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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

أسماء ال يبتدأ بها الكالم، بل تأتي ملصقة بآخر كلمة 
أخرى؛ ألنها غير مستقلة بنفسها، أضمـــــــرت فيــــــــها 

بالوضع الداللة على المتكلم أو المخاطب أو الغائب

ــتقلة بنفســـها،  ــا مسـ ــا الـــكالم؛ ألنهـ ــدأ بهـ أســـماء يبتـ
أو  المتكلـــم  علـــى  الداللـــة  بالوضـــع  فيهـــا  أضمـــرت 

الغائـــب أو  المخاطـــب 

األسماء المبنية

1- الضمائر

متصلة

)1( ضمائر الرفع

تاء الفاعل:

إياَك، وفروعهأنَت، وفروعه:

إياُه، وفروعههَو، وفروعه:

كاف الخطاب

هاء الغائب

ياء المخاطبة

أنا وفروعهناء المتكلمينياء المتكلم

نحن

إياي، وفرعه: 

إيانا

ألف االثنين

واو الجماعة

نون النسوة

ـُت - ـَت - ِت - ـُتما - ـُتم -  ـُتنَّ 

إياِك - إياُكما - إياُكم - إياُكنَّأنِت - أنُتما - أنُتم - أنُتنَّ

اهنَّفهي - هما - هم - هنَّ اهم - إيَّ اهما - إيَّ اها - إيَّ إيَّ

ــَك - ـــِك - ـُكما - ـُكم - ـُكنَّ

ـُه / ـِه - ـها - ـُهما- ـُهم - ـُهنَّ

)1( ضمائر الرفع)	( ضمائر النصب والجر )	( ضمائر النصب)3( ضمائر الرفع والنصب والجر

منفصلة
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ال يقال في إعرابها (مرفوع) وال(منصوب) وال (مجرور) بل يقال

طريقة إعراب الضمائر

في محلمبنى علىضمير

متصل

منفصل

الفـــــــــــــــــــتح

الضـــــــــــــــــم

الكســــــــــــر

السكــــون

نصــــــــــب:................................................

رفـــــــــــــــع:................................................

جــــــــــــــــــر:................................................
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ُبنيت الضمائر ألنها تشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء الضمائر

وهو تشابه األسماء المبنية وحروف المعاني في الحالة األولى التي وضعت عليها في أصل اللغة، 
من حيث:

األصـــل فـــي المعانـــي أن ُيـــَدلَّ عليهـــا بالحـــروف، مثـــل: )االســـتفهام، 
االنتهـــاء،  االبتـــداء،  النهـــي،  التنبيـــه،  النـــداء،  النفـــي،  التوكيـــد، 
مخلوطـــة  الـــذوات  علـــى  الضمائـــر  وداللـــة   )... التعليـــل  التبعيـــض، 
بمعانـــي )التكلـــم والخطـــاب والغيبـــة( فُجعلـــت أســـماء لمـــا فيهـــا مـــن 

الداللـــة علـــى الـــذوات، وُبنيـــت لمـــا فيهـــا مـــن المعانـــي. األصـــل فـــي حـــروف المعانـــي أن توضـــع علـــى 
)البـــاء،  حـــرف واحـــد أو حرفيـــن، كحـــروف الجـــر 
ــروف  ــن، فـــي( وحـ ــن، عـ ــبيه، مـ ــالم، كاف التشـ الـ
النفـــي  وحـــروف  أو(  الفـــاء،  )الـــواو،  العطـــف 
لـــن( وغيرهـــا، ومعظـــم هـــذه الضمائـــر  لـــم،  )ال، 
موضـــوع علـــى حـــرف واحـــد أو حرفيـــن فبنيـــت 
الضمائـــر  الحكـــم  هـــذا  وعـــمَّ  الشـــبه،  لهـــذا 
الموضوعـــة علـــى أكثـــر مـــن حرفيـــن طـــرًدا للبـــاب، 
كمـــا عـــمَّ الحـــروف التـــي علـــى أكثـــر مـــن حرفيـــن 
 ، ، كأنَّ ، ليـــت، لعـــل، لكـــنَّ مثـــل: )إلـــى، علـــى، إنَّ

لـــوال( وغيرهـــا.

ـــتق  ـــم ُتش ـــي ل ـــرف، فه ـــدة ال تتص ـــروف جام الح
مـــن غيرهـــا، وال يشـــتق منهـــا شـــيء، والضمائـــر 
 ) وأنتـــنَّ وأنتـــم  )أنتمـــا  فـــإن  ولذلـــك  كذلـــك، 
وهـــم  و)همـــا  وأنـــِت(  لـ)أنـــَت  تثنيـــة  ليســـت 
( ليســـت تثنيـــة لـ)هـــو وهـــي(، بـــل كل  وهـــنَّ
ــداء ...  ــة ابتـ ــه العدديـ ــى داللتـ ــع علـ ــر وضـ ضميـ

وهكـــذا.

1- الشبه الوضعي:

الجمودعدد الحروف

	. الشبه المعنوي:


