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 تشکیل شده ازأسلوب ندا:
1-حرف ندا
2-منادی یا منادا

ه کار که برای صدازدن یا ندازدن کسی یا چیزی بحرفی است  : حرف ندا-1
: برده می شود

بازیکنایفاطمه، ایسعید، ای: مثال در فارسی می گوییم
 دمی باش« ای »و به معنای « یا» مهمترین حرف ندا در زبان عربی حرف.
 نیز وجود دارد« أیا، أي، آ، أ، وا»درحالی که حروف ندا دیگری مانند.
هستندمبنی حروف ندا؛: نکته .



2-منادی  :
1- (المحّل اإلعرابي.)در مجله حمسوب می شودنقشمنادی یک
2- (باب ُمفاَعَلة)ُمناداة –ناِد -یُنادي -از فعل نادی اسم مفعول
 است« صدا زده شده»و به معنای.
3-اسمی است که بعد از حرف ندا می آید و مورد خطاب واقع می شود.
4-است( اِن  ونَ ُ-) و گاهی مرفوع( ینً-َ-)گاهی منصوب.
به مثال های زیر دقت کنید:

منادی          : َعليُّ حرف ندا              : یا:          یا َعليُّ -1
منادی             : الله حرف ندا              : یا:             یا الله -2
منادی      : مهجیبَ حرف ندا         : یا:   یا مهجیَب الدََّعوات  -3



الّساداتِ َسیِّدَ یا
حرف ندا       منادی

إلی اخَلیِ ساعیاً یا
حرف ندا        منادی

ُکلِّ َمصنوع  صاِنَع   یا
حرف ندا      منادی



1-بعد از آن مضاف إلیه ، مضاف واقع شدهمنادیدر اینجا : منادی مضاف
:است؛ مثالمنادی منصوب ؛ در منادی مضاف، می آید

-ده ی عیب هاای پوشانن. الُعیوبِ َسّتارَ یا
حرف ندا   منادی مضاف و منصوب    مضاف إلیه و جمرور

-نده ی دعا هاای پاسخ ده.الدََّعواتِ جُمیبَ یا
حرف ندا   منادی مضاف و منصوب    مضاف إلیه و جمرور



2-ستا اسم شخص، کشور، شهر، رو )اسم خاص در اینجا یک منادی: منادی َعَلم
:؛ مثالتنوین نمی گیردو منادی عَلم معمواًل ضّمه دارد و است ...( و 

نای خدا، به ما رحم ک. ،   ِارََحْنااللُ یا.
حرف ندا     منادی َعلم

.نای زهرا، تالش ک. ، ِاجَتِهديزهراءُ یا
حرف ندا      منادی َعَلم



3-؛ مثالاسم نکره استیک منادی: منادی نکره:

بنویسای نویسنده،.  ، اُکُتبْ کاِتبُ یا
حرف ندا     منادی نکره

.بیا( خرتد)ای دانش آموز.  ، َتعاَل تِلمیَذةُ یا
حرف ندا    منادی نکره



هوم و مفدر اینصورت از . گاهی حرف ندا حذف می شود و منادی به تنهایی به کار می رود
.  ست یا مبتدامی توان تشخیص داد که امسی که ابتدای مجله آمده؛ منادی اقرائن عبارت یا متن 

به مثال های زیر دقت کنید:
 بوده است« یا َربَّنا»در آیه های شریفه زیر که در اصل « َربَّنا»مانند :

ضاف إلیهم: منادی مضاف  نا: َربَّ « ... رَبَّنا آت نا ف ي الّدنیا َحَسَنًة ... » 
منادی مضاف: َربَّ «... رَبَّنا َهْب َلنا م ن َلدهنَک رَحَمًة ... » 
منادی مضاف: َربَّ «  ... رَبَّنا اْغف ْرلي ول وال ديَّ ... » 

:چطور بفهمیم حرف ندا حذف شده و منادی وجود دارد: توجه
.می آیدفعل مخاطب یا ضمایر مخاطب بعد از منادی معمواًل، -1
. می آیدکلمات پرسشی بعد منادی معمواًل، -2
.    استدعاییمجله معمواًل -3



 یا َوَلده، یا ب نته   : می آید؛ مثال«ال»اسم بدون بر سر « یا»حرف ندا
 ندا قرار و هرگاه خبواهیم چننی امسی را موردواقع منی شود هیچگاه منادی، « ال»اسم دارای

که در اینصورت . بیاورمیبرای مونث « أی َّتهها»و برای مذکر « أیُّها»قبل از آن دهیم؛ باید 
.هستندگروه منادایی بعدشان  « اسم ال دار»به همراه « أیُّها و أی َّتهها»

أیُّها الّناسُ یاأی َُّها الَوَلدُ یا
حرف ندا     گروه منادایی                            حرف ندا       گروه منادایی

اتُ ها الطالِبأیّ تُ یاأی َُّتها الِبنُت یا
حرف ندا       گروه منادایی                         حرف ندا         گروه منادایی

:   نیایدمی تواند؛ « یا»البته در چنین جمالتی حرف ندا : نکته
البنته أیَّتها -الولده  أیُّها



1- صورت منادی واقع می شوددوبه « الل»لفظ جالله:
-          ُ(دارنداین دو هیچ فرقی باهم ن)اللُهمَّ        -یا الل
2- حذف می شود« ي» گاهی در منادی، ضمی مّتصل:
 ِّ(من)یا رَبِّي      ای پروردگارم( = رَّبي)یا َرب
  یا َقومي       ای قوم من= یا َقوم
 ِّ(من)یا أّمي         ای مادرم= یا أم
کسره دارد، این ( یا َربِّ ، یا َقوِم، یا أمِّ )مهانطور که می بینید؛ آخر منادی

.حذف شده است« ي»نشانگر ضمی کسره


