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 دورة الضمائر يف القرآن الكرمي –اللقاء األول 
 خريطة النحو العريب 

 الكلمة 
 حرف فعل  اسم
 حرفًا 08حروف املعاين  3 2

 االسم املبين:
)اسم ال  ما يُبىن بناًء عارًضا:

  -النافية للجنس املفرد 
املنادى النكرة  –املنادى العلم 

 املقصودة(.
 الضمائر) (:9ما يُبىن بناًء الزًما )

األمساء  –أمساء اإلشارة  –
 –أمساء االستفهام  –املوصولة 

 –بعض الظروف  -أمساء الشرط 
األعالم املنتهية  –األعداد املركبة 

 أمساء األفعال(  –بويه 
 : االسم املعرب

 جمرور( –منصوب  –)مرفوع 

الفعل املاضي  األفعال املبنية:
املضارع يُبىن  –فعل األمر  –

يف حالتني: إذا اتصلت به نون 
النسوة أو اتصلت به نون 

 التوكيد املباشرة.
املضارع )مرفوع  الفعل املعرب:

 جمزوم( –منصوب  –

 –عن  –إىل  –من  حروف اجلر:
الكاف  –الباء  –ُربَّ  –يف  –على 

 –حروف القسم )وهللا  –الالم  –
منُذ  –مذ  –حىت  –ابهلل(  –اتهلل 

 حاشا. –عدا  –خال  –
 –كي   –لن  –َأْن  حروف النصب:

 إذن بشروطها.
ملَّا  –مل  –إذما  –إْن  حروف اجلزم:

 ال الناهية.  –الم األمر  –النافية 
 –كأنَّ   –أنَّ  –إنَّ  حروف النسخ:

 .لعلَّ  –ليت  –لكنَّ 
 احلروف العاملة
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 األمساء املبنية
 اإلعراب البناء 
 سيارة بيت
 يتحرك اثبت

 األصل فيه احلركة إن حترك سيكون لسبب عارٍض كزلزالٍ 
 أواخر الكلمات

ابلرغم من اختالف  ثبات أواخر الكلمات 
 العوامل الداخلة عليها 

الكلمات فتتغري حركة آخر الكلمة تغيري أواخر 
 وفًقا للسياق

 )رأسـ ـها( 
 ها  سَ أكلُت السمكَة حىت رأ

)حىت: حرف عطف = املعىن: أكلُت السمكَة وأكلُت 
 رأسها(. أكلُت مجيع السمكة.

 ها س  أكلُت السمكَة حىت رأ
)حىت: حرف جر = املعىن: أكلت السمكة إىل رأسها( أكلت 

 السمكة كلها إال الرأس.
 ها مأكوٌل.سُ أكلُت السمكة حىت رأ

)حىت: ابتدائية = املعىن أكلت السمكة | رأس 
 السمكة مأكول(

 هذه الكلمة معربة: احلركة والتغري.  
تغيري أواخر الكلم الختالف يف االصطالح: 

 العوامل الداخلة عليها
 الدرسَ  بُ يكت

 الدرَس. بَ لن يكت
 درًسا ب  مل يكت
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 اإلعراب البناء 
 ستالحظ أبن حتريك آخر الكلمات املبنية ال يؤثر يف املعىن. الكلمات املبنية:كل 

 خريطة للبناء يف النحو  
 احلروف األفعال االسم

 –أمساء اإلشارة  – الضمائر)
أمساء االستفهام  –األمساء املوصولة 

بعض الظروف  -أمساء الشرط  –
األعالم  –األعداد املركبة  –

 أمساء األفعال( –املنتهية بويه 

 الفعل املاضي مبين
 فعل األمر مبين

املضارع مبين يف حالتني: إذا 
اتصل بنون نسوة أو بنون توكيد 

 مباشرة.

كل احلروف مبنية وال حمل هلا 
 من اإلعراب.

 
 الفعل املضارع )املعرب حتديًدا( الفعل املاضي )مبين(

 ذهَب حممد  
 الرجاُل َذَهُبوا
 حنن ذهْبنا

 بنت  ذهَبْت 
 النساُء ذهْبَ 

 ذهْبتُ 
 ذهْبتَ 
 ذهْبت  
ُتم  ذهب ْ
 ذهْبتما
 ذهب ُْتَّ 

 لبًنا ب  وتشر ال أتكل حلًما 
 )الواو: حرف عطف(

 النهي عن األكل والشرب مطلًقا
 لبًنا بَ وتشر ال أتكْل حلًما 

 )الواو: حرف للمعية(
النهي عن اجتماع األكل والشرب يف الفم يف نفس 

 اللحظة
 لبًنا بُ وتشر ال أتكل حلًما 

 )الواو: حرف استئناف(
 النهي عن األكل .. ومباح لك أن تشرب
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 اإلعراب البناء
 التغيري واحلركة الثبات واالستقرار

 تغيري أواخر الكلم بتغري السياق والنص  ثبات أواخر الكلم مهما تغري السياق والنص  
 الداخلة عليها العواملتغيري أواخر الكلم الختالف 

الفعل املضارع املتصل بنون النسوة دائًما يُبىن على 
 السكون
 

 وأنَّ حممًدا جمتهد  
 من البيت  
 لن يكتبَ 
 مل يكتبْ 

 النساُء يكتْبَ 
 النساُء مل يكتب    ْ           نَ 
 النساُء لن يكتب            ْ نَ 

 يكتبُ 
 مل يكتبْ 
 لن يكتبَ 

 
 يف النحو العريب الضمائرخريطة 

املسترتة )الذي  ( = يعين تراه بعينكالظاهرةالبارزة )
 ال تراه بعينك(

منفصلة )بعيدة عن الكلمة  متصلة )تلتصق ابلكلمة السابقة(
 السابقة(

 

  جواًزا وجوابً  يف حمل نصب يف حمل رفع  يف حمل جر يف حمل نصب يف حمل رفع
 

 الضمائر البارزة املتصلة
 يف حمل جر يف حمل نصب  يف حمل رفع 

 هيك ان 
 

  اسم إن   مفعول به
اسم جمرور  مضاف إليه

  حبرف اجلر
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 هيك
 كاف اخلطاب ايء املتكلم هاء الغيبة 

  ُه للمفرد املذكر
 ها للمفردة املؤنثة
 هم جلمع الذكور

 مها للمثىن 
  ُهنَّ جلمع اإلانث

 َك للمفرد املذكر 
 ك  للمفردة املؤنثة 

 جلمع الذكور كم
 كما للمثىن 

  ُكنَّ جلمع اإلانث
 إذا اتصلت هذه الضمائر 

 ب  )فعل( فإهنا تكون يف حمل نصب مفعول به دائًما.  -1
 ب  )حرف انسخ( فإهنا تكون يف حمل نصب اسم هذا احلرف الناسخ دائًما. -2
 ب  )اسم( فإهنا تكون يف حمل جر مضاف إليه دائًما. -3
 فإهنا تكون يف حمل جر اسم جمرور هبذا احلرف دائًما. ب  )حرف جر( -4

 ية من سورة مرمي آ 02ول أعلى التطبيق 
 الرحيم( الرمحن هللا )بسم

 م ين   إ ين   َوَهَن اْلَعْظُم  َرب   ( قَاَل 3( إ ْذ اَنَدى َربَُّه ن َداًء َخف ي ًا )2زََكر َّيَّ ) َعْبَدهُ  َرب  كَ ( ذ ْكُر َرْْحَة  1كهيعص )
َ م ْن َورَائ ي وََكاَنْت اْمَرَأِت  َعاق راً  َوإ ين   ( 4َرب   َشق ي ًا ) ب ُدَعائ كَ َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيبًا َوملَْ َأُكْن  ْفُت اْلَمَواِل  خ 

ي اً ) َواْجَعْلهُ َويَر ُث م ْن آل  يَ ْعُقوَب  يَر ُثين  ( 5َول ي اً ) َلُدْنكَ م ْن  ِل  فَ َهْب  ُركَ ََّي زََكر َّيَّ إ انَّ ( 6َرب   َرض  ب ُغالٍم  نُ َبش  
ي ًا ) َلهُ امْسُُه ََيََْي ملَْ ََنَْعْل  ْن قَ ْبُل مسَ  ْن  اْمَرَأِت  َأَّنَّ َيُكوُن ِل  ُغالم  وََكاَنْت  َرب   ( قَاَل 7م  َعاق رًا َوَقْد بَ َلْغُت م 

ْن قَ ْبُل َوملَْ َتُك َشْيئًا ) َخَلْقُتكَ َهني    َوَقْد  َعَليَّ ُهَو  َرب كَ ( قَاَل َكَذل َك قَاَل 0اْلك ََب  ع ت ي ًا )  َرب   قَاَل  (9م 
ْن اْلم ْحرَاب  فََأْوَحى  قَ ْوم ه  ( َفَخرََج َعَلى 18َأالَّ ُتَكل  َم النَّاَس َثالَث لََياٍل َسو َّي ً ) آيَ ُتكَ آيًَة َقاَل  ِل  اْجَعل  م 

ي   إ لَْيه مْ  َناهُ ( ََّي ََيََْي ُخْذ اْلك َتاَب ب ُقوٍَّة 11اً )َأْن َسب  ُحوا ُبْكَرًة َوَعش  ْكَم َصب ي اً ) َوآتَ ي ْ ْن َلُدانَّ 12احلُْ ( َوَحَنااَنً م 
ي ًا ) ب َوال َدْيه  ( َوبَ ر ًا 13َوزََكاًة وََكاَن َتق ي ًا ) يَ ْوَم ُول َد َويَ ْوَم ََيُوُت َويَ ْوَم  َعَلْيه  ( َوَسالم  14َوملَْ َيُكْن َجبَّارًا َعص 

َعُث َحي ًا )  ُدوهن  مْ ( فَاَّتَََّذْت م ْن 16َمَكااًن َشْرق ي ًا ) َأْهل َها( َواذُْكْر يف  اْلك َتاب  َمْرََيَ إ ْذ انتَ َبَذْت م ْن 15يُ ب ْ
َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل  َجااًب فََأْرَسْلَنا إ لَي ْ لرَّْْحَن   إ ين   ( قَاَلْت 17) َبَشرًا َسو َّي ً  هَلَاح  إ ْن ُكنَت َتق ي اً  م ْنكَ َأُعوُذ اب 

َا َأاَن َرُسوُل 10) َبَشر   ََيَْسْسين  ُغالم  َوملَْ  ِل  ( قَاَلْت َأَّنَّ َيُكوُن 19ُغالمًا زَك ي ًا ) َلك  أَلَهَب  َرب  ك  ( قَاَل إ َّنَّ
 (28بَغ ي اً ) َوملَْ َأكُ 
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 ـــــــــــكهــــــــــيــــــــــ
 1 0 3 4 
 حرف جر ابسم حبرف انسخ  بفعل  
يف حمل نصب  

 مفعول به
يف حمل نصب 
 اسم حرف انسخ

يف حمل جر 
 مضاف إليه

يف حمل جر اسم 
 جمرور

َناهُ  - َواْجَعْلهُ  هاء الغيبة   َوآتَ ي ْ
 –امْسُهُ  – َربَّهُ  – َعْبَدهُ 

 – ب َوال َدْيه   – قَ ْوم ه  
 ُدوهن  مْ  - َأْهل َها

 - َعَلْيه   – إ لَْيه مْ  -َلهُ 
 هَلَا

 َوإ ين    ََيَْسْسين   - يَر ُثين   َّيء املتكلم
 - َورَائ ي –( 2 )َرب   

 َعَليَّ  - ِل   – م ين    اْمَرَأِت  

ُركَ  كاف اخلطاب   َخَلْقُتكَ  - نُ َبش  
 – ب ُدَعائ كَ  – َرب  كَ 

 - آيَ ُتكَ  – َلُدْنكَ 
 َرب  ك  

 َلك   - م ْنكَ 

 
 

 اختبار على حماضرة الليلة 
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 يف حمل جر يف حمل نصب 

 انهيك
 الكاف الياء اهلاء ان

 للخطاب للمتكلم للغيبة الضمري
 هلا مخس صور هلا صورة واحدة  هلا مخس صور هلا  صورة واحدة

 َك للمفرد املذكر   ُه للمفرد املذكر 
 ك  للمفردة املؤنثة   املؤنثةها للمفردة  
 كم جلمع الذكور  هم جلمع الذكور 
 كما للمثىن   مها للمثىن  
  ُكنَّ جلمع اإلانث  ُهنَّ جلمع اإلانث 

 اسم جمرور حبرف اجلر مضاف إليه  اسم إن   مفعول به 
 إذا اتصلت هذه الضمائر بـ

 اجلر النصب
 بـحرف جر بـاسم بـحرف انسخ  بـفعل  
 َرمَسَنا
 َرمَسَكَ 
 َرمَسَنــي
 َرمَسَهُ 

 إن نا
 إن ك
 إن ين
 إن ه

 امسنا
 امسك
 امسي
 امسه

 من ا 
 منك
 مينّ  
 من ه

 هاء الغيبة –ايء املتكلم  –كاف اخلطاب   – الضمريان 
ضمري ابرز متصل مبين 
يف حمل نصب مفعول 

 به

ضمري ابرز متصل مبين 
 نصب اسم إنَّ يف حمل 

مبين ضمري ابرز متصل 
 يف حمل جر مضاف إليه

ضمري ابرز متصل مبين 
يف حمل جر اسم جمرور 

 حبرف اجلر )م ْن(
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 رجال   هم
 منفصل

 حممد  كتَب )....( الدرَس.
 همـــ ـــب

 متصل
 


