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 الضميُر : اسٌم مبنيٌّ يدلُّ على المتكلِم أو المخاَطِب أو الغائِب نحو : أنا وأنَت وىو.... •

 ينقسم الضمير إلى بارز ومستتر 

o الضمير البارز 
 قسمين : متِصٌل ومنفصلٌ  البارز  ينقسُم الضميرُ  •

 الضمير المنفصل :  -1
الكالُم ) أي ما يقع في أول الكالم، واليلزم أن يعرف مبتدًأ، فهو إما مبتدأ كضمائر الرفع أو مفعول بو كضمائر وىو مايُبتدُأ بو 

 النصب ( أو يقُع بعد } إال { وعدُدُه أربعٌة وعشرون ضميًرا.
 منها اثنا َعشر ضميًرا مختصٌة بالرفع ، وىي : أنا ، وأنت ، وىـو وفروعها.  -        
 واثنا َعشر أخرى مختَصٌة بالنصــــِب ، وِىَي : إيَّاَي وإيَّاَك ، وإيَّاُه وفروُعها. -        
 و ليس في الضمائر المنفصلة ما ىو مختص بالجر. -        

 ضميرا(: 11أواًل: ضمائر الرفع المنفصلة و ىي ) - 
 نحن مجتهدون. هدنحن / أنا مجت  -ناضمائر المتكلم: أׄ  
 أنتن. –أنتم   -ا أنتم –أنِت  –المخاطب: أنت ضمائر ׄ  
 ىن. –ىم   -ا ىم –ىي  –ضمائر الغائب: ىو ׄ  
 ىذه الضمائر تعرب: مبتدأ في محل رفع غالًبا. -
 ضميرا(: 11ثانًيا: ضمائر النصب المنفصلة و ىي ) -
 ِإيَّانَا. –ضمائر المتكلم: ِإيَّايَ ׄ  
 ِإيَّاُكنَّ. –ِإيَّاُكم   –ِإيَّاُكما –ِإيَّاكِ  –ضمائر المخاطب: ِإيَّاَك ׄ  
 ِإيَّاُىنَّ . –ِإيَّاُىم   –ِإيَّاُىَما –ِإيَّاَىا –ضمائر الغائب: ِإيَّاُه ׄ  
َتِعيُن(.   -  ىذه الضمائر تعرب: مفعول بو في محل نصب مثال: )ِإيَّاَك نـَع ُبُد َوِإيَّاَك َنس 
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 الضميُر المتصُل :    -1
{.ىو ما كان غيَر مستقلٍّ   في النطِق، بل ىو كالجزِء من الكلمِة السابقِة ،وال يُبتدأُ بو وال يقُع بعد }إالَّ

قعِو من اإلعراِب إلى ثالثِة أقسام :•   ينقسُم ِبَحَسِب َمو 
 النسوِة. األول : ما يختصُّ بالرفِع وىو خمسٌة : التاُء المتحركُة ، وألُف االثنين ، وواُو الجماعِة ، وياُء المخاطبِة ، ونونُ  -
 الثاني : ما يشترُك بين النصِب والجرِّ وىو ثالثٌة : ياُء المتكلِم ، وكاُف الخطاِب ، وىاُء الغيبِة.  -
 الثالث : ما يشترُك بين الرفِع والنصِب والجرِّ وىو  } نا { الدالة على المتكلمين فقط. -

 تذكر:
 مبنيا في محل جر مضاف إليو.تعرب: ضميرا  -كل الضمائر مع األسـماء، والظروف   - 1
 كل ضمير يتصل بفعل ناسخ يعرب }ضميرا مبنيا في محل )رفع( اسم لهذا الناسخ مثل: كانوا.  - 1
o الضمير المستتر 
 و مستتر وجوبا مستتر جوازا قسمين :  المستتر ينقسُم الضميرُ  •
 ؛ ويكوُن للغائِب أوالغائبة.مستتٌر جوازًا : وُىَو ما يمكُن أن  يحلَّ محلَُّو االسُم الظاىرُ  -أ   
 ومواضعو: –
 مرفوع فعل الغائب ،  نحو : خليل نجح. -1
 مرفوع فعل الغائبة  ، نحو : سعاد نجحت. -1
 مستتٌر وجوبًا : وىو ما ال يمكُن أن يُحلَّ محلَُّو االسُم الظاىُر؛ ويكوُن للمتكلِم أو المتكلمين أو المخاَطِب.  -ب
 مواضعو تسعة. -
 مرفوع امر واحد. نحو : ذاكر واجتهد.   -1
 مرفوع المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد. نحو انت تفهم. -1
 مرفوع المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. نحو : أفهم. -3
 مرفوع المضارع المبدوء بالنون. نحو : نفهم. -4
 .مرفوع افعال االستثناء وىي : خال  وعدا وحاشا  -5

 نحو: نجحوا ما عدا سليما. او ما خاله.    
 مرفوع افعل في التعجب. نحو : ما احسن الصدق. -6
 مرفوع افعل التفضيل. نحو : ىم احسن اجتهاداً. -7

َهُو : } نائَب فاعٍل أو اسًما ِلفعٍل ناسٍخ { -:تذكر  الضميُر المستتُر ال يكوُن إال في محلِّ رفٍع فاعاًل أو ِشبـ 
 ( https://dardery.site/archives/2724ٌٍردر٠ة اإلٌىررٟٚٔ ٚاٌرأود ِٓ اإلجاتاخ اضغط عٍٝ اٌراتط  ) 

https://dardery.site/archives/2724
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 ات على الضمائرتـــدريـــب

 حدد نوع الضمٌر  فً الموضع المطلوب بٌن القوسٌن فٌما ٌلً: –

ً  اٌف١ٌّعللللللللللح  ٍِرلللللللللل   علللللللللل ٍٝ -1  عٕمللللللللللٟ حثلللللللللل

  
 ِللللللللللٓ ما ٠عاذللللللللللة  ِ للللللللللٕٛلا   ما اضلللللللللل رتا ا    

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )عنقً(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
لللللللللللللللللاا عٍلللللللللللللللللٝ تاتلللللللللللللللللٗ -2  ٠لللللللللللللللللباحُ اٌم  

  
حلللللللللللللللاَ     ٚإٌّٙلللللللللللللللً اٌعللللللللللللللل ب و ١لللللللللللللللر اٌب 

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بابه( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
للللللللل     -3  ّ  ٠لللللللللا  ل لللللللللََض اٌ  غلللللللللاج للللللللللد َٔفَلللللللللَ  اٌع 

  
     َ  الق  عللللللللللللللٓ َجف ١ٕللللللللللللللٗ ع  للللللللللللللَٛر اٌ  للللللللللللللَ

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )َجْفنٌه( .....
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٌمللللللللللللد ذّللللللللللللر  عٍللللللللللللٝ اٌغللللللللللللد٠ر ذ اٌللللللللللللٗ- -4

  
 ٚإٌ ثلللللللللللللللد ِلللللللللللللللر ج  ٘لللللللللللللللد ت  ار٘لللللللللللللللا        

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بإطارها  ( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٠للللللللللللللدعْٛ عٕرللللللللللللللرا ٚاٌرِللللللللللللللا  وأٔٙللللللللللللللا -5

  
 أشلللللللللللل اْ تألللللللللللللر  للللللللللللٟ ٌثللللللللللللاْ ا ا٘للللللللللللُ   

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله:: )كأنها(

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 اٌ لللللللللللدر  ارللللللللللللٗ اٌرجلللللللللللا   ملللللللللللد  للللللللللل دا -6

  
 ٚوأٔ  لللللللللللللللل ٗ  ت١لللللللللللللللل د  تللللللللللللللللَ ِ للللللللللللللللثا        

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فارقه( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
َ  ٚأ للللللللللللرٞ ٔ للللللللللللرٞ -7  ال ذ ر٘ث١ٕللللللللللللٟ تمللللللللللللٛ

  
     ً ع  للللللللر  رجلللللللل َِ   ٘للللللللً ِ للللللللً ٚاحللللللللد ُ٘ ِللللللللٓ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وانظري( . ...
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٓ  تللللللللللللللللاٌعٍٟ  -8 للللللللللللللللٓ اٌ لللللللللللللللل س   اٌىث١للللللللللللللللرأَح 

  
  ٙللللللللللللللللللللٛ رب اإلحسللللللللللللللللللللاْ ٚاٌرللللللللللللللللللللدت١ر    

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )فهو( . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل      رفع  ضمٌرׄ            متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

ٓ  ور٠ّللللللللللللللللا  تعللللللللللللللللد ر ٠رللللللللللللللللٗ -9  ال ذ ٍللللللللللللللللث

  
رّللللللللللللللٛا       ْ اٌىللللللللللللللراَ تأملللللللللللللل اُ٘ ٠للللللللللللللدا    

 
 )رؤٌته(. نوع الضمٌر فً قوله:  ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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  الضللللللللللللللٛا ِلللللللللللللل رتىُ عٌّللللللللللللللاال   ّٔللللللللللللللا -11

  
 أعّللللللللللللللللاروُ مللللللللللللللللفر ِللللللللللللللللٓ االمللللللللللللللللفار   

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فاقضوا( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
11-     ّ ١للللللللللد   أَٔللللللللللد  شلللللللللل  ّ ا  اٌَ   ٛ  ٌَلللللللللله  اٌَعلللللللللل

  
    ً لللللللللللل للللللللللللعاَعه  ١ للللللللللللر    ٌّللللللللللللة  ش  ٌللللللللللللُ ٠َ   َٚ 

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )فأَنِت شْمٌس (

ضمٌر نصب منفصلׄ         ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  
  
١ٔا ٌَغ١ لللللللللللر تَ لللللللللللح   -12  أ٠لللللللللللا جلللللللللللاَِ  اٌلللللللللللد 

  
ٔ للللللللللَد ذّللللللللللٛخ       ٓ  ذٌّّلللللللللل  اٌللللللللللد١ٔا  ٚأَ لللللللللل َّ ٌ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وأَْنَت( ... 

منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ          متصل جر ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  
َللللللللللٝ -13 َٟ اٌعٍ  للللللللللَد  اراولللللللللل للللللللللد  أ تللللللللللاٌٟ تع   ٌٚس 

  
لللللللللللَة     َ  َوس   أَولللللللللللاْ ذ راللللللللللللا  ِلللللللللللا ذٕاٌٚلللللللللللد  أَ

 
 الضمٌر فً قوله: )تناولُت(. نوع  ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
14-   ْ ٓ  اٌفم١للللللللللللللللللللر َعٍ للللللللللللللللللللَه أَ  ٚال ذ١ٙللللللللللللللللللللَٕ

  
     ٗ  ذروللللللللللللَ  ٠ِٛللللللللللللا  ٚاٌللللللللللللد٘ر  لللللللللللللد َر ََعلللللللللللل

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )َعلََّك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
15- ُٙ ٓ  إٌللللللللللاَس  ١للللللللللَر  ثللللللللللاع  َِ للللللللللب    للللللللللَ ذٍ 

  
  ررعللللللللللَة ِللللللللللٓ  للللللللللٛي  اٌعرللللللللللاب ٠ٚرعث للللللللللٛا   

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌتعُبوا( ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
16-  ََ ُ   ال ٍ لللللللللللللللللللللللللللللللللل   ت١للللللللللللللللللللللللللللللللللٕى ََ اٌ     ال

  
للللللللللللللٌّح اٌىثللللللللللللللرٜ عَِللللللللللللللا     ٚ٘لللللللللللللل ٞ اٌض 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )بٌنكُم( . ...
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
َ  أَ ٘ألللللللللد  عبا َّٕلللللللللا    -17 ً  ٘ألللللللللد  ا ر  ٘للللللللل

  
ُ  أوفأللللللللللا  ذغ    ١ٕلللللللللل َا       ـَ اٌ     لللللللللل ٍ   أَ أصللللللللللث

 
نـَا  (     ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تغـطـٌِّ
 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ   

َ٘للللللللللَداَن اٌللللللللل ٞ أَع للللللللللاَن ٔا ٍللللللللللحَ  -18 لللللللللَ     ٙ َِ 

  
     ً  اٌملللللللللللللر ْ  ١ٙلللللللللللللا ِلللللللللللللٛاع١   ٚذَف  للللللللللللل١

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )أَعطاَك( ... 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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19-   ُ للللللللللللاا عٕللللللللللللٟ تَىث للللللللللللرٙ س   أَ  ي  َحَسللللللللللللَد اٌ  

  
لللللللللللدا     س  ذَُٙ ٌلللللللللللٟ ح    أٔلللللللللللَد اٌللللللللللل ٞ َصللللللللللل١ ر 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )فأنَت( . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

21-   ُ لللللللللد  ٚأٔلللللللللَد ولللللللللر٠  ِ للللللللل   عب٠لللللللللبا  أٚ   ع 

  
للللللللللللٛا      للللللللللللٓ اٌمَٕللللللللللللا َٚ ف للللللللللللك اٌثٕ  َٓ  َع   تلللللللللللل١ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )وأنَت( . ...
 منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ثَللللللر  ذ  للللللفَٝ اٌمٍللللللٛب  تٙللللللا        -21  ٚ للللللٟ اٌٙ للللللَدٜ ع 

  
لللللللللٌَّر      ١ٗ  اٌ    ّ للللللللل م  َٚ لللللللللر  علللللللللٓ  ُ  ٠َٕض   واٌَغ١للللللللل

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )بها  ( 

 ضمٌر رفع منفصلׄ      ضمٌر جر متصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  
للللللللللللللٟ -22 ٛا   ذََىٍّ   ٠للللللللللللللا ااَر َعث ٍَللللللللللللللحَ تللللللللللللللاٌٌّ 

  
للللللللللللٍَّٟ    للللللللللللٟ َصللللللللللللثَاحا  ااَر َعث ٍَللللللللللللحَ ٚام   ّ  ٚع 

 
 الضمٌر فً قوله: )واْسلَمً( . نوع ... 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ْوٌم َمْجُموٌع لَُه النَّاسُ قوله تعالى : "   -32 ٌَ  . نوع الضمٌر فً قوله: )َلُه( "...لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخَرة َذلَِك 
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ُكْم إِْخَراُجُهمْ قوله تعالى : "  -32 ٌْ ٌم َعلَ أُْتوُكْم أَُساَرٰى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ ٌَ . نوع الضمٌر فً قوله:  "....َوإِن 

 )َوُهَو(
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

 أٔلللللللللللا اٌعثلللللللللللد اٌللللللللللل ٜ وسلللللللللللة اٌللللللللللل ٔٛتا -25

  
 ٚصللللللللللللللللللللللدذٗ ا ِللللللللللللللللللللللأٝ أْ ٠رٛتللللللللللللللللللللللا   

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )أنا العبد( . ...
منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  

 أٔ للللللللٝ اذٌّٙللللللللَد  ٌللللللللٝ اإلمللللللللََ  للللللللٟ تٍلللللللل د   -26

  
 ِم ٛصلللللللللللللا  جٕاحلللللللللللللاٖ  ذٌّلللللللللللللدٖ ولللللللللللللاٌ ١ر  

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )اتجهَت(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٌُْحَشُروا  َوأَْنِذْر بِهِ "قوله تعالى: - -32 َخافُوَن أَْن  ٌَ ٌُْحَشُروا( ..."الَِّذٌَن   . نوع الضمٌر فً قوله: )
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٚاصلللللللللللللللثر عٍلللللللللللللللٝ و١لللللللللللللللد اٌ سلللللللللللللللٛا -28

  
  لللللللللللللللللللللللللللل ْ صللللللللللللللللللللللللللللثرن لاذٍللللللللللللللللللللللللللللٗ     

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )قاتله  ( 

  منفصل نصب ضمٌرׄ    منفصل    رفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 . نوع الضمٌر فً قوله: )غٌره( ... لم ٌصن عرض غٌره .  من لٌس مصان عرض - 32
 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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31-   ٗ رَضلللللللللللللا   ت للللللللللللل لللللللللللللَٛي ٌَٕلللللللللللللٛر  ٠ س  م  ْ  اٌر    

  
ي      للللللللللللللٍٛ  س  َِ لللللللللللللل١ٛ       ٓ  م  لللللللللللللل  ِ َٕٙ للللللللللللللد    ِ 

 
 . نوع الضمٌر فً قوله: )ِبِه  ( ... . 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 )إٌاك نعبد(قوله: نوع الضمٌر فً  قال تعالى: " إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن" -23
ضمٌر نصب منفصلׄ         ضمٌر رفع منفصلׄ   ضمٌر نصب متصل        ׄ      ضمٌررفع متصلׄ  

  
لللللللللٛ إٌ ٌَّلللللللللاجَ  -32 ج  َٙاذَر  َسلللللللللاٌ َى َِ لللللللللٍ ه   ُ  ذَس  ٌَللللللللل َٚ 

  
ٌ ١َلللللللللثَ           لللللللللرٞ عٍلللللللللٝ ا لللللللللف ١َٕحَ الَ ذٌَّ  ْ  اٌس    

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َمَسالَِكَها (    

  منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 عٍّرٕللللللللللللللللللللا ٚ٘للللللللللللللللللللد٠رٕا ٚٔ لللللللللللللللللللل رٕا -33

  
 ٚذرولللللللللللللللللد  ١ٕلللللللللللللللللا ملللللللللللللللللٕح ذ ١١ٕلللللللللللللللللا   

 
 . . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تحٌٌنا(

منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
  
للللللللللا ذٕللللللللللاَ ِللللللللللً  اٌّ للللللللللاجر         -34  ٠للللللللللا عرٚم 

  
للللللللللللٛاحر      َُ ٚ اٌ ١للللللللللللَٛ  اٌس  ٍلللللللللللل  شلللللللللللل١ عٟ اٌ  

 
ٌِّعً( .   . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ش

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٘لللللللللً ذللللللللل ورْٚ  ر٠ثلللللللللا  علللللللللااٖ  شلللللللللٌّٓ -35

  
     ٓ  ِللللللللللٓ موللللللللللروُ ٚجفللللللللللا أجفأللللللللللٗ اٌٛملللللللللل

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )تذكرون( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
36-   ً لللللللللللل ٓ  َرج  لللللللللللل  ِ   ُ  ال ذَعٌَّثللللللللللللٟ ٠للللللللللللا َمللللللللللللٍ

  
ٗ   ثىللللللللللللللٝ      ضلللللللللللللل َه اٌّ لللللللللللللل١ة  ترأملللللللللللللل

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َتعَجبً( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
ٌلللللللللدخ   -37  ٚ   فلللللللللَٚ لللللللللٝ اٌ لللللللللرب اٌعلللللللللٛاْ 

  
 ِٚ للللللللللل ٓ ٌلللللللللللثٓ اٌّعلللللللللللاِ  للللللللللللد م م١ للللللللللل د     

 
 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ُسقٌــُت( .

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
لللللللللرَخ  ر٠سلللللللللح          -38  ٠لللللللللا  لللللللللارَس اٌث١لللللللللدا     ص 

  
 عثللللللللللللدا  مٌلللللللللللل١َ  أمللللللللللللٛاا  ِللللللللللللا أحمللللللللللللَرٖ    

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )أحقَره( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
 ٔع١لللللللللللللللة  ِإٔلللللللللللللللا ٚاٌع١لللللللللللللللة  ١ٕلللللللللللللللا         -39

  
 ِٚلللللللللللللللللا ٌبِإٔلللللللللللللللللا ع١لللللللللللللللللة  ملللللللللللللللللٛأا   

 
 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )سوانا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  
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ْ   ١ٍٍللللللللللٗ         -41 ً  ٠ للللللللللٛ  ٚال  ١للللللللللَر  للللللللللٟ  لللللللللل

  

 ٠ٍٚملللللللللللاٖ  ِلللللللللللٓ تعلللللللللللد  اٌّلللللللللللٛا ج  تاٌٌّفلللللللللللا    

 

 ... . نوع الضمٌر فً قوله: )وٌلقاهُ( 

 منفصل نصب ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ُ  شلللللللألَد ِلللللللٓ اٌٙلللللللٜٛ               -41 ً   للللللل اَن ح١للللللل  ٔمللللللل

  

 ِللللللللللللللللللللللا اٌ للللللللللللللللللللللة   ال ٌٍ ث١للللللللللللللللللللللة  ا ٚي    

 

 . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )شئَت( 

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

ا      -42 للللللثٛ  ٔ رَ   ْ   ٚا ٚ  َللللللا ا ٠َللللللا تَٕللللللٟ ا َ للللللر١َ م  ٛ    َام 

  

َٛ ِللللللللدار  اٌعللللللللدي   للللللللٟ ا ِللللللللُ     د  ٙلللللللل  ُ  ٌٍعٍلللللللل

 

قُِظوا( ٌْ  ... . نوع الضمٌر فً قوله: )َفاْسَت

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 أٔللللللللللللد وللللللللللللا ٌللللللللللللٛراج ٌّسللللللللللللا ٚشلللللللللللل ا          -43

  

 جللللللللا ا٘للللللللا ا ٌغ١للللللللُ عٍللللللللٝ   للللللللٓ ٔضللللللللر   

 

 (ةقوله: )أنت كا لورد.. . ... . نوع الضمٌر فً 

منفصل نصب ضمٌرׄ   منفصل       رفع  ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

  

ا -44  مللللللللللٕثعُ ِللللللللللٓ رِللللللللللاا اٌّللللللللللٛخ ٔللللللللللار 

  

 ٚٔ ّللللللللللللللللً را٠للللللللللللللللح اٌٙللللللللللللللللااٞ ٔث١ٕللللللللللللللللا   

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )نبٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ٘لللللللللللً ٔ لللللللللللٓ أحفلللللللللللاا إٌثلللللللللللٟ ِ ّلللللللللللد  -45

  

  ْ وللللللللللللللاْ مان  ّللللللللللللللا اٌلللللللللللللل ٞ ٠ٕسلللللللللللللل١ٕا    

 

 .. . ... . نوع الضمٌر فً قوله: )ٌنسٌنا(

 منفصلرفع  ضمٌرׄ    متصل جر ضمٌرׄ           متصل نصب ضمٌرׄ      رفع متصلضمٌرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/2724ٌٍردر٠ة اإلٌىررٟٚٔ ٚاٌرأود ِٓ اإلجاتاخ اضغط عٍٝ اٌراتط  ) 
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