
اسم المادة : اللغة العربية                                            الجامعة المستنصرية

       المرحلة االولى                                                    كلية اآلداب 

        المحاضرة العاشرة                                 قسم اللغة الفرنسية         

                                           (الضمائر)     استاذ المادة :فاطمة حسن إعذار                      
 

 الضمائر

الضمير : هو ما دل على معين بواسطة التكلم او الخطاب او الغيبة وهو 
نه موضوعا على حرف او أمن االسماء المبنية لشبهه بالحرف في و 

 حرفين وهو من اعرف المعارف بعد لفظ الجاللة واعرفه ما كان للتكلم ثم
 كان للغائب .    ما كان للخطاب ثم ما

وضمير مستتر الضمير ( بارز   ر ظاهر )يقسم الضمير الى ضمي
وهو الذي ليس له وجود ظاهر في الكالم بل يكون ضميرا المستتر 

( َوَأنَُّه ُهَو َأَماَت َوَأْحَيامستترا تقديره كاالتي : كما في قوله تعالى )
 ي امات هو واحيا هو ا(44 النجم)

احصنت هي  اي (91االنبياء )( َوالَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَهاوفي قوله تعالى )
 فرجها وفي قوله تعالى 



 ) (99لحجر) اَواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن( 

 ي اعبد انت ربك وهكذا .

 :والضمير الظاهر ضمير منفصل ومتصل 

ـ مخاطب   ـ  غائب  الى ضمائر الرفع )متكلم  والضمير المنفصل 
) 

 المتكلم : مثل )انا ـ نحن (

 ( ـ انتما ـ انتم ـ انتنَ  ـ انتِ  المخاطب : )انتَ 

 .(  غائب )هو ـ هي ـ هما ـ هم ـ هنَ 

 اعراب ضمائر الرفع                          

يعرب ضمير منفصل مبتدأ او خبرا او فاعال : ففي قوله تعالى 
َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن و)(   24)النازعات  ( اَل َأَنا َربُُّكُم اْْلَْعَلىَفقَ )

 ( 2)البلد  (َوَأْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلَبَلدِ و) ( 64)الواقعة ( الزَّاِرُعونَ 

ِق َوُهَو ِباْْلُفُ و)( 35القصص ) (  ِبَآَياِتَنا َأْنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما اْلَغاِلُبونَ و)
َثاِنَي و) ( 5القدر )( َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ (و) و) 7النجم اْْلَْعَلى)

َيا و( 6البروج )(  ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعودٌ )و( 40التوبة )( اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغارِ 



، نحن ، فكل من )أنا  ( 78هود ) (َقْوِم َهُؤاَلِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم 
هن ( ضمير منفصل مبني ‘ انت ،انتما ،هو ، هي ، هما ، هم 

َقاُلوا اْدُع َلَنا َربََّك ُيَبيِ ْن َلَنا في محل رفع مبتدأ . وفي قوله تعالى )
( اسم موصول مبني في محل رفع  ما ف ) ( 70البقرة )( َما ِهي

 مبتدأ و)هي ( ضمير منفصل مبني في محل رفع خبر . 

 ضمائر النصب                             

 وهي للمتكلم:  إياي ، إيانا  . 

 وللمخاطب : إياك ، إياك ،إياكما ،إياكم ، إياكن .

 وللغائب  :إياه ، إياها ،إياهما ، إياهم ، إياهن .

 أعراب ضمائر النصب                        

تعرب ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به او معطوف 
وال يقع الضمير المنفصل للنصب مفعوال به  اال اذا  صوب على من

ففي قوله تعالى  تقدم على الفعل او فصل بينه وبين الفعل ب)اال (
يَّاَك َنْسَتِعينُ ) َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه ) ( 5الفاتحة  (( ِإيَّاَك َنْعُبُد َواِ 

نَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي و) ( 23السراءا) ( َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َواِ 
َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة  و)(  24سبأ)(  َضاَلٍل ُمِبينٍ 



 فكل من )إياه ، إياك  ،فإياي ( ( 56العنكبوت ) ( َفِإيَّاَي َفاْعُبُدون 
  منفصل مبني في محل نصب مفعول ضمير 

                            

 لضمير المتصل :ا

 جر النصب وضمائر الضمائر الرفع وضمائر وهي ثالث مواضع :

 ، نون النسوة ضمائر الرفع : وهي )الف االثنين ، واو الجماعة ،
 ة  وتاء الفاعل  وناء الفاعلين (ياء المخاطب

 والنصب رفععراب ضمائر الا

و كان وأخواتها واذا اتصلت بالفعل وتكون دائما متصلة بالفعل أ
نحو قول هللا التام تعرب ضميرا متصاًل مبنيًا في محل رفع فاعل 

 7الفاتحة )( ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم  تعالى )

َجُر َيْسُجَدانِ َوالنَّْجُم وَ و) ( ( ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ و) ( 6الرحمن ) ( الشَّ
 ( 33)النمل (   َفاْنُظِري َماَذا َتْأُمِرينَ و) ( 4العاديات )(َفَأَثْرَن ِبِه َنْقًعاو)
فكل من )التاء والف االثنين  ( 1 الفتح)(   ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًناو)

لنسوة وياء المخاطبة وناء الفاعلين  وواو الجماعة ونون ا
واذا (اعرابها يكون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل .



محل رفع اسم اتصلت بكان واخواتها تعرب ضمير متصل مبني في 
 ( 7لواقعة )ا(  َوُكْنُتْم َأْزَواًجا َثاَلَثةً  )كان او احدى اخواتها كقوله تعالى 

  ة اخوات كان او كاد .يلبق اوهكذ)

ا دخلت عليها )إن ( واخواتها تعرب ضميرًا متصاًل مبنيًا في واذ
نَّا َأْعَطْيَناَك إمحل نصب اسم إن أو احدى اخواتها كقوله تعالى )

نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ( و) اْلَكْوَثرَ  ( 3النصر )(ِإنَُّه َكاَن َتوَّاًبا )و (4القلم )(  َواِ 

اسم ان أو  يكون اعرابها ضمير متصل مبني في محل نصبف
                   .احدى اخواتها 

 ضمائر الجر

ايضًا : ياء المتكلم  ـ  وضمائر النصب المتصلة هي ضمائر الجر
ناء المتكلمين ـ كاف الخطاب  هاء الغائب وتأتي مضافة الى االسم 

 او بالحرف . باإلضافة خل عليها حرف جر وتأتي مجرورةاو اذا د

ضميرًا متصاًل مبنيًا في محل جر اذا اضيف اليها االسم  تعرب 
 ( 15الفجر )..( َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمنِ  )مضاف اليه كما في قوله تعالى 

عبس )(   ) َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيهِ  و) ( 2الكوثر)( َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْنَحْر و)

  ( 29)الجاثية (  ا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعَلْيُكْم ِباْلَحقِ  َهذَ و)( 34



في محل جر مضاف اليه فكل من ياء  اعرابها ضمير متصل مبني
وناء  ،بك وهاء الغائب أخيه المتكلم في ربي وكاف المخاطب في لر 

 المتكلمين في كتابنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه 
عرب ضميرًا متصاًل مبنيًا في محل ، واذا دخل عليها حرف جر ت

 ( 5مريم )....( َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّاجر كما في قوله تعالى )
َفاَل َتُقْل  ) ( 45)طه (  َفُقواَل َلهُ و)( 2)الشرح (  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ )و

 و)كفر عنا ( ( 147ال عمرآن )(  َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا)و ( 2االسراء ) (َلُهَما
جر فكل من ياء المتكلم في  متصل مبني في محل بها ضميرااعر 

لي وكاف الخطاب في عنك وهاء الغائب في له ولهما وناء 
المتكلمين في لنا وعنا  ضمير متصل مبني في محل جر بحرف 

  )جار ومجرور (الجر 

                  
 


