
مبحث منادی از 
العربیةکتاب مبادی 

اسم ظاهری که رو آوردنش خواسته شده هب وسیله یکی از حروف نداءتعریف منادی
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مضاف
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معرفه
غیر مقصودهنکره

موصوفةمقصوده
غیر موصوفة

منصوب میشود
منصوب میشود

مبنی رب آنچه مرفوع میشده

مبنی رب آنچه مرفوع میشده
منصوب میشود

هر اسمی که چیزی که باعث تمامیت معناش می شود هب آن تعلّق داشته باشد و تعلق از قبیل صله و اضافه نباشدتعریف شبه مضاف
تعلق از طریق عملانواع تعلق رد شبه مضاف

تعلق از طریق حرف عطف
منصوب میشوداعرابش

کام  اح

گاهی حرف ندای قریب ربای منادی بعید استفاده می شود
حرف نداء

حرف نداء جانشین فعل ادعو محذوف است لذا نباید فعل ذکر شود

جازی است حذف حرف نداء قبل از 
علم
اّیها

مضاف
گاه است یا حرف نداء است و منادی محذوف استگاهی بعد از حرف یا یک حرف ، جمله اسمیه ، جمله فعلیه قرار می گیرد که دو ن

یا حرف تنبیه است و منادایی رد کار نیست

منادی

یا اللهمگر رد کلمه الله که جازی است بگوییماسم اشاره و أّیهااسم اشاره زندیکأّیها یا أّیتهامنادی اگر ال داشته باشد باید بین حرف نداء و آن منادی افصله شود بوسیله
اللهم

حرف نداء بدون واسطه به هللا چسبیده

د به اخر هللا چسبیده
ّ

یا حذف شده و میم مشد

کلم ، آن اسم منادی مضاف هب ضمیر یاء مت

صحیح اآلخر است 

معتل اآلخر است

وجه دارد 5

یاء ضمیر تبدیل هب الف شود
یاء ضمیر مفتوح میگرددوجه دارد 1

آخر منادی مکسور بماند آخر منادی مفتوح بماندیاء ضمیر حذف شود 
بعد از یاء یک الف بیایدیاء ضمیر حذف نشود 

یاء ضمیر ساکن یا مفتوح شود جامد است که یا

یاء ساکن باشدیاء ضمیر حذف نشود وجه دارد 2مشتق مثل اسم افعل ، اسم مفعول یا صفت مشبهة است که رد این صورت
یاء مفتوح باشد

وجهی که رد صحیح اآلخر گفته شد 5وجه دارد 6أب و أّم است که رد این صورت
یک اتء گرد هب جای یاء بیایدیاء ضمیر حذف شود

اتبع منادی
حکم منادی مستقّل داردبدل از منادی

صفت منادی یا
اضافه شده یا

ال گرفته و اضافه نشده که رد این صورت می تواند

خود مضاف ال دارد که رد این صورت می تواند
وجوباً  منصوب می شودخود مضاف ال ندارد

مرفوع شود
منصوب شود

مرفوع شود
منصوب شود

ال داردمعطوف  هب منادی یا
اعرابش مثل بدل است ال ندارد

اعرابش مثل صفت ال دار است
مرفوع شوداعرابش مثل صفت است یعنی میتواندبدل  و اتکید

منصوب شود
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