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 إعراب الضمائر المتصلة

كّل ضمير يتصل باالسم فهو في  -1 
محّل جر باإلضافة. مثال : ) نيلنا 

خالد (..نيلنا نيل مبتدأ مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

… )مضاف( نا: ضمير متصل مبني
  في محل جر مضاف إليه

خبر المبتدأ مرفوع وعالمة  خالد :
  رفعه الضمة الظاهرة

كّل ضمير يتصل بحرف الجر  -2 
 .فهو في محّل جر بحرف الجرّ 

كّل ضمير يتصل بفعل مجهول  -3 



فهو في محل رفع نائب فاعل. مثال: 
 )ُحِرمنا السعادة( حرمنا: فعل ماض 

 

مبني للمجهول مبني على 
:ضمير متصل مبني  ونا…. السكون

 في محل. رفع. نائب فاعل

كّل ضمير يتصل بفعل ناقص فهو  -4
  .في محل رفع اسمه

مثال : ) كانوا سعداء ( كانوا: فعل 
….. ماض ناقص مبني على الضم

والواو: ضمير متصل مبني في محل 
  .رفع اسمها

كّل ضمير يتصل بحرف ناسخ  -5 
بإن وأخواتها فهو في محّل نصب 

( إنه اسمها. م ُُ ثال : ) إنه سعيُد
حرف توكيد ونصب والهاء: ضمير 



 . متصل مبني في محل نصب اسمها

 سعيد: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة 

 

  رفعه الضمة الظاهرة

قبل ياء المتكلم نون تسمى )نون  -6 
الوقاية ( ألنها تقي آخر الفعل من 

 .الكسرة التي تسبق ياء المتكلم

م وياء للتفريق بين ياء المتكل -7
المؤنثه اللتين تتصالن باألفعال : ياء 
المتكلم تسبق بنون الوقاية وتكون في 

محل نصب مفعول به مثال ) 
أكرَمني( فعل ماض مبني على على 

الفتح. النون للوقاية والياء ضمير 
متصل في محل نصب مفعول 

ياء المؤنثه المخاطبة ال تسبق ….. به
بنون الوقاية وتكون في محل رفع 



ل : )أكرمي( :فعل أمر مبني على مثا
 والياء: ضمير متصل … حذف النون

 

  .مبني في محل رفع فاعل

الضمائر التي تتصل بالفعل إما  -8
أن تكون ضمائر رفع متصلة وهى ) 

واو  -ألف االثنين  -تاء الفاعل 
نون  -ياء المخاطبة  -الجماعة 

نا الفاعلين( وتعرب ضمير  -النسوة 
  رفع فاعلمتصل مبني في محل 

و هناك ضمائر تتصل بالفعل وتعرب 
ضمير مبني في محل نصب مفعول 

  به

 : وتلك الضمائر هى

 -لكمهما  -الهاء : مثل : لكمه *
  لكمهم



  لكمكم -لكمكما  -كاف الخطاب :مثل : لكمك *

 

 

  ياء المتكلم : مثل لكمني

  نا المفعولين : مثل : لكَمنا*

وهناك فرق بين نا الفاعلين ونا ***
  : المفعولين

هو أن الفعل الماضي عندما تتصل به 
نا الفاعلين يبنى على السكون مثل : 

  أكرْمنا المعلم

أما الفعل الماضي عندما تتصل به نا 
المفعولين فإنه يبنى على الفتح ) 

  (أكرَمنا المعلم

قد يتصل بالفعل أكثر من ضمير  -9
  مثل يريكهم



ناك أسماء اليمكن أن يتصل ه10-
 وهى بها الضمير

األسماء الموصولة  -) أسماء اإلشارة 
 -أسماء االستفهام ماعدا كيف  -

 )الضمائر المنفصلة

 


