
  الضمـــــــائر 
 

 
  .ألفاظ تُستعمل في الحديث لتدل على أشخاص معروفين ، بدالً من ذكر أسمائهم : مفهومها  :ًاو

  :والضمائر من حيث داللتها على األشخاص واألشياء وتُقسم إلى ثالثة أقسام  :ًثانيا 

  نوتسمى ضمائر المتكلم أو المتكلمي، الضمائر التي تدل على الشخص المتكلم -أ

   أقوم لعمليأنا      :   مثل

   نَحتْرِم الغرباءنَحن          و

 . وتُسمى ضماَئر المخاطب  . الضمائر التي تدل على الشخص الذي تُكَِلّمه ، أو نتحدثُ إليه ، أو نُخاطُبه :ب 

 

 

 . رائعتان أنتما              . رائعةٌ أنت               . صادقان أنتما              . مهذَّب أنتَ  :     مثل

  .إياك  ما أكرمتُ إال               .  كريماتٌأنْتُن         .كرماء أنتم 

  الضمائر التي تدل على الشخص الذي نتحدث عنه ، فهو غير موجود أما منا ، أي هو غائب عنا  :ج 
  .في لحظة الحديث ، لذا تسمى ضمائر الغائب 

   إخوةٌ هم                      أخوانهما                    .ئقاً  يعمُل ساهو   :   مثل

  تدريبات 
 

   بين الضمائر في الجملة التالية ، وحدد داللتها على األشخاص :تدريب

   نطيعأنتَ تأمر وهي تسمع ونحن: مثال محلول

  .ضمير يدل على المخاطب :   أنت

  .ضمير يدل على الغائب  :   هي

  .ضمير يدل على المتكلم : نحن
  

  . ثروة البالد هم الشباب والشابات           .  المصدر األول لإلضاءة هماالشمس والقمر -١

 .ل  سر قوة الدوهيالصناعة                             . مصدر الثروة هي الزراعة     

 

 
  

  . يجيدان لعبة الكاراتيه هما                   . تعمالن بِجِد أنتما                             . أمُل األمة أنتم  -٢ 



  

  :  ضع ضميراً مناسباً في بداية كل جملة من الجمل التالية -٣
  .تُسرِّح شَعرها كلَّ يومٍ  ....... - ٢                             . أنام مكبراً   .......-١

  .النظام تحترم من يحافظ على  ...... - ٤                       .ينظفون الشوارع  ....... -٣
  .تساعدون المحتاجين  ...... -٦                 .تحافظين على رشاقتك  ....... -٥

  .تسيران فترة ساعة يومياً عند المساء  ...... -٨          .يذهبان إلى السباحة كّل صباحٍ  ...... -٧
  نجاحِ الفريقتُساهم في  ..... -١٠            .أقوم بتنظيف سيارتي بنفسي  ...... -٩

  

   ضع ضميراً بدالً من األسماء الواردة في بداية الجملة -٤
  . الطالباتُ زرن آثار جرشَ -٢                             . علي يقود دراجته بهدوء -١

٣- زاروا البتراء الطبيبان أجريا العمليةَ -٤                                 . الطالب .  
٥-ها إلى السوق  خالدرسالةَ الماجستير -٦                         . وأبوه تَوج تُعد سعاد .  

  . المحسنون أسسوا مستشفى للفقراء -٨                             . عماد يعدُ رسالة الدكتوراه -٧
  .درسان التمريض  سمر وغادةُ ت-١٠            . المحسناتُ شَكّلن جمعيةً إلغاثة المحتاجين -٩

  
  - :– إخفاؤها –أنواعها من حيث انفصالها واتصالها واستتارها : ثالثاً 

 -  في الكالم أو اتصالها بغيرها من األلفاظ ، أو اختفاؤها – منفصلة –تقسم الضمائر من حيث وجودها وحدها 
 : إلى ثالثة أنواع أيضاً –استتارها 

  ضمائر المنفصلةال:  النوع األول من الضمائر هو -١

  :وهي فئتان ، وهي الضمائر التي تُذكر منفصلةً عن غيرها في الكتابة ، فال تتصل عند الكتابة بغيرها من الكلمات 

  .أنا نحن ، أنتما أنتم ، أنت أنتما ، أنتن ، هو هما هم ، هي هما هن : وهي تضم الضمائر : الفئة األولى 

  وتسمى ضمائر الرفع المنفصلة

 .نؤمن بالقضاء والقدرِ            نَحن               .أعرفُ قَصدك          أنا 

 

 

  . حاضران          أنتما           .قادر على العمِل           أنتَ 



  على المتكلم) أنا  (  الضميرحيث دل : أنا أعرف قصدك 

  على المتكلمين األثنين أو الجماعة) نحن(نحن نُؤمن بالقضاء والقَدرِ حيث دل المضير 

  على المخاطب) : أنتَ ( حيثُ دل الضمير         أنتَ قادر على العمل

  على االثنين المخاطبين) : أنتما(حيثُ دل الضمير                 أنتما حاضران

  على المخاطبين الجماعة) : أنتم( حيثُ دل الضمير                بادرونأنتم م

  على المخاطبة) أنت( حيثُ دل الضمير                 أنت حريصةٌ

  على المخاطبين) أنتما( حيثُ دل الضمير             أنتما متواضعتان

  تعلى المخاطبا) أنتن( حيثُ دل الضمير                أنتُن صادقاتٌ

على الغائب) هو ( حيثُ دل الضمير                     هو طيب  

  على الغائبين االثنين) هما ( حيثُ دل الضمير                 هما متعاونان

  على الغائبين الجماعة) هم( حيث دل الضمير                  هم سعيدون

  على الغائبة) هي ( حيث دل الضمير                   هي كريمة

  على الغائبتين االثنين) هما( حيث دل الضمير                  هما حادتان

  على الغائبات) هن( حيث دل الضمير                 هن عظيماتٌ
  

  . محلها من اإلعراب -ب

   . كما تتغير حركة أواخر الكلمات المعربة– أي إن حركة آخرها ثابته ال تتغير –نالحظ أن الضمائر المنفصلة مبنية 

    جر  لذلك ونظرا لكونها مبنية فإنها ستكون في محل رفع أو نصب أو، مثل الكلمات غير المبنية ، وأن الضمائر المبنية لها موقع من اإلعراب
  .كما سيأتي 

  
، إياهما ، إياها ، إياكن  ، إياكما، إياك ، إياكم ، إياكما ، إياك ، إيانا ، وتسمى ضمائر النصب وهي إياي  : الفئة الثانية من الضمائر المنفصلة

   .   إياهن، إياهم 

  : داللتها على المقصود بها -أ

  على المتكلم) إياي(دّل الضمير المنفصل  ، في قولنا إياي تذكّر الصديقُ

  على المتكلمين االثنين أو الجماعة) : إيانا(دّل الضمير المنفصل            ، إيانا تذَّكر الصديقُ

  على المخاطب) : إياك( دّل الضمير المنفصل             ولةُإياك كرمتْ الد

  على المخاطبين االثنين) إياكما( دّل الضمير المنفصل           إياكما كرمتْ الدولةُ

  على جماعة المخاطبين) إياكم( دّل الضمير المنفصل            إياكم كرمتْ الدولةُ

عالج الطبيب مير المنفصل  دّل الض            إياك)على المخاطبة) إياك  

الطبيب على المخاطبتين االثنين) إياكما(دّل الضمير المنفصل            إياكما عالج  

الطبيب على المخاطبات) إياكُن( دّل الضمير المنفصل           إياكن عالج  

  على الغائب) إياه( دّل الضمير المنفصل       إياه استثنيتُ من الدعوة

  على االثنين الغائبين) إياهما( دّل المضير المنفصل     ما استثنيتُ من الدعوةإياه

  على جماعة الغائبين) إياهم( دّل الضمير المنفصل      إياهم استثنيتُ من الدعوة

  على الغائبة) إياها(دّل الضمير المنفصل           إياها شكر المحسنون

  على الغائبتين اإلثنتين) إياهن(لمنفصل دّل الضمير ا         إياهما شكر المحسنون



  على الغائبات) إياهن(دّل الضمير المنفصل          إياهن شكر المحسنون
 .نالحظ أن الضمائر المنفصلة قد يقصد بها الداللة على المتكلم ، المتكلمين االثنين ، أو المتكلمين الجماعة 

  لمخاطبين االثنين ، أو جماعة المخاطبينوقد يقصد بها الداللة على المخاطب أو ا    -

  .وكذلك األمر بالنسبة للمخاطبة المؤنثة واالثنين والجماعة     -

  الغائب ، وعلى االثنين الغائبين وعلى جماعة الغائبين وقد نقصد بها الداللة على     -

  وكذلك األمر بالنسبة للغائبة ، واالثنين الغائبتين ، والغائبات    -
  

  :ا من األعراب  محله-ب

 الجمل

 

 
 .إياي شكر المعلم 



  

  .أياهما قصد المدير بكالمه 

  كون في محل نصب مفعول بهضمير مبني على الس :           إياهما
  

  .إياهم قصد المدير بكالمه 

  ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به :          إياهم
  

  .إياها مدحت المعلمة 

  .ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به  :          إياها

   . السكونمدح فعل ماض مبني على الفتح ، والتاء للتأنيث مبنية على :         مدحت

   .فاعل مرفوع عالمته الضمة :       المعلمة

   .تعرب نفس اإلعراب :         إياهما
  

  إياهن كرمت الدولة

  ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به :          إياهن

انت منصوبة ، لذا سميت هذه الضمائر ضمائر  ولو لم تكن مبنية لك .من اإلعراب ، هوالفتح ) الفئة الثانية(لعلنا نالحظ أن محل الضمائر المنفصلة 
   ألنها سدت محل اسم منصوب .النصب 

 :تطبيقات 

   اجعل كل اسم من األسماء اآلتية خبراً لكل ما يناسبه من ضمائر الرفع المنفصلة-١

   أو أنتما  هما        مهذبتان .....                     هي ، أو أنت            مطيعةٌ .....

   هن أو أنتن         هادئاتٌ .....                       هما أو أنتما           كريمان... .
  

   هن أو أنتن          نائماتٌ .....                       هم أو أنتم   شاردو الذهن..... 

  أنت هو أو     سليم الجسم .....                       هن أو أنتن         متنبهاتٌ...... 

 

 
  نقول أنا مستعد-٢



  إياك              جملة للمخاطبة                    إياك              قس على هذه الجملة جملة للمخاطب

  إياكُما           طبين جملة للمخا                    إياكُم            جملة للمخاطَبين

  إياهما                 جملة للغاِئبين                  إياكُن             جملة للمخاطبات

  إياهن              جملة للغاِئبات                  إياهم                جملة للغاِئبين

  إياها                جملة للغائبة
 الضمائر المتصلة: ائر النوع الثاني من الضم

  
ذكرنا أن الضمائر من حيث انفصالھا واتصالھا واستتارھا ث'ثة أنواع ، ا%ول والذي تحدثنا عنه ھو الضمائر المنفصلة ، وسنتحدث ھنا عن النوع 

  .  الضمائر المستترة– وبعدھا نذكر النوع الثالث – الضمائر المتصلة –الثاني 
  
   :تعريفھا

 وھي تدل على متكلم ، أو مخاطب  . وسميت بذلك %نھا تتصل في الكتابة بالكلمات التي تجاورھا ، ويلفظ بھا ضمن ھذه الكلمات :الضمائر المتصلة 
  .أو غائب مثل الضمائر السابقة 

  
  :األمثلة 

١-متُ ساه في الشركة .  

  . في االحتفاِل ان شارك-٢

  .لمظلوم ا وا بالواجبِ وانصروا قوم-٣

  .عن الدوام  ي ال تتأخر-٤

  .لرجاَل  ان النساء يساعد-٥

 

 

 
 
  

   .ي إرشاد أخي أفادن-٦

٧-ك صديقُك أعاركتاب ه.   

٨-يحترم المخلص المعلم هطالب  ه.  

٩-نا أفادنا اجتهاد.   

   .ي إلها حمَل البريد رسالةً من- ١٠

  .عنب ه  كَرم فينا ل- ١١

  
   . المتكلم– ة األولى على المتحدثفي الجمل) ت ( يدل الضمير المتصل

   . المتكلمين– في الجملة الثانية على المتحدثين) نا (ويدل الضمير المتصل

   . مخاطبينفي الجملة الثالثة على) وا(، ) وا (ويدل الضمير المتصل

   . مخاطبةفي الجملة الرابعة على) ي  (ويدل الضمير المتصل

   . غائباتلخامسة علىفي الجملة ا) ن  (ويدل الضمير المتصل

  .في أخي ) ي(وكذلك الضمير المتصل . متكلم في الجملة السادسة على ) ي  (ويدل الضمير المتصل

   . مخاطب ومخاطب ، وغائب على التواليفي الجملة السابعة على) ك ، ك ، ه (ويدل الضمير المتصل

   الغائبفي الجملة الثامنة على) ه ، ه (ويدل الضمير المتصل

   المتكلمينفي الجملة التاسعة على) نا ، نا (الضمير المتصلويدل 

   الغائب والمتكلمفي الجملة العاشرة على) ها ، ي (ويدل الضمير المتصل

   المتكلمين والغائبفي الجملة الحادية عشرة على) نا ، ه (ويدل الضمير

  
 :إعراب الضمائر المتصلة 
  .م�حظات ھامة 

  لمتصلة مثل الضمائر المنفصلة من حيث أنها مبنية الضمائر ا:مالحظة أولى 

وقد ذكرنا سابقا أن الضمائر قد تكون في محل رفع ، وقد تكون في محل .  لها موقع من اإلعراب – المتصلة – وهذه الضمائر :مالحظة ثانية 
  .نصب ، وقلنا أنها قد تكون في محل جر أيضا ، وها نحن نوضح موقعها من اإلعراب 

  

 



   الشركةساهمت في

   . ضمير المتكلم–فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء  :           ساهم 

   .ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل  :               ت

  )ساهم(متعلقان بِ – جار ومجرور –شبه جملة   :     في الشركة
  

  شاركنا في االحتفال

  )ضمير المتكلمين ) ( نا(تصاله بالضمير فعل ماض مبني على السكون ال :            شارك 

   .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل :                نا 
 



   .ضمير متصل مبني على السكون ، في محل جر باإلضافة  :             ي

  
  

   .أعارك صديقك كتابه

   .فعل ماض مبني على الفتح  :          أعار

   . متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدمضمير  :             ك

   .مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره ، وهو مضاف  :          كتاب

   .ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باإلضافة  :             ه
  .أعارك صديقك كتابه

   .فعل ماض مبني على الفتح  :          أعار

   .ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم  :             ك

   .مفعول به منصوب بفتحة ظاهرة على آخره ، وهو مضاف  :          كتاب

   .ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باإلضافة  :             ه

  .المعلم المخلص يحترمه طالبه 

   .مبتدأ مرفوع عالمته الضمة  :        المعلم

   .صفة مرفوعة عالمتها الضمة  :      المخلص

   .فعل مضارع مرفوع  :        يحترم

  .ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم   :            ه

  .فاعل مرفوع عالمته الضمة ، وهو مضاف   :        طالب

  لفعل والفاعل والمفعولضمير متصل مبني على الضم في محل جر باإلضافة والجملة من ا:               ه

 .به في محل خبر المبتدأ 

 

 
 



  لنا كرم فيه عنب

  . حرف مبني على الفتح  :          الالم

  محل جر ، والجار والمجرور في محل رفع خبر ضمير متصل ، مبني على السكون في  :             نا

  .مقدم 

  . مبتدأ مؤخر مرفوع  :           كرم

  . حرف جر مبني على السكون  :            في

  .في محل رفع خبر مقدم ) فيه( ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر وشبه الجملة  :              ه

  نوين الضممبتدأ مؤخر مرفوع عالمته ت:              عنب
 :خالصة ومالحظات 

   الضمائر المتصلة مثل الضمائر المنفصلة ، أو اخرها مبنية :   مالحظة أولى

   الضمائر المتصلة لها موقع من اإلعراب ، مثل األسماء العادية :   مالحظة ثانية

  : الضمائر المتصلة ، بعضها يتصل باألفعال ويكون في محل ضم مثل  :   مالحظة ثالثة

  تاء المتكلم ، وألف االثنين ، واو الجماعة ونو النسوة وياء المخاطبة:  وهي –ضمائر الرفع  -

  .وبعض هذه الضمائر يتصل باألفعال مثل ياء المتكلم ، وهاء الغائب وكاف المخاطب ، وعندئذ تكون في محل نصب مفعوال به  -

 .باألسماء أو بحروف الجر تكون في محل جر ) اطب ياء المتكلم وهاء الغائب وكاف المخ(عندما تتصل هذه الضمائر 

 

 
 



   .ت زر كيد من التاء فيضمير منفصل مبني على السكون ، في محل رفع تو :          أنا

  .الياء ضمير متصل مبني على السكون ، في محل جر باإلضافة  :  أصدقائي

  ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل) نا : (      شاهدنا

في(ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر ) الهاء : (          فيه(  

  ي على السكون في محل رفع فاعلضمير متصل مبن) نا : (      شاهدنا

  ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر) الهاء  : (        فيه

  ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة) الهاء: (     بعضها

  الهاء الضمير المستتر في الفعل وهو في محل رفع فاعل :       تعود

   السكون في محل جر باإلضافةضمير متصل مبني على) ها: (     صنعها

  ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل) وا : (     وفقوا

  ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة) ها: (     أمامها

  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كَأن) هم  : (     كأنهم

  محل رفع فاعلضمير متصل مبني على السكون في ) و : (  يرغبون

  ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر) ها ( :      عنها

  ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل) نا: (    غادرنا

  ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ :      نحن

  فيها ضمير مستتر تقديره نحن في محل رفع فاعل :      نحلم

  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به) نا: (    تتركنا

  ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به) نا : (تضطرنا

   في محل رفع نائب فاعل :) هي(الضمير المستتر في تضطر 

  ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة) ها: (      دفعها

   السكون في محل جر باإلضافةضمير متصل مبني على) نا: (      بيوتنا
 :والمثنى وجمع الذكور وجمع اإلناث ) أنت (المؤنثة :  خاطب بالعبارة التالية -٢

  هل أعددتَ دروسك ؟

  . ، واذكر نوع الضمير الذي تحتويه كل جملة ، ثم بين موقعه من اإلعراب  )في الماضي( حول الجمل االسمية التالية إلى جمل ماضوية -٣

  . أنت تقودين السيارة بحذر -٣         . نحن نهتم بالصحة -٢                   .نا احترم المواعيد  أ-١

  . هن يزرن اآلثار -٦        . أنتم تعملون جهدكم  -٥          . أنت تجيد العزف على البيانو -٤

  . أنتما تزوران المرضى - ٨    . هم يحضرون أساس العمارة ويبنونها -٧
  

  : كل ضمير من ضمائر الرفع التالية فاعالً في جملة مفيدة  اجعل-٤

  .ت المتكلم 

  .ألف االثنين 

  .واو الجماعة 

  .نون النسوة 

 .ياء المخاطبة 

 

 
 



  إياك عاتبتُ

  إياكُن أعني

  

 ضمير مبني في محل نصب مفعول به : إياك.  

 ضمير مبني في محل نصب مفعول به : إياكُن.  

  فعل متصل بهاء الغائب وبين موقعها من اإلعربكون جملتين في كل منهما 

  إحترمتُها ِلصدقها

  أكرمتُها إلخالصهِا

  

   . ضمير مبني في محل نصب مفعول به :   هـا

  .  ضمير مبني في محل نصب مفعول به: هـا 
 

 كون جملتين في كل منهما فعل متصل بهاء الغائبة وبين موقعها من اإلعرب

  إنها عاِئدةُ

  غاِئبةٌليتها 

  

  ضمير مبني في محل نصب إسم إن: ها 

 ضمير مبني في محل نصب إسم ليت: ها 

 

 
 



  .لعلَها راجِعةٌ 

  .ضمير مبني في محل نصب إسم لعل : ها 

  

 مريض كأنَك.  

 ن ضمير مبني في محل نصب إسم كا: ك .  
  

رليتني أعرفُ الس  

 .ضمير مبني في محل نصب إسم ليت : ي 
 

 : كم كلمة وما نوع كل كلمة في كل جملة من الجمل الثالث اآلتية -٧

  . هذَّبتَني  .   علمونا   .   أكرمتُك

  

  تُ ك     في األولى

  و نا      في الثانية

  تَ ي       في الثالثة

  :ومحالها من اإلعراب بين الضمائر في العبارة اآلتية 

  سألناك فأجبينا

  ، ك ، ي ، نا  نا

 

 
 النوع الثالث من الضمائر ، ھو الضمائر المستترة

  .%نه لم يتصل بغيره من ا%لفاظ ... ًضميرا ) نحن( عرفنا النوع ا%ول من الضمائر ، مثل نحن نحترم الوعد ، حيث سميت - 
ًفي عرف ضميرا ) نا(حيث سمينا " عرفنا النوع الثاني "  الجملة  ثم عرفنا النوع الثاني من الضمائر مثل-  َ   .%نه اتصل بالكلمة ... ََ

   أي غير الظاهر ، أو المخفي–والذي يسمى الضمير المستتر :  واآلن سنتعرف على النوع الثالث -
  

  الحصان انطلقَ                            -١

  ر غردالعصفو                            -٢

٣-                            أن تتقدم بأح  

٤-                            لك الخير نحن نُحب  

  القطُّ يموء والقطة تموء                            -٥

  سارة تُحسن قيادة السيارة                            -٦

  احترم الوقتَ                            -٧

٨-                            قوالس األمانِ عند ضعي حزام  

 قام –انطلق األمر بسيط ، نسأل من الذي !  وغرد ، فأين الفاعل فيهما – اللتين تحتويان فعلين ماضيين انطلق ٢ ، ١في الجملتين ! دعونا نبحث عن الفاعل في كل جملة من الجمل السابقة ! من البديهي ان يكون لكل فعل فاعل 
   ونجيب الحصان ، فالفاعل في األولى ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الحصان ، وفي الثانية ، ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى العصفور–بالفعل 

  ٦ ،٥ ، ٤ ، ٣ وماذا عن الفاعل في الجمل التي فعلها مضارع مثل -

  . مستتر تقديره أنا فعل مضارع مبدوء بالهمزة ، وفاعله ضمير :         أحب

  .فعل مضارع مبدوء بالتاء وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت  :         تتقدم

  .فعل مضارع مبدوء بالنون وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن  :          نحب

  .فعل مضارع مبدوء الياء وفاعله ضمير مستتر تقديره هو  :         يموء

  .تاء وفاعله ضمير مستتر تقديره هي فعل مضارع مبدوء بال :         تموء

 . والمبدوءتان بفعل األمر احترم وضعي ، فالفاعل في األولى ضمير مستتر تقديره أنت ، وفي الثانية تقديره أنت ٨ ، ٧أما الجمل 

  .الحصان انطلق 

   .بتدأ مرفوع عالمته الضمةم :        الحصان

  .فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ، والجملة من الفعل  :          انطلق

  .والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ 
  
  

  .العصفور غرد 

  . مبتدأ مرفوع عالمته الضمة  :         العصفور

 



   وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة من الفعل والفاعل في فعل ماض مبني على الفتح ، :              غرد

   .  محل رفع خبر المبتدأ

  
  

 .أحب أن تتقدم 

  . فعل مضارع مرفوع  :              أحب

  . حرف نصب ومصدرية مبني على السكون  :                أن

  يه والمصدر المتكون من أن فعل مضارع منصوب عالمته الفتحة ، وفاعله مستتر ف :              تتقدم

  .يقع مفعوال به ) تقدمك(والفعل 
  

  .نحن نحب لك الخير 

  . ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ  :              نحن

  . فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه  :             نحب

  ) .نحب( جار ومجرور متعلقان بـ  :                لك

  . مفعول به منصوب عالمته الفتحة  :              الخير

  . في محل رفع خبر المبتدأ   والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به

 .القط يموء والقطة تموء 

  . مبتدأ مرفوع عالمته الضمة  :             القط

  . فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة وفاعله مستتر فيه  :             يموء

  .جملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وال
  

  سارة تحسن قيادة السيارة

   مبتدأ مرفوع عالمته الضمة :              سارة

   فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة وفاعله مستتر فيه تقديره هي :             تحسن

  . الفتحة وهو مضاف   مفعول به منصوب وعالمته :               قيادة

  . مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة  :             السيارة

 

 

 
 

  .احترم الوقتَ 

  . والفاعل مستتر فيه تقديره أنتَ – فعل أمر مبني على السكون  :            احترم

  . مفعول به منصوب عالمته الفتحة  :            الوقت
  

  ضعي حزام األمان عند السوق

   مبني على حذف النون ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت فعل أمر :             ضعي

   مفعول به منصوب عالمته الفتحة ، وهو مضاف :             حزام

   مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة :             األمان

   وهو مضاف– ظرف زمان منصوب  :             عند

   مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة :          السوق
 تمرينات

)١(  
  

  :أنتَ تُكرمني 

  ما عدد الضمائر التي في هذه الجملة ؟ وما أنواعها ؟ وما محالها من اإلعراب ؟

  ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ: أنتَ 

 الضمير المستتر فيه تقديره أنتَ: تُكرِم  

 .ضمير متصل في محل نصب مفعول به  :     ي

 

 
 



  أحب الرسم) ٦ (                            .الساعة دقت ثالثاً ) ٢(

  .ال تشرب وأنتَ تعب ) ٧ (                                  .ْأنجِز الوعد ) ٣(

        نحن نرفع شأن مدرستنا) ٤(
  

  ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الشُرطي: في الجملة األولى 

  ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الساعة: في الجملة الثانية 

  ضمير مستتر تقديره أنتَ يعود إلى المخاطب: في الجملة الثالثة 

  ضمير مستتر تقديره نحن يعود إلى المتكلمين: في الجملة الرابعة 

  ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى زينب:  الخامسة في الجملة

  .ضمير مستتر تقديره أنا يعود إلى المتكلم : في الجملة السادسة 

   .ضمير مستتر تقديره أنتَ يعود إلى المخاطب: في الجملة السابعة 
  

)٣(  

  :عد التحويل حول األفعال الماضية في الجمل اآلتية إلى أفعال مضارعة وعين الفاعل في كل جملة ب

  .العصفور طار من القفص ) ٤ (                                .سمعت النداء ) ١(

  .الطيور هاجرت ) ٥ (                             .ذهبنا إلى المنزل ) ٢(

  .ودعنا المسافر ) ٦ (                                 .رتَبت غرفتك ) ٣(
  

  الفاعل ضمير مستتر تقديره أنتَ :                     تسمع النداء

  الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن:                  نذهب إلى المنزل

   ضمير مستتر تقديره أنتَ الفاعل :                    تُرتب غرفتك

  .الفاعل ضمير مستتر تقديره هو  :      العصفور يطير من القفص

تُهاجر هي :                    الطيور الفاعل ضمير مستتر تقديره  

  الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن:                     نودع المسافر
  

)٤(  

  .كون خمس جمل تشتمل كل واحدة منها على ضمير مستتر مع استيفاء جميع الضمائر المستترة 
 


