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 ضمائر الفاعل والمفعول به 

Subject & Object Pronouns 

 

 

 ؟  به   والمفعولضمائر الفاعل هي ما  ➢

رحككمختحككمخا   اككمخاوخا ت  ككومخبكك خ خوهككقخابكك   خاككمخ  تكك خهككقخم كك ختككمخام كك  خا  كك  بشكك مختصر،كك  خ

خا ر  ا خفقخذ  خاأل ت ء.خوهقخالخرصمخب  ت نىخور رصد خ رجنبخ

 

  ضمائر الفاعل والمفعول به؟ما هم  ➢

 Subject Pronouns – أوالً: ضمائر الفاعل

خوهككقخبب كك ل خا رككت ا خاوخا   تكك حخا رككقخرحككمختحككمخا   اككمخبحطككنخر تككمخات كك خور لككقخن كك خا ت نككى

خخ .ورأرقخمبمخا   مخفقخا جت  

خ

الخف ككدخط ككومخاال كك خابكك   خاككمخا كك خا كك خت ككم خاحتككد خ ❖ رككذ  خامخا   اككمخفككقخا  كك د خط ككومخا ككت 

     خ...خومدخط ومخجت داالخت م خا ح ال خا     خا غ ف ...

خ

تككمخا ككرصدا خاأل ككت ءخبحطككنخامخاال ككرصدا خا ،ككحط خ رككتط خالخبككدمخخفهنكك خن ككرصد خرككت ا خا   اككم

خطؤ  خا ىخا ت نىخوط لقخا جت  خن  خا ت نىخا ت ادخاط،   .خ

خ

خ

خ

خ



  ما هم ضمائر الفاعل؟   ➢

خ

 Pronounsخا رت ا خ
 Iخأن خ
خHeخهوخ

خSheخهقخ

خItخهو خهقخ غط خا   مم

 Youخأنَح خأنر  خانح خ
خWeخنحمخ

خTheyخه خ

خ

خالحظخفقخاألت   خا ر  ط خ طفخر خا ر ت مخا رتط  خ

1- Ahmad likes chocolate.  

هنككك خنجكككدخا   اكككمخهكككوخاحتكككد خااخامخا  كككومخبككك مخاحتكككدخطحكككبخا شكككو والر خاوخا  كككومخبخ هكككوخطحكككبخ

ا شككو والر  خط لككقخن كك خا ت نككى خب ىركك ف خا ككىخامخا كك خاحتككدخهككوخا كك ختككذ  خت كك د خالخط بكك خاككمخ

خأ   ختمخشصص خفن رصد خفقخا ح   خهذهخا رتط خ هو خفر،ب خا جت  خا ىخا نحوخا ر  ق خ

- He likes chocolate 

هوخطحبخا شو والر  خخخخ;وا جت  خالخزا حخر لقخن  خا ت نىخ”He“فنجدخانن خا ربد ن خا  خاحتدخب  رتط خخ

ختمخا ذاخطحبخا شو والر ؟خأحتدخا ذاخطحبخا شو والر .خخ

خالحظخاألت   خاألص ى خخ

2- I study well.  أن خاد  خجطداالخ 

3- Sara loves her father.  خرحبخوا ده خ     

- She loves her father.  هقخرحبخوا ده خ 

4- The cat likes playing.  ا  ل خرحبخا   بخ 

- It likes playing.  هقخرحبخا   بخ   

5- Omar and Ali eat their breakfast every day. ات خوا قخطأ  ومخفلو ه خ مخطو خ 

- They eat their breakfast every day. 

6- You like to drink coffee at the morning.  أنر خرحبواخش بخا  هو خفقخا ،ب حخ 

خ

بااالعبال الت ااف ييااا يااام اماااعمال ضاامير الفاعاالؤ ريمااا ااارا ال يااوثر علاا  معناا  الجملااة وال ي اال 

 بالمعن  ويأاي دائماً قبل الفعل ري الجملة. 



 Object Pronouns – ثانياً: ضمائر المفعول به

وهككقخ تكك خرككت ا خا   اككم خو  نهكك خر ككر تمخال ككربدامخا ت  ككومخبكك  خبحطككنخر تككمخاتككمخا ت  ككومخبكك خوالخ

خصمخب  ت نىخبمخر لقخا ت نىخذار  خورأرقخب دخا   مخفقخا جت  .ر

خ

الخااخامخاال كك خهككذاخمككدخط ككومخاحتككدخاوخااخا كك ختككمخأ ككت ءخا   كك خ ❖ رككذ  خامخا ت  ككومخبكك خط ككومخا ككت 

 وغط ه .خ

 

 ؟ المفعول بهما هم ضمائر  ❖
 

طجككبخامخر  كك خامخرككت ا خا ت  ككومخبكك خب   غكك خا   بطكك خانككدخفهكك خاوخر جتكك خا   تكك خالخرككأرقخ ➢

 وحككده  خبككمخرككأرقختندتجكك خفككقخا   تكك  خفهككقخابكك   خاككمخت تكك حخطككر خاركك فره خا ككىخا   تكك  خ

خو طر خرورط خا ت ،ودخب ألت   .خ

خ

 Pronounsخا رت ا خ
 Meخنقخ
خHimخر خ

خHerخ  خه خره

خItخ غط خا   ممخخر  خره 

 Youخ خ  خرك خر  
 Usخن خ
 Themخ خه خره 

خ

خالحظخفقخاألت   خا ر  ط خ طفخطر خا ر ت مخا رتط  خ

1- Can you help me?   همخطت نكخأمخر  ادخنقخ 

2- Ahmed called me.  احتدخ  تنقخ 

3- I called Ahmed.  أن خ  تحخاحتدخ 

- I called him.  أن خ  تخر خ 

4- I know Sara well.   أن خاا فخ    خجطداالخ 

- I know her well.  أن خاا فه خجطداالخ 

5- I feed my catخwell.  ان خأل  خملرقخ 

- I feed it well  أن خال ته خخجطداالخ 

6- I will go with you  ان خ وفخاذهبخت   خ 



7- I called Ahmed & Sara  أن خ  تحخاحتدخوخ    خ 

- I called them  أن خ  تخره خ 

- I will speak to them  أن خ وفخارحدنخا طه خ   

خ

الحككظخ طككفخركك خا ككر ت مخرككت ا خا   اككم.خف تكك خنكك ى خهككقخالخرككأرقختن كك د خانككدخفهتهكك خ ❖

 .خاوخر جتره خب   غ خا   بط  خبمخر ومختدتوج خفقخاص خا   ت 

 

جاادوالً يااامل بالضاامائر الفاعاال والمفعااول بااه لياماالل علياا   لاا ولامااليل التفاا ؤ مأضااال 

 ربع ضمائر الفاعل وما يقابللا ري ضمائر المفعول به.

 

Subject Pronouns Object Pronounsخ

IخMe 

HeخHimخ

SheخHerخ

ItخItخ

YouخYou 
WeخUs 

TheyخThem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الواجب

   :الاالية من الجمل  الفاعل والمفعول ضمائر  باما راج الموال األول: قم 

1- Samy called us yesterday. 

2- He is intelligent.  

3- She loves cats. 

4- Mai went out with her friend. 

5- They drink coffee after dinner. 

6- He wants to talk to you. 

7- She told us everything. 

 

 ضمائر الفاعل ري الجمل الاالية:   أتدالموال الثاني: قم باما دام 

• Salem loves his grandparents.   

• Yara is smart. 

• Students speak English. 

 

 الموال الثاني: قم باما دام أتد ضمائر المفعول به ري الجمل الاالية:  

1- We spoke with Ali. 

 

2- She played with Heba. 

 

 

3- She writes to Dr. Jamal and Dr. Ihab. 

 

 

 ��شارينا إجاباا  عبر الاعليقاف  

 

 


