
یا شکر                                                                تخدا

  که بر ساحل بساط دلگشا دارید آی آدمها!

 نان به سفره، جامه تان برتن

 یک نفر در آب می خواند شما را

 موج سنگین را به دست خسته می کوبد

 باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

 راه دور دیدهسایه هاتان را ز 

 آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان، بی تابیش افزون

 می کند زین آبها بیرون

 گاه سر، گه پا

 آی آدمها!

 نیما یوشیج                                          

 

 

 

 

 

 

 



 منادا                      

 من خود ای ساقی ازاین شوق هک دارم مستم 
 توهب یک جرهع ی دیگری ببری ازدستم                                                                                                      
 ندا و منادا  

 ندا: یعنی بانگ و آواز

 منادا : کسی را خواندن  ،صدا کردن کسی

بنابراین در منادا اسمی مورد ندا و 

 ر می گیرد  خطاب قرا

اری همکاران گرامی در فارسی خواند

 «وطن ای»پایه ی ششم در درس 

 قسمت دانش زبانی منادا را 

 آورده است 



 ت منادا :منادا در زبان فارسی در نقش کلمات بررسی خشنا

 می شود و همچنین در شمار جمالت  یک جمله حساب 

 رساند می شود زیرا معنی و مفهوم یک جمله را می 

 تشخیص و یادگیری آن در پایه ی ششم ضروری می باشد  

 

 ای خطاب کردن و صدا کردن  منادانشانه های  ندا : بر

 معموال در زبان فارسی از این نشانه های استفاده می شود  

 در اول اسم :« ای _ »1

 دوست! مخور غم جهان گذران   ای_ 
      دهش خوبان ! داد از غم تنهایی  پا ای_ 

 دل بی تو هب جان آمد وقت است هک باز آیی                                                                                   
 در آخر اسم :« ا_ »2

وند  !هب فریاد دلم رس ا _ خدا



 !  مرد نکوانم نمیرد رهگزا_ سعدی
 در اول اسمهای خاص« یا _ » 3

 رب!هب وقت گل گنه بنده عفو کن  یا _
 اهلل  یا_ 
 حسین  یا _
 در اول اسم : این مورد بیشتر در « یا ا  _ »4

 متون قدیمی  کاربرد داشت

 شاه محمود  واال تبار ایا_



 دگیرن پیش از اسم قرارمی« یا ،ای»ای  نکته : نشانه ه

 به آخر اسم افزوده می شود« ا» اما  

نکته : معموال در بعضی موارد هیچ کدام از نشانه های ندا 

موارد با تغییر آهنگ صدا و همراه اسم نمی آیند که در این 

  همچنین از ساخت جمله می توان منادا را تشخیص داد

 خرمن اقبال زبرگان  از! مگر سعدی 
 کشتیم ن  یک خوهش ببخشند هک ما تخم                                                                                                                                                      
 

 ه جمله :ـــــــــــــشب          
 کلمه یا گروهی از کلمات هستند که معموال  ،شبه جمله

 برای ابراز حاالت عاطفی و احساسات به کار می رود

 ، ،افسوس آفرین) همچون های واژه

 ،آوخ ،هان به ،به ،آه ،عجب کاش ای

 دربرخی اما باشند می جمله شبه( ...و

 هایی جمله شبه به دستورزبانها



 صوت( …و ،آوخ ،هان آه) همچون

 ساختمان ازلحاظ چون گویند می

 با حدی تا ومعنی وکاربرد دستوری

 ،ای آفرین همچون هایی جمله شبه

 دارند فرق...،و کاش

 جمله همچون مفهومی ها جمله شبه

 کنیم معنی را نهاآ وقتی دارند

 مثال: 

 آفرین : یعنی درود بر تو باد ،تو را تحسین می کنم

 به کار می رود »!« _ در پایان شبه جمله نشانه ی نگارشی 

_ شبه جمله ها در شمارش تعداد جمالت چه در نظم و چه در 

 به حساب می آیند یک جملهنثر

 مثال هایی از مباحث بیان شده  

 تو بهترین سرآغازای انم 



 ای :حرف ندا 

 منادا: خدا)که در اینجا محذوف است(

 کسی» بتوانیم «ای»بعد از هرگاه *

 منادا ،که کسی آن بگذاریم را «که

 مثال دراین حاالمی شود 

  سراغاز نتوبهتری نام ای 

 سرآغاز توبهترین نام که کسی ای

 «خدا» که کسی ودراینجا باشد می

 باشد می

 که است ندا ی نشانه زمانی «ای»

  قراردهد خطاب مورد را کسی

 کنید دقت مثال این به حاال



 ای حیات عاشقان ردمردگی 
 جزرد دل ربدگی  دل نیابی                                                
  بگوییم توانیم نمی ادراینج

 نیست منادا حیات پس ... که کسی ای

 نشانه نوعی به جمالت گونه دراین و

 است بوتعج شگفتی ی

 گفتم کیم داهن ولبت کامران کنند _
 گفتا هب چشم رههچ توگویی چنان کنند                                                                                                                         

  شبه جملهبه چشم: 

 _ آوخ هک شدم هیزم و آتشگر گیتی



 آوخ : شبه جمله از نوع اصوات

زه بیرون تشنه ام ساقی ز_   بده آن آب را  اندا
 اول مرا سیراب کن وآنگه بده اصحاب را                                                                                                                                            

ساقی در بیت باال منادا می باشد و نشانه ی 

 ندا محذوف است

 رود ز دستم ،صاحبدالن ،خدا را  _ دل می
کارا                                                                                                                               رددا هک راز پنهان خواهد شد آش

 صاحبدالن: شبه جمله از نوع منادا  

 له از نوع اصواتدردا: شبه جم

 _ خوشا مرز اریان عنبر نسیم
 خوشا: شبه جمله از نوع اصوات



 _ بچه اه ! گوش کنید.
 بچه ها : منادا     )حرف ندا حذف شده است(

 تا می باشد 2بنابراین تعداد جمالت باال 

 

 

  شیراز و وضع بی مثالشخوشا   _
وندا                                                                                                                           .از زوالش، نگه دار خدا

 در شمارش تعداد« خوشا و خداوندا »در این بیت 

 جمالت هر کدام یک جمله به حساب می آیند 

 رب این همه هوش و زکاوتاحسنت ! _ 



در شمارش تعداد جمله « احسنت»در مثال باال 

به تنهایی یک جمله می  باشد زیرا به مفهوم 

 جمله  احسنت و آفرین بر تو باشد را می دهد

            

 نمونه تست :               

م گزینه نشاهن ی1 کار رفته است؟          _ رد کدا  نموهن دولتی سنندج                           ندا ب
م مرا سوخت چنین زآتش ادبار1  (آوخ هک شدم هیزم و آتشگر گیتی ** اندا

 ( از آن پس نهاد از رب خاک سر ** چنین گفت :کای داور دادگر!2
 تالکن اس (ردیاقلی !هب وسعت ردیاست انم تو ** اترخی رد تلفظ انم تو 3
 ( سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی** عشق محمد بس است و آل محمد4

 توضیح : 

 شبه جمله می باشد و کسی مورد خطاب« آوخ» 1در گزینه ی 

 قرار نگرفته است  

 منادا می باشد ولی نشانه ی ندا « دریاقلی»  3در گزینه 

 وجود ندارد

 منادا است ولی نشانه ی ندا وجود ندارد « سعدی »  4در گزینه ی 



 منادا و ندا« ای داور دادگر» می باشد زیرا  2پاسخ گزینه ی 

  می باشد و حرف ندا بکار رفته است  

 

 

د_ 2 م رد جمله تعدا  دارد؟ تفاوت بقیه با گزینه کدا
وندا (1   رس دلم فریاد هب خدا

  سخت سنگ با گفت چنین رنمی هب(2
 نظرتوربنگردد رب یا(3
  ندیدم اورا  هک افسوس(4

 توضیح : 
وندا »  1رد گزینه  نیز  می باشد و یک جمله حساب می شود و بقیه عبارتو ندا منادا « خدا

 جمله حساب می شود 2جمله ی  امریست پس با هم  یک



 جمله می باشد 2عبارت می باشد و با بقیه  ندا و منادا « یارب» 3رد گزینه 
 جمله  می باشد 2یک شبه جمله است و با بقیه عبارت « افسوس» 4رد گزینه ی 

رد و تنها یک فعل دارد و یک جمله حساب 2پاسخ گزینه    می باشد  چون شبه جمله و منادا ندا
 می شود

 
 

 


