
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المتعلمات بتحية اإلسالمتحية  ❖
 .عن قيمة بر الوالدينمشهد تمثيلي نشاط تأصيل القيمة:   ❖
 االتية:  ةفي الجمل  الفراغ كمل أالتمهيد:    ❖

 أسلوب نداء                 ........... : أنادي أخي فأقول /أ

 

 أداة النداء والمنادى:  حّدد، ثم  الضبط السليم  امراعيً  ،جهريةقرأ الجمل التالية قراءةً االتدريب:  - 

، اعلم أنَّ الوطَن في قلوبنا.  -أ ... المنادى..أي...   أداة النداء:           أي بُنيَّ  : ...بُنيَّ

 : .. طالبةً... المنادى    : ..أيا..أداة النداء            ليكن التفوق طموحك.  أيا طالبةً،-ب

 : ...مسلًما.. المنادى     : .. يا..أداة النداء.                     مسلًما، افخر بدينكيا  - ج 

 : .. فاطمةُ..  المنادى       ..أ..  أداة النداء:                     اعتزي بوطنك.  فاطمةُ  أ -د

 61الكتاب ص : تياالستنتاج اآلكمل أ -٢
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 .6٢الكتاب ص   :وطة اآلخرضبقرأ األمثلة التالية قراءةً ما ❖

 كعين".ااقنتي لربّك واسجدي واركعي مع الر  مريمُ  قال تعالى: "يا -أ

 ، اعتنيا بتربية األجيال. مربيان يا -ب

 . ابورً كن ص طالبيا   -ج

 /  9 الصف:  -   م  ٢0٢٢من مارس   -      ه  1443 شعبانمن     :  خيالتار: اليوم:       بيانات الحصة

 وصلة الرحم بر الوالدين  -:القيمة التربوية          )أفكاري ومعتقداتي( :  األولى    الوحدة التعليمية

    ) الحصة األولى ((      النكرة المقصودة –العلم  – المبني ) المنادى      ( 61)صفحة    1المنادى:     الموضوع

 1-5-3     -الكفاية الخاصة:      

نسخ ( المالئمة ، مع مراعاة قواعد النّحو ) بخاصة بناء    -ستخدم الخطوط الكتابية ) ُرقعة ت  .: معيار المنهج
 . والتّهجئة الصحيحة والتّرقيم الّسليم الذي يجعل الّرسالة المكتوبة واضحة لآلخرينالجملة والجمل النّامية ( 

 

 

 

 

 

 أ

 أسلوب النداء

 سلوب النداءأ

        أدوات النداء

 هيّا

 المنادى 

 أي أ أيا يا 

 أوالً :

المنادى  

 المبني 
المنادى  

 المعرب 

 يالمنادى المبن



 .ةالسابق  مثلةاأل ضع خطًّا تحت المنادى في  ❖
أفرق للمتعلمين بينها وبين  أوضح باألمثلة المتعددة مفهوم النكرة غير المقصودة، و  ❖

 النكرة غير المقصودة.
 4-3س 6٢الكتاب المدرسي ص  :ألمثلة السابقة ا كفي ضوء فهم عن األسئلة التالية ب جأ ❖

 

 

 

 

 ما سبق:   ك أكمل في ضوء فهم ❖

 

 

 

 المجموعة )ب(:  في مع عالمة بنائه من المجموعة )أ(  المنادى صل  

 مجموعة )ب(       مجموعة )أ(         

 علم مبني على الضم  .يا محمدان حافظا على الصالة 

 األلف علم مبني على  . تقنوا عملكمأ معلمونيا 

 نكرة مقصودة مبنية على األلف هتما بدراستكما. ا مهمالنيا 

 الواونكرة مقصودة مبنية على  

 

 ة: تيعربه في الجمل اآلأالمنادى و  ضع خطاً تحت :التطبيق-

 .)علم( مفرد  - منادى مبني على الضم في محل نصباحترم والديك.  جاسمُ أ -1

 . )علم( مثنى -  منادى مبني على األلف في محل نصب  اهتما بدراستكما.  خالدانيا   -٢    

 قدموا أفضل ما لديكم.   عمالُ أيا -3

 . جمع تكسير - منادى مبني على الضم في محل نصب )نكرة مقصودة( ❖

 بنائكم ارتقوا بمهندسون يا  -4  

 .نكرة مقصودة -منادى مبني على الواو في محل نصب )جمع مذكر سالم(  ❖

    أنتن فخر للوطن. فاطماتُ يا   -5  

 . علم -منادى مبني على الضم ) جمع مؤنث سالم (  ❖
 

 

 

ماذا نسمي نوع المنادى  -أ
 مفرد علم. في المثال األول؟

ماذا نسمي نوع المنادى في المثال  -ب
 نكرة مقصودة.   ؟ والثالث  الثاني

األمثلة  عالمة بناء المنادى في  ما -ج
 :السابقة

 . (المثنىفي ) األلف -٢الضمة.  -1
 ) يُبنى على ما يرفع به في محل نصب(. 

 

 يكون مبنيًا على: إذا كان المنادى علًما أو نكرة مقصودة

 أو  ..  إذا كان مفرًداالضمة
   .... إذا كان جمع مذكر سالمالواو :   ... إذا كان مثنى.األلف  جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم - 



 قوسين:ة بما هو مطلوب بين  تاليالفراغات المأل ا

 ( مضبوطا يا ............. اهتمي بدروسك.                          ) منادى علم ❖
 يا.............حافظا على الدراسة.                       )منادى مبني على األلف(  ❖
 ) منادى مبني على الضم(       يا................. أنتم قدوة للشباب.                 ❖
  )منادى نكرة مقصودة(      أيا............ أقمن الصالة.                           ❖

 الممارسة :

 :   بنائهبين عالمة  ، و المنادى المبنيالفقرة التالية من  ستخرجا

حاجتك يا  : ما  قائالً  سألهاحضرت مجلس المأمون امرأة عجوز وسلمت عليه ، ف

من سلبني حديقتي، فقال المأمون :  ك ي، أشكو إلامرأة ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين 

، فقال لها : أين خصمك؟ ، فلما جاء الموعد دخلت عليهاحضري مع خصمك غداً 

اجلس معها مجلس الخصم، فعال  : يا عباس ، فقال المأمون إلى ابنه العباسفأومأت 

صوتك  أخفضي  :، فقال لها أحد الحاضرينوهي تدلي بحجتها العباس كالمها كالم 

، فإن الحق أنطقها  ا رجلي: دعها  فقال المأمون، ن أمير المؤمنينبفأنت تخاصمين ا

 من ابنه.  وأخرسه، ثم أنصفها 

 عالمة البناء أو اإلعراب   نوعه    المنادى

   

   

في   امضبوطً  ( بحيث تكون منادىعلمون، ممحمد ، طالبان  الكلمات التالية )وظف 

 .  سياق متصل في كجمل من إنشائ

في الحصة   (بالمضاف الشبيه   –المضاف  –النكرة المقصودة التدريب على المنادى المعرب ) •

 الثانية. 
 

 

 بنات   -إعداد مدرسة: أمساء بنت أبي بكر املتوسطة  


