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 :تعريف الضمير المتصل

 .الضمير المتصل هو الذي ال يمكن النطق به على حدة بل هو ُينطق مع الكلمة التي اتصل بها

  (نا المتكلمين او المفعولين  –ياء المتكلم  –الكاف  -الهاء  ) :(ضمائر النصب المتصلة) 

 ( فهمتنا –فهمتني  –فهمتك  –فهمتها ) 

  نصب مفعوال بهتتصل بالفعل فتعرب في محل. 

 تتصل بإنَّ وأخواتها فتعرب في محل نصب اسما لها. 

 (ليت / لعلّ  / لكنّ  / كأنّ  / أنّ  / إنّ ) الحرفيّة النواسخ بأحد الضمير اتّصل إذا 

 .الناسخ لذلك منصوبا اسما وظيفته وكانت متّصل نصب ضمير سّمي

 (هاـليتـ - ـنالعلّـ - ـك  لكنّـ  -ـككأنّـ - ـهمإنّـ - ـهإنّـ )

  :المتّصلة النصب ضمائر وظائف أهمّ 

  :به مفعول

 .القراءة   ـكمعلَّمتـ- 

 ضمير مبني متصل في محل نصب مفعول به. 

  :حرفي ناسخ اسم

 ناشط   ـهإنّـ- 

 ضمير مبني متصل في محل نصب اسم إن. 

 

 ضمائر النصب المتصلة
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  ُالجدول في المناسب المكان في نصب ضمير كلّ  أكتُب:  

 أن تريد ـهاكأنّـ لحظة شفتاها وافترت غريبة نظرة لي ن ظرت  . ـهاوحّدثتـ أمي إلى ذهبتُ 

 هذا في : لي وقالت يدي في ـهوضعتـ بكيس جاءت ثمّ  قليال وغابتـهماأطبق ت ـ ثم تبتسم

 واخواتي أمي في ففكرت الصحراء في القطار وضرب.به تستعين مال الكيس

 . فراقي ىعل متحّسرون األن ـهملعلّـ : نفسي في وقلت ورائي ـهمخلفتـ الذين

 

 ضمير نصب مفعول به  ضمير نصب اسم لحرف ناسخ 

  

 

 
 ضع خطًا تحت كلّ  ضمير نصب متّصل

 

  ل تُ  عن  ذلك  عندما بدأ برنامجا تلفزيونيّ ا د  قّررتُ  الخروج من البيت لكنّنى ع 

 .انتظرته طويال

 ال تنس دروسك. راجعها جيّدا لعلّك تنجح هذه السنة. 

 قصدوا الملعب ألنّهم عزموا على اجراء مقابلة وديّة سيلعبونها بكلّ  حماس. 

 

 : امأل الفراغات بضمائر النصب المالئمة:
 

تُـ......  فوق الطاولة ع  ض   .و 

تُـ..... ليلة األحد ز   .أن ج 

....... رائعة الجمال  .إنَـّ

.......... تفعل ذلك.  ل ي تـ 
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   ُالجدول في المناسب المكان في نصب ضمير كلّ  أكتُب 

 أن تريد ـهاكأنّـ لحظة شفتاها وافترت غريبة نظرة لي ن ظرت  . ـهاوحّدثتـ أمي إلى ذهبتُ 

 هذا في : لي وقالت يدي في ـهوضعتـ بكيس جاءت ثمّ  قليال وغابتـهماأطبق ت ـ ثم تبتسم

 واخواتي أمي في ففكرت الصحراء في القطار وضرب.به تستعين مال الكيس

 . فراقي على متحّسرون األن ـهملعلّـ : نفسي في وقلت ورائي ـهمخلفتـ الذين

 

 ضمير نصب مفعول به  ضمير نصب اسم لحرف ناسخ 

 حدثتها

 أطبقتها

 وضعته

 خلفتهم

 كأنها

 لعلهم

 

 
 ضع خطًا تحت كلّ  ضمير نصب متّصل

 

  ل تُ  عن  ذلك  عندما بدأ برنامجا تلفزيونيّ ا د  قّررتُ  الخروج من البيت لكنّ نى ع 

 .انتظرته طويال

 ال تنس دروسك. راجعها جيّدا لعلّ ك تنجح هذه السنة. 

 قصدوا الملعب ألنّهم عزموا على اجراء مقابلة وديّة سيلعبونها بكلّ  حماس. 

 

 : امأل الفراغات بضمائر النصب المالئمة:
 

تُـ.ـــه.....  فوق الطاولة ع  ض   .و 

تُـــه..... ليلة األحد ز   .أن ج 

 .إنَّ ـك  ....... رائعة الجمال

 ل  ي ت  ـك.......... تفعل ذلك.
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