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 Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 
Learner-based high quality education 

 
 

  

  : Class .......بعسا..........            

  Subject: ...... لغة عربية..........                             

     Lessonضمائر النصب املتصلة......                       

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     

 

 
 ."هي ضمائر تكون متصلة بـ"الفعل" أو بـ"إنَّ و أخواتها: متصلةالنصب الضمائر 

 

 المتكلمين  نا   -ائب الغهاء  –ب المخاطكاف  –اء المتكلم ي:   هيئروالضما
 
 عل هي ضمائر مبنية في محل نصب مفعول به: ل بـ الفالتي تتص  الضمائر- أ

 
 هاأو تعطي ه , تعطينا, تعطيك, تعطي يتعطين

 

 .تكون في محل نصب مفعول به الضمائر هذه
  .محل نصب مفعول به يف  صلضمير مت  الياء --< ني محمد ارز أمثلة

 . في محل نصب مفعول به ضمير متصل  الكاف <--- زارك محمد

 في محل نصب مفعول به  ضمير متصل نا <--- نا محمدارز

 

: إنك لطالتي تتصل بـ إنَّ و أخواتها تك الضمائر- ب  يف, ون في محل نصب اسم إنَّ
 
: حر     .في محل نصب اسم إنَّ ر متصل , والكاف ضميناسخ ف إنَّك: إنَّ
 

 في محل نصب اسم إن  ضمير متصل الهاء<------ إنه مجد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( تدخل على الجملة لعل  –لكن  –ليت  –ـ كأن ن أ –: الحروف الناسخة هي ) إن  يتذكر

 بر ويسمى خبرها . االسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخ
 .ملتزٌم َب : الطالُب ملتزٌم            إن الطالمثال 

https://www.jnob-jo.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D6%E3%C7%C6%D1
https://www.jnob-jo.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D6%E3%C7%C6%D1
https://www.jnob-jo.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%D6%E3%C7%C6%D1
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  : Class .......بعسا..........            

  Subject: ...... لغة عربية..........                             

     Lessonضمائر النصب املتصلة......                       

Harvest Private School   
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 :إلعربي اتخرج من الفقرة اآلتية كل كلمة اتصلت بضمير ، وحدد موقعه ( اس1
 

، لقد واجهتنا عواصف وأنواء ، لم نشهدها من ني ... لم تكن موفقة يا أبي ة يا بالرحل ) حدثني عن
 (  ساعات قليلة منا رفيقين ، أصيبا بجروح بالغة ، لم يتيسر لنا الغوص إالقبل ، لقد أخذ البحر 

 
 الضمير المتصل وإعرابه  الكلمة 

  
  
  
 
 : فيما يلي الضمير المتصل بوضع دائرة حوله  حدد( 2
 
 إنه عالٌم جليٌل           -.                                 ك هللا بالصحةمتع -

                 
         ذب يحبه معلموهالطالب المه -
 
 : ضمائر النصب االتية في جمل من إنشائك   ( ضع3
 

 كاف الخطاب : ...........................................
 

 ...........................................: ين نا المتكلم
 
 ه خط في الجمل اآلتية : ما تحت اعرب( 4
 
 .ممتع  لكنهلطريق طويل ، ا( 1
 إذا هم يبغون في األرض { أنجاهم} فلما : قال تعالى( 2
 جارنا خالد . زارنا( 3
 

  
 إعرابها  الكلمة 

  لكنه

  أنجاهم

  زارنا 
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 :إلعربي اكل كلمة اتصلت بضمير ، وحدد موقعه تخرج من الفقرة اآلتية ( اس1
 

، لقد واجهتنا عواصف وأنواء ، لم نشهدها من ني ... لم تكن موفقة يا أبي ة يا بالرحل ) حدثني عن
 (  ساعات قليلة نا رفيقين ، أصيبا بجروح بالغة ، لم يتيسر لنا الغوص إالمقبل ، لقد أخذ البحر 

 
 الضمير المتصل وإعرابه  الكلمة 
 ياء المتكلم : ضمير متصل في محل نصب مفعول به  حدثني
 نا المتكلمين : ضمير متصل في محل نصب مفعول به  واجهتنا
 الهاء : ضمير متصل في محل نصب مفعول به  نشهدها 

 
 : فيما يلي الضمير المتصل بوضع دائرة حوله  حدد( 2
 
 عالٌم جليٌل            هإن-                            .     هللا بالصحة كمتع -

                 
         معلموه هذب يحبالطالب المه -
 
 : ضمائر النصب االتية في جمل من إنشائك   ( ضع3
 

  معلمك جائزة قيمةأعطاك  – بالخير اكرمك هللاكاف الخطاب : 
 

 الموقف الجليلا أسعدن –جاءنا الخبر اليقين ن : ينا المتكلم
 

 ه خط في الجمل اآلتية : ما تحت اعرب
 
 .ممتع  لكنهلطريق طويل ، ا( 1
 إذا هم يبغون في األرض { أنجاهم} فلما : قال تعالى( 2
 جارنا خالد . زارنا( 3

 
  

 

 إعرابها  الكلمة 
 متصل في محل نصب اسم لكن لكن حرف ناسخ والهاء ضمير  لكنه

  . محل نصب مفعول بهها ( ضمير متصل في )ني وانجا فعل ماضي مب أنجاهم
 زار فعل ماضي مبني و )نا ( ضمير متصل في محل نصب مفعول به . زارنا 


