالمِ مِ يا مسلِ ، ي الخلقبَ يا صاحِ  ،يا صاحَب الخلق منصوب مضاف -4
 صوتي يا سامعاتٍ ، يا ساِمِعي صوتي، يا ساِمَعي صوتي لماً،يا طالباً ع ،يا سامعاً صوتي منصوب بالمضاف شبيو -5

 
 
 



 5 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 جدول إعراب المنادى
 

 السبب عالمة البناء مثال اإلعراب الحالة

 يبنى على ما يرفع بو علم مفرد -1

 مفرد الضمة ، يا ىندُ يا زيدُ 
 جمع مؤنث سالم الضمة يا ىنداتُ 
 جمع تكسير الضمة يا زيودُ 
 مثنى أللفا يا زيَدانِ 
 جمع مذكر سالم الواو يا زيُدونَ 

 يبنى على ما يرفع بو نكرة مقصودة -2

 مفرد الضمة يا مسلمُ 
 جمع مؤنث سالم الضمة يا مسلماتُ 

 جمع تكسير الضمة يا جنودُ 
 مثنى األلف يا مسلَمانِ 
 جمع مذكر سالم الواو يا مسلُمونَ 

 
 



 6 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 المنادى المنصوب
 السبب )النصب( عرابعالمة اإل مثال اإلعراب الحالة

 منصوب مقصودةغير نكرة  -1

 مفرد الفتحة يا مسلماً 
 جمع تكسير الفتحة يا جنوداً 

 جمع مؤنث سالم الكسرة يا مسلماتٍ 
 مثنى الياء يا مسلَمينِ 
 جمع مذكر سالم الياء يا مسلِمينَ 

 منصوب مضاف -2

 مفرد الفتحة قِ يا صاحَب الخل
 جمع تكسير الفتحة جنوَد الحقِ  يا

 جمع مؤنث سالم الكسرة يا طالباِت العلمِ 
 مثنى الياء يا صاِحَبي الخلقِ 
 جمع مذكر سالم الياء يا مسِلِمي العالمِ 

 منصوب بالمضاف شبيوال -3

 مفرد الفتحة يا سامعاً صوتي
 جمع تكسير الفتحة يا طالباً علماً 

 مثنى ياءال صوتي نيا ساِمَعي
 جمع مذكر سالم الياء صوتي نيا ساِمِعي

 جمع مؤنث سالم الكسرة صوتي يا سامعاتٍ 



 7 . الهمَّاميإعداد المعلم/ وجيو فوزي                                                                                                                                                      ـ                        يةقواعد النحو في الالفوائد السنية 

 أنــــــواع المنادى
          ()وحكمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                              
                 
        

 نكرة مقصـودة                               م مفردعل        
 (    يا أرض ابلعي ماءك)         (ما ليس مضافا أو شبيها بالمضاف)

                      يا رجالن ساعداني                     (  يا آدم اسكن)     
                                      يا مسلمون اتحدوا                     يا محمدان اجتهــدا   

      يا محمدون اجتهدوا  
                                                                  

  بالمضـــاف شبيو                        مضــــــاف                              نكرة غير مقصودة                                                 
  علماً اجتهد يا طالباً                يا عبـــــَد اهلل اجتهد                       يا مسلمـــا اتِق اهلل                                                     

 يا طالَبيِن علماً اجتهدا            يا طالبي العلم اجتهدا                             يا ولدين اجتهدا                                              
 يا طالِبيَن علما اجتهدوا                         يا بني إسرائيل اذكروا                            يا مسلمين اتقوا اهلل                                            

 يا طالباٍت علما اجتهدن             يا فتيــاِت اإلســــــالم                                                                                              
              

 على ما يرفع به ىبني نصبي


