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 الضمير البارز والضمير المستتر



تحديد الظاهرة ومالحظتها

هو أسير المنتوجات الجديدة

أنت تخضع إلغراأت االستهالك

نحن ال ندرك خطورة كثرة االستهالك

الوصف والتحليل

تعريف الضمير

إذا أخذنا الكلمات التي تحتها خط (هو – أنت – نحن) نجد أنها أسماء جامدة مبنية تنوب عن أسماء أصلية تفاديا للتكرار وطلبا

لالختصار وهذه الضمائر تدل على معين غائب أو مخاطب أو متكلم

استنتاج: الضمير اسم جامد مبني يدل على معين غائب أو مخاطب أو متكلم وينوب عن اسم أصلي تفاديا للتكرار وطلبا لالختصار

أنواع الضمير

الضمير البارز

محله اإلعرابينوعهالضميرالجملة

في محل رفع فاعلبارز (ضمير رفع متحرك)التاءخرجُت للسوق للتبضع

في محل جر مضاف إليهبارز (هاء الغائبة)الهاءتلك بضاعة ال نعرُف مصدرها

في محل نصب مفعول بهبارز (كاف الخطاب)الكافكل شيء في السوق يدعوَك إلى االستهالك

في محل رفع فاعلبارز (ضمير المخاطب)أنتأنت أسير إلغراءات االستهالك

استنتاج: الضمير البارز له صورة في اللفظ والكتابة ويكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة.

الضمير المستتر

محله اإلعرابينوعه وحكمهتقدير الضميرالجملة

في محل رفع فاعلمستتر وجوباتقديره أنتزر األسواق

في محل رفع فاعلمستتر جوازاتقديره هويدعو إلى االستهالك

في محل رفع فاعلمستتر جوازاتقديره هيتحولت إلى رغبة مطلقة

في محل رفع فاعلمستتر وجوباتقديره نحنال نعرف مصدرها

استنتاج: الضمير المستتر ليست له صورة في اللفظ والكتابة ويكون في محل رفع فاعل دائما. ويقدر في الماضي ب (هو) أو (هي)

وفي المضارع بحسب أحرف المضارعة (أنيت)

وفي األمر ب(أنت) والضمير يستتر وجوبا إذا أسند الفعل إلى المتكلم في حالتي اإلفراد والجمع وإلى الواحد المخاطب وأما جوازا إذا

أسند الفعل إلى الغائب أو الغائبة.
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الملخص

الضمير اسم معرفة جامد مبني يدل على معين: يتكلم أو مخاطب أو غائب وينقسم الى قسمين: بارز ومستتر

الضمير البارز: هو الذي تكون له صورة لفظية في الكالم مثل: أكلت

الضمير المستتر: هو ما ليس له صورة لفظية في الكالم ويقدر في الفعل فقط مثل: ضرب (تقديره هو)

الضمير المستتر في الفعل الماضي تقديره هو أو هي.

الضمير المستتر في فعل األمر المفرد يكون تقديره أنت دائما.

الضمير المستتر في الفعل المضارع يختلف تقديره باختالف حرف المضارعة.

الضمير المستتر يكون فاعال مرفوعا دائما.

يستتر الضمير وجوبا في المتكلم والمخاطب، وجوازا في الغيبة.

نماذج في اإلعراب

1) الفتاة فازت في المسابقة

الفتاة: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

فازت: فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي ، والتاء للتأنيث حرف مبني على

السكون ال محل له من اإلعراب

في: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب

المسابقة: اسم مجرور بـ في وعالمة جره: الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان بالفعل (فازت)

2) الحصان انطلق

الحصاُن : مبتدأ مرفوع عالمته الضمة

انطلَق : فعل ماض مبني على الفتح ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ، والجملة من الفعل، والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ

3) العصفوُر غّرد

العصفور : مبتدأ مرفوع عالمته الضمة

غرد : فعل ماض مبني على الفتح ، وفاعله ضمير مستتر فيه ، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ

4) أحب أن تتقدم

أحب : فعل مضارع مرفوع

أن : حرف نصب ومصدرية مبني على السكون

تتقدم : فعل مضارع منصوب عالمته الفتحة ، وفاعله مستتر فيه والمصدر المتكون من أن والفعل (تقدمك) يقع مفعوال به

5) نحن نحب لك الخير

نحن : ضمير مبني على الضم في محل رفع مبتدأ

نحب : فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة ، وفاعله مستتر فيه

لَك : جار ومجرور متعلقان بـ (نحب)

الخير : مفعول به منصوب عالمته الفتحة. والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ

6) القط يموء والقطة تموء
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القط : مبتدأ مرفوع عالمته الضمة

يموء : فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة وفاعله مستتر فيه. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ

7) سارة ُتحسن قيادة السيارة

سارة : مبتدأ مرفوع عالمته الضمة

تحسن : فعل مضارع مرفوع عالمته الضمة وفاعله مستتر فيه تقديره هي

قيادة : مفعول به منصوب وعالمته الفتحة وهو مضاف

السيارة : مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة

8) احترْم الوقَت

احترم : فعل أمر مبني على السكون – والفاعل مستتر فيه تقديره أنَت

الوقت : مفعول به منصوب عالمته الفتحة

9) ضعي حزام األمان عند السوق

ضعي : فعل أمر مبني على حذف النون ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنِت

حزام : مفعول به منصوب عالمته الفتحة ، وهو مضاف

األمان : مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة

عند : ظرف زمان منصوب – وهو مضاف

السوق : مضاف إليه مجرور عالمته الكسرة
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