
 

 ةالسادس ضمائر النصب و الجر -ثانيا : الضمائر المتصلة ) استعمالها وإعرابها ( -الدرس الثالث عشر :

  

 األمثلة
التركيب 

 المقصود

الضمير 

 المتصل 

على ماذا 

دل 

 الضمير

ماذا 

 يسمى

الكلمة التي اتصل 

بها الضمير 

 ونوعها

 الضمير بما اتصل بهعالقة 
المحل اإلعرابي للضمير 

 المتصل

 يتكلم محمد عن نفسه فقال : هنأنــ

 يهنأنــ  

 الياء

 دل على

 ) محمد (  

 المتكلم

 ياء 

 المتكلم

 فعل هنأ
 دل على من وقع عليه الفعل

 ) هنأ (  

 نصب في محل

 مفعول به 

 اسم والد   يوالد    يوالد
 أضيف إليه االسم

 ) والد (  

 جر  في محل

 باإلضافة ) مضاف إليه (

 الالم يلـــ  . هدية  يوقدم لـــ
حرف 

 جر

 سبق بحرف الجر

 ) الالم (  

 جر  في محل

 بحرف الجر 

 إن   يإنــ  . مجتهد    يتكلم محمد عن نفسه فقال :  إنــ
حرف 

 ناسخ

 سبق بأحد الحروف الناسخة

 ) إن (

 نصب في محل

 اسم إن 
 

 ككافأ  المدير  كسالم محمداً قائالً :  كافأخاطب 

 الكاف

 لىدل ع

 ) سالم (

 المخاطب

 كاف 

 الخطاب

 فعل كافأ
 دل على من وقع عليه الفعل

 ) كافأ ( 

 نصب في محل

 مفعول به 

 اسم اجتهاد كاجتهاد   كعلى اجتهاد
 أضيف إليه االسم

 ) اجتهاد ( 

 جر  في محل

 باإلضافة ) مضاف إليه (

 الالم كلــ  جائزة  . كوقدم لــ
حرف 

 جر

 سبق بحرف الجر

 ) الالم (  

 جر  في محل

 بحرف الجر 

 إن كإنــ  مجتهد    كإنـــخاطب سالم محمداً قائالً :  
حرف 

 ناسخ

 سبق بأحد الحروف الناسخة

 ) إن (

 نصب في محل

 اسم إن 
 

 هلــ  هتحدث سالم عن محمٍد قائاٍل :  اعتذر  لــ

 الهاء

 دل على

 ) محمد (

 الغائب

 هاء

 الغائب

 الالم
حرف 

 جر

 حرف الجرسبق ب

 ) الالم (  

 جر  في محل

 بحرف الجر 

 اسم صديق هصديقــ  هصديقــ
 أضيف إليه االسم

 ) صديق ( 

 جر  في محل

 باإلضافة ) مضاف إليه (

 فعل سامح هسامحــ  .  هفسامحــ
 دل على من وقع عليه الفعل

 ) سامح ( 

 نصب في محل

 مفعول به 

 إن هإنــ  مجتهد  .  هـتحدث سالم عن محمٍد قائاٍل :  إنـ
حرف 

 ناسخ

 سبق بأحد الحروف الناسخة

 ) إن (

 نصب في محل

 اسم إن 
 

 

 

 


