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التطبيق رقم 1

امأل الفراغ بالمنادى المناسب (أحمد، سائقا، شاهد):

ال ُتسِرْع ..... (نكرة غير مقصودة) فإن في العجلِة الندامَة.

..... (نكرة مقصودة) ُاْصُدْق في شهادِتَك.

كُْن مْتِقنًا لعمِلَك ..... (علم مفرد).

التطبيق رقم 2

حدد المنادى فيما يلي وبين نوعه وحكمه:

قوا أنفسكم يا أيها التالميذ من آفة التدخين.

أيا طبيبان ساها في الوقاية من األمراض.

أي عبد آ� زر صديقنا المريض.

التطبيق رقم 3

اشكل ما يلي:

قوا أنفسكم يا أيها التالميذ من آفة التدخين.

أيا طبيبان ساها في الوقاية من األمراض.

أي عبد آ� زر صديقنا المريض.

التطبيق رقم 4

اجعل االسم فيما يلي نكرًة مقصودًة أو نعتا للمنادى أو شبيها بالمضاف مع تركيبه في جملة مفيدة: قاِئال – الُمْهِمل – عاملة.

التطبيق رقم 5

أعرب ما تم التسطير تحته في أمثلة التطبيق الثاني: التالميذ – أيا طبيبان – أي عبد ا�.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79621
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تصحيح التطبيق رقم 1 (ملء الفراغ)

ال تسرع يا سائقا، فإن في العجلة الندامَة.ال ُتسِرْع ..... (نكرة غير مقصودة) فإن في العجلِة الندامَة.

أي شاهد، ُاصدق في شهادِتك...... (نكرة مقصودة) ُاْصُدْق في شهادِتَك.

كن متقًنا لعمِلك يا أحمد.كُْن مْتِقنًا لعمِلَك ..... (علم مفرد).

تصحيح التطبيق رقم 2 (التحليل)

حكمهنوعهالمنادىأسلوب النداء

مبني على الضمنكرة مقصودةأيقوا أنفسكم يا أيها التالميذ من آفة التدخين.

مبني على األلفنكرة مقصودةطبيبانأيا طبيبان ساهما في الوقاية من األمراض.

منصوبمضافعبد آ�أي عبد آ� زر صديقنا المريض.

تصحيح التطبيق رقم 3 (الشكل)

الشكل التامالجملة

َالِميُذ ِمْن آَفِة ال�تْدِخينِ.قوا أنفسكم يا أيها التالميذ من آفة التدخين. َها الت� ي� ْنُفَسكُْم َيا ا� ُقوا ا�

َيا َطِبيَبانِ َساِهَما ِفي اْلِوَقاَيِة ِمَن اْال�ْمَراِض.أيا طبيبان ساهما في الوقاية من األمراض. ا�

ْي َعْبَد اِ� ُزْر َصِديَقَنا اْلَمِريَض.أي عبد آ� زر صديقنا المريض. ا�

تصحيح التطبيق رقم 4 (التركيب)

نوعهتركيبهالمنادى

، ال تخَش في آِ� لومَة الئٍم.قاِئال شبيه بالمضافيا قائال الحق�

ها المهمُل، ِانـَتِبْه إلى عواقِب سلوِكَك.الُمْهِمل نكرة مقصودةيا أي�

َيا عاِملًة ساهمي في تنميِة بلِدِك.عاملة نكرة غير مقصودةا�

تصحيح التطبيق رقم 5 (اإلعراب)

التالميذ : بدل (عطف بيان) مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره.

أيا طبيبان : أيا: حرف نداء للبعيد. طبيبان: منادى نكرة مقصودة مبني على األلف في محل نصب.

عبد آ� : عبد: منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. آ�: مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1951
https://www.alloschool.com/element/79629

