
 أسلوب النداء 



 يا( للبعيد والقريب)

 .أقبلييا فتاه 

 ، أي   آ هيا، ، أيا ( للبعيد)

 .تقدمواهيا اوالد  

   وا( للتفجع)للندبة)

 .أسفاه وا 

  اهلمزة ( للقريب)

 .القلمأ أمحد اعطين 

 ادوات النداء 



 انواع املنادى 
 

 

 

 

 معرب                                        مبني             
                                                                

شبيه  مضاف   

 بالمضاف 

نكرة غير 

 مقصودة 
نكرة 

 مقصودة 
 علم مفرد



 
 
 

 املنصوب -١      
  

، ويكون املنادى املضاف / أ  

 املضاف كلمة غري مشتقة

 .الصالةيا شيخ املسجد أقم : مثال

حرف نداء مبين على السكون : يا

 ال حمل له من االعراب

منادى مضاف منصوب : شيخ

 الظاهرة على اخرهبالفتحة 

جمرور إليه مضاف : املسجد

 .بالكسرة

 

 

 

 

 
 

 
 انواع املنادى وحكم كل نوع

 

فيه أن ، و يشرتط باملضاف الشبيه / ب

 .مفعولاسم أو اسم فاعل إما يكون 

 

  .بنايا عاملًا الغيَب ترفق : مثال

حرف نداء مبين على السكون ال : يا

 حمل له من االعراب

شبيه باملضاف منصوب منادى : عامَلًا

 .اخرهالظاهرة على بالفتحة 

 .بالفتحة منصوب  بهمفعول : الغيب

 



 

أحد    بها، وهي اليت ال يقصد املقصودة النكرة غري / ج

   .منصوبةوتكون 

 يا مسلمًا/ اهلل يا رجاًل اتِق : مثال

حرف نداء مبين على السكون ال حمل له من  : يا

 االعراب

  بالفتحهمنادى نكرة غري مقصودة منصوب : رجاًل

 .الظاهرة على آخره

 



 بهاملبني على ما يرفع  -٢
 

 النكرة املقصودة/ ب

 .الضم تبنى على 

 :مثال

 

 مبين على الضم  : مسلُميا

 يف حمل نصب نداء

 مبين على : مسلمانيا

 االلف يف حمل نصب نداء

مبين على الواو : يا مسلمون

 يف حمل نصب نداء

 

  

  به، يبنى على ما يرفع املفرد العلم / أ

 

  :مثال

 حممُديا  -الضم على املفرد يبين. 

 على الضم يف حمل نصب نداءمبين  

 

 يا حممدان  - األلف املثنى على 

 على االلف يف حمل نصب نداءمبين. 

 

 حممدونيا  -الواو مجع املذكر على :   

 على الواو يف حمل نصب نداءمبين. 

 

 

 
 



 
 :حاالتأربع املنادى املضاف اىل ياء املتكلم له 

 
 :مثلتبقى الياء ساكنة  -١

 ياعباِدي  

 

تحذف الياء ويكسر ما قبلها  -٣

 ياعبادِ  : مثل
 

  :مثلتفتح الياء  -2

 ياعباِدي  

تقلب الياء الف وتبقى ساكنة  -٤

ا  : مثل   ياعباد 

 

حذفت الياء ( ابت  ، يا  ياابتِ ) فجاءت " ابي"نداء في مالحظة 

 .الكسر ، الفتح وجاء بدلها تاًء ولها حالتان اما 

 



  (ال) بـنداء االسم املعرف 
اذا كان لفظ  -1

 بيافيجوز النداء  اجلاللة 

يا اهلل : مثل  مباشرة 

  .أعّني

(  أيها) بـاذا كان يف غري لفظ اجلاللة فيسبق  -2

 للمؤنث( أيتها)للمذكر ، 

 :مثل

 املعلمةأيتها يا          املعلم أيها يا  

 يا هذه املعلمة         يا هذا املعلم 

–هذا –أيها  -أيها)بعد االسم الذي : مالحظة 

 .مرفوعة يكون صفة ( هذه 

 



 
 :يلي أعربي ما 

 
 .حرف نداء وندبة مبني على السكون:  يا

ألنه من األسماء وعالمة نصبه األلف؛ منادى منصوب :  ذا

 .الخمسة وهو مضاف

 .مضاف إليه مجرور:  الكرم

 .منصوب وعالمة نصبه األلف معطوف: ذا 

 .مجرور وعالمة جّره الكسرةمضاف إليه :  العقل

  

 

 .العقِل الكرم وذا  ياذا

 



 

 

 

 .معتصماه وا

 

 .السكون حرف نداء مبين على :   وا

 

ألنه ) آخره منادى مبين على ضمة مقدرة على :   معتصماه

 .املناسبة لأللففتحة منع من ظهورها ( علم 

حرف زائد مبين على السكون ال حمل له من :   األلف

 .اإلعراب

حرف مبين على السكون ال حمل له من  السكتهاء :  اهلاء

 .اإلعراب

 .فقط ه يف نهاية الكلمه تأتي يف نداء الندبه +ا :مالحظه  



 حذف حرف النداء
 الجملةإذا فهم من سياق 

  :مثل

 .ربي هب لي علما  -1

 .علما  يا ربي هب لي : التقديريوالمعنى 

 (.هذااعرض عن يوسف ) -2

 يا يوسف اعرض عن هذا: التقديريالمعني 

 

 الميم+ الجالله يحذف حرف النداء وجوباً إذا كان النداء للفظ 

مثل:  

 الفرجاللّهم عجل لنا. 
 

 



 ترخيم املنادى
املنادى للتخفيف  اإلسموهو حذف حرف األخري من  

 .ثالثي تكون الكلمه علمًا غري أن وجيب 

      .مهاًل  أفاطُم: مثل

   وجهان ويف آخره                            
 

 

 

 لغة من ينتظر 

 وهنا نبقي

حركة الحرف ما 

 .الترخيم قبل 

 يافاطَمة

  الينتظرلغة من 

 مع آخره حذف

 حرف آخر ضم 

 .فاطُم يا 



 تابع املنادى



 تدريبات 
 

 :يأتي مثلي لما -١
  

 منادى منصوب بالياء-أ
   .الدرسيا كاتبي 

 

 مرخممنادى  -ب
 .سار  يا 

 

 أل بـمنادى لمعرف  -ج
 .اللهم/ هللا يا 

  
  



 
 أعربي ما حتته خط من اجلمله -٢

 
 (مقصودة نكرة ) بالصالة عليكم  مسلمونيا  -أ 

  .نصبمنادى مبين على الواو يف حمل 

  
 (مضاف )تقدم رافع العلِم يا  -ب

وهو مضاف والعلم مضاف  بالفتحهمنادى منصوب 

 .جمرور  ألية

  
 (علم )واجبِك  تهمليال  هندُُُُيا  -ج

  .نصبمنادى مبين على الضم يف حمل 



 

  

 

 

 

 <للمشروعيا املهندس انتبه -أ

 .، أو يا مهندسُُمهندسًا ، أو يا املهندس يا أيها 

  
 .لالختباريا خالدًا ادرس  -ب

 .خالدُُيا 

  
 .عينيا أبتُُ ارَض  -ج

 .أبَتيا / أبِت يا 

 
 

 : صححي اخلطأ يف اجلمل التاليه -٣

  



   العبداللطيفعبير    العتيبي نورة أسلوب النداء 

 هاجر المزروع  سعود آل سارة 

  القحطانيأمل 


