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We

We

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You

You
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 play football.

 am a hero.

We play 

We are hero

  ".أننت أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، 
 
 
 
 
 
 
 

You play football.

You are a hero.

expenglish.com 

football.  

hero.                                                                                     

play football.

are heroes. 

أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، 

  .مهما كان موقعه يف اجلملة

play football.

are a hero. 

  :قسم حبالتها اإلعرابية إىل
  .للتعبري عن الفاعل

             

                                                                                    

football.  

  

أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، "

مهما كان موقعه يف اجلملة

play football. 

 

قسم حبالتها اإلعرابية إىل
للتعبري عن الفاعل

                                                          

                                                                                    

  
                                 

                                                                

"لمذكر واملؤنث مبعىن 

Capital مهما كان موقعه يف اجلملة

٢ 

  

قسم حبالتها اإلعرابية إىلنتخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وت
للتعبري عن الفاعل             

."  

                                                  

                                                                                    

  ".حنن"للتعبري عن املتكلمني حبالة اجلمع مبعىن 
                       

                                                                

لمذكر واملؤنث مبعىن لللتعبري عن املخاطب املفرد واجلمع 

Personal Pronouns:  

Capital 

تخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وت
Subject:        

".أنا"مبعىن  للتعبري عن املتكلم املفرد

                                                  

                                                                                    

للتعبري عن املتكلمني حبالة اجلمع مبعىن 
                          

                                                                

للتعبري عن املخاطب املفرد واجلمع 

Personal Pronouns

Letter دائماً حبرف كبري 

تخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وت
Subject ضمائر الرفع

للتعبري عن املتكلم املفرد

                                                  

                                                                                    

للتعبري عن املتكلمني حبالة اجلمع مبعىن 
           

                                                                

للتعبري عن املخاطب املفرد واجلمع 

Personal Pronouns

دائماً حبرف كبري 
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تخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وت
ضمائر الرفع /أوالً

للتعبري عن املتكلم املفرد

.ألعب كرة القدم                                                  
                                                                                    

للتعبري عن املتكلمني حبالة اجلمع مبعىن 
.نلعب كرة القدم          

                                                                

للتعبري عن املخاطب املفرد واجلمع 

Personal Pronounsالضمائر الشخصية 

دائماً حبرف كبري  Iيكتب حرف 

  .تلعب كرة القدم
  .تلعبني كرة القدم
  .تلعبان كرة القدم
  .تلعبون كرة القدم
 .تلعنب كرة القدم
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تخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وتتس 
أوالً              

ألعب كرة القدم أنا
.بطل                                                                                     

نلعب كرة القدم حنن
.أبطال حنن                                                                

  
الضمائر الشخصية 

  

يكتب حرف  -

تلعب كرة القدم أنت
تلعبني كرة القدم أنت
تلعبان كرة القدم أنتما
تلعبون كرة القدم أنتم
تلعنب كرة القدم أننت

بطل أنت.  
بطلة أنت.  

I  

We  

You  

 

  

  
- 

              
  

  
  

 أنا
  أنا

  

 حنن
 حنن

  

  
 
 

  
الضمائر الشخصية 

  

-

أنت
أنت
أنتما
أنتم
أننت

أنت
أنت
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  ".هو" مبعىناملفرد املذكر للتعبري عن الغائب 
He plays football.                                                                  يلعب كرة القدم هو.   

He is a hero.                                                                                       بطل هو.  

  
  ".هي"للتعبري عن الغائب املفرد املؤنث مبعىن 

She plays football.                                                                تلعب كرة القدم هي.  

She is a hero.                                                                                     بطلة هي.  

  
  ".هو ، هي لغري العاقل"العاقل مبعىن للتعبري عن الغائب املفرد غري 

       
 
 
 
 
 
 

  
  ".مها ، هم ، هن"واملؤنث وغري العاقل مبعىن لمذكر ل حبالة اجلمع الغائبنيللتعبري عن 

  
 
 

  
  
  
  

  .بطالن أنتما
  .أبطال أنتم
 .بطالت أننت

You are heroes. 

It .متطر يومياًإا   rains daily.       

It  is large. كبري إنه.  
 .كبرية إا

They play football.       

  .كرة القدم انيلعب مها
  .كرة القدم ونلعبي مه

 .يلعنب كرة القدم هن

They are heroes.      
  .بطالن مها
  .أبطال مه

 .بطالت هن

He  

She  

It  

They  
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 الذيللتعبري عن املفعول به املباشر وغري املباشر أو   :Objectiveالنصب واجلر ضمائر  /ثانياً            
  .بعد حروف اجلر أيتي

  ."ياء املتكلم"مبعىن  للتعبري عن املتكلم املفرد
She tells me everything.                                                     كل شيء يـنربختهي.  

He goes with me.                                                                       يـمعهو يذهب.  

  
  ".الفاعلني نا"للتعبري عن املتكلمني حبالة اجلمع مبعىن 

She tells us everything.                                                         كل شي اـنربختهي.  

He knows us well.                                                                  جيداً نـاهو يعرفـ.   

 
  ".اخلطاب افك"مذكر واملؤنث مبعىن للللتعبري عن املخاطب املفرد واجلمع 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ".املذكرة هاء الغيبة"للتعبري عن الغائب املفرد املذكر مبعىن 
I know him well.                                                                          جيداً هأنا أعرف.  

 
  ".املؤنثة الغيبة ءها"للتعبري عن الغائب املفرد املؤنث مبعىن 

I know her well.                                                                         جيداً هاأنا أعرف.  
 

  ".هاء الغيبة لغري العاقل"للتعبري عن الغائب املفرد غري العاقل مبعىن 
I read it .هقرأأأنا                                                                                               .  

 
  ."هم"لمذكر واملؤنث وغري العاقل مبعىن ل حبالة اجلمع للتعبري عن الغائبني

I know them well.                                                                     جيداً همأنا أعرف.  

 

She prefers to go with you. 

  .كمع أن تذهبهي تفضل 
  .كب معأن تذههي تفضل 
  .ماكب معأن تذههي تفضل 
  .مكب معأن تذههي تفضل 
  .نكب معأن تذههي تفضل 

me  

us  

you  

him  

her  

it  

them  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.expenglish.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حالة الرفع

 

 

 

 

 

They 

I ���� إنين
It  is your turn.                                                                          

He is my dog.      

She is my cat.    

  .كالسفن والطائرات والدول واملدن

Who is there? 

It  is my brother who told me.                                     

It  is a hot day.
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حالة الرفع
I 

You 

He 

She 

It 

We 

You 

They

���� He , إنين

is your turn.                                                                          

  
is my dog.      

  
is my cat.    

كالسفن والطائرات والدول واملدن

Who is there? It

is my brother who told me.                                     

is a hot day. 

 بعض املالحظات حول الضمائر الشخصية

 She , إنه ����

is your turn.                                                                          

  .للتحدث عن احليوانات األليفة املذكرة
is my dog.                                                                            

  .للتحدث عن احليوانات األليفة املؤنثة
is my cat.                                                                              .

كالسفن والطائرات والدول واملدن
  ".جمهول اهلوية

It  is a milkman.     

is my brother who told me.                                     

                                                                         

  حالة النصب واجلر

بعض املالحظات حول الضمائر الشخصية

, She ���� اإ 
is your turn.                                                                          

للتحدث عن احليوانات األليفة املذكرة
                                                                      

للتحدث عن احليوانات األليفة املؤنثة
                                                                          .

كالسفن والطائرات والدول واملدن ة
جمهول اهلوية"للتحدث عن شخص غري معروف متاماً 

is a milkman.     

is my brother who told me.                                     

                                                                        

٥ 

حالة النصب واجلر
me 

you 

him 

her 

it 

us 

you 

them 

بعض املالحظات حول الضمائر الشخصية

 , We ����

is your turn.                                                                          

للتحدث عن احليوانات األليفة املذكرة
                                                                      

للتحدث عن احليوانات األليفة املؤنثة
                                                                          .

ةلغري العاقل املؤنث
للتحدث عن شخص غري معروف متاماً 

is a milkman.                               .

is my brother who told me.                                     

  
                                                                        

حالة النصب واجلر

بعض املالحظات حول الضمائر الشخصية
  :أن تترجم الضمائر الشخصية إىل

 They , إننا ����

is your turn.                                                                          

He , him للتحدث عن احليوانات األليفة املذكرة
                                                                      

She , her للتحدث عن احليوانات األليفة املؤنثة
                                                                          .

She , her لغري العاقل املؤنث
للتحدث عن شخص غري معروف متاماً 

                          .
  .للتركيز عن الفاعل

is my brother who told me.                                     

  .وأيضاً للتعبري عن الطقس والوقت واملسافة
                                                                        

  

  

  غائب مفرد مذكر

  غائب مفرد مؤنث

  غائب مفرد غري عاقل

بعض املالحظات حول الضمائر الشخصية
أن تترجم الضمائر الشخصية إىل
, They ���� مإ

is your turn.                                                                          

He , himالضمريان 

                                                                      

She , herالضمريان 

                                                                          .
She , herحالياً يستعمل الضمريان 

للتحدث عن شخص غري معروف متاماً  
.                          بائع احلليب

It للتركيز عن الفاعل
is my brother who told me.                                     أخي الذي أخربين.

وأيضاً للتعبري عن الطقس والوقت واملسافة
                                                                        

Omar AL

  نوع الضمري
  متكلم مفرد

  خماطب مفرد

غائب مفرد مذكر

غائب مفرد مؤنث

غائب مفرد غري عاقل

  متكلم مجع

  مجع خماطب

  غائب مجع

أن تترجم الضمائر الشخصية إىل
 ���� It , إم

is your turn.                                                                          دورك.
الضمريان  غالباًيستخدم 

                                                                       .
الضمريان  غالباًيستخدم 
.                                                                          قطيت

حالياً يستعمل الضمريان 
 Itيستعمل الضمري 

بائع احلليب إنهمن هناك؟ 
Itويستعمل الضمري 

أخي الذي أخربين
وأيضاً للتعبري عن الطقس والوقت واملسافة

.يوم حار                                                                        
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نوع الضمري
متكلم مفرد

خماطب مفرد

غائب مفرد مذكر

غائب مفرد مؤنث

غائب مفرد غري عاقل

متكلم مجع

خماطب

غائب مجع

أن تترجم الضمائر الشخصية إىل ميكن )١
 إنه ، إا 

دورك إنه  
يستخدم  )٢

.كليب إنه  

يستخدم  )٣
قطيت إا  

حالياً يستعمل الضمريان  )٤
يستعمل الضمري  )٥

 من هناك؟ 
ويستعمل الضمري 

أخي الذي أخربين إنه  

وأيضاً للتعبري عن الطقس والوقت واملسافة
يوم حار إنه  

 

١

٢

٣

٤
٥
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وملنع هذا االلتباس ميكـن  . ةضمائر امللكيق بني صفات امللكية واللغة االجنليزية الفر قد يلتبس على دارس -

االنتباه إىل أن صفات امللكية يتبعها االسم املوصوف ا، أما ضمائر امللكية فهي كلمات منفردة حتل حمـل  
  :وفيما يلي يوضح الفارق بني صفات امللكية وضمائر امللكية. ا االسم املوصوف هاوتسبقصفات امللكية 

 Possessive Determiners صفات امللكية  Possessive Pronouns ضمائر امللكية

This house is mine. This is my house. 
  .يمنزلـ هذا  .يلهذا املنزل 

This house is yours.  This is your house.  
  .كـمنزل هذا  .لك هذا املنزل

This house is his.  This is his house.  
  .هـمنزل هذا  .لههذا املنزل 

This house is hers.  This is her house.  
  .هامنزلـ هذا  .هلاهذا املنزل 

This house is its.  This is its house.  
  ."غري العاقل"  هـهذا منزل  ."غري العاقل"  ههذا املنزل ل

This house is ours.  This is our house.  
  .نامنزلـ هذا  .لناهذا املنزل 

This house is theirs.  This is their  house.  
  .هممنزلـ هذا  .هلمهذا املنزل 

  .وليس صفة ملكية ماًدائ يأيت ضمري ملكية "of"بعد حرف اجلر  -
I go to the cinema with a friend of mine.         يلإىل السينما مع صديق أذهب أنا.  

I go to the cinema with my friend.                     يمع صديق إىل السينما أذهبأنا.  
  :مثل. خر االسميف آ s'املقطع  بإضافةصاغ للملكية ي ،مفردإذا كان الفاعل اسم  -

This is Carla's house.                                                             كارالهذا منزل.  
بشرط أن يكون اجلمع مصاغاً بـ  يف آخر االسم 'املقطع  بإضافةصاغ للملكية ي ،مجعإذا كان الفاعل اسم  -

-s  أو-es .مثل:  
This is boys' house.                                                              هذا منزل األوالد.  

  
  :Possessive Pronounsضمائر الملكية 
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  .self-بإضافة املقطع صاغ يللتعبري عن املفعول به عندما يكون هو الفاعل نفسه و -

  الصيغة  املفرد  اجلمع
ourselves myself املتكلم  
yourselves yourself املخاطب  
themselves himself 

herself  
itself 

  الغائب

She hurt herself in the garden.                                 يف احلديقة نفسها هي جرحت.  

He is talking to himself.                                                         سهفن مع كلمتيهو.   

  "نفسه الفاعلهو هنا املفعول به "
  
  
  

 .للمذكر واملؤنث ولغري العاقلتستعمل تشري إىل اسم أو شخص سبق ذكره، و -

  
  ."هذا ، هذه"مبعىن وغري العاقل املذكر واملؤنث للمفرد القريب 

This is a table.                                                                                 طاولة هذه.  

  
  ."، تلك كلذذاك ، "مبعىن  وغري العاقل املذكر واملؤنث للمفرد البعيد

That is my brother.                                                                     أخيهو  كلذ.  
 

  .ولكن للجمع فقط "هذه"مبعىن وغري العاقل املذكر واملؤنث جمع القريب لل
These books are yours.                                                              لك كتبالهذه .  

 
  

  
  :Reflexive Pronounsالضمائر ا�نعكاسية 

  

  
  :Demonstrative Pronounsضمائر ا شارة 

  

 الحظ

This  

That  

These  
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  ".أولئك"مبعىن  وغري العاقل املذكر واملؤنث جمع البعيدلل
Those are my friends.                                                           أصدقائي هم أولئك.  

 
 
 

  
  األسئلةتستخدم لصياغة  -

Who? , Whom?  :من؟  
What? :ماذا؟  

Which?  :أي؟  
Whose?  :ملن؟  
When?  :مىت؟  

  
  
  
 يدل عليـه لتأكيد على الفاعل أو املفعول به، وتأيت بعد االسم اليت أو ل تدل على اسم أو عبارةهي ضمائر  -

  .مباشرة
 للعاقل فقـط ويستخدم  ،يف مجلة الوصل يدل على الفاعل" الذي ، اليت"مبعىن  رفع ضمري

  .املفرد واجلمع
That is the man who told me.                                          أخربين الذيالرجل ذلك.  

  The man told me: اجلملة األصلية هي
  ."the man"الفاعل يف مجلة الوصل هنا هو 

 
يف مجلـة   املفعول به أو االسم اـرور يدل على " الذي ، اليت"ضمري نصب أو جر مبعىن 

 .املفرد واجلمع للعاقل فقطويستخدم  ،الوصل

This is the doctor whom I met him yesterday.   قابلته البارحة الذي الطبيبهذا هو.  

  I met the doctor yesterday: واجلملة األصلية هي
 ."the doctor"املفعول به يف مجلة الوصل هنا هو 

 

  
  :Interrogative Pronounsضمائر ا�ستفھام 

  

  
  :Relative Pronounsضمائر الوصل 

  

Those  

who  

 الحظ

whom  

 "تدرس بالتفصيل يف البحث احلادي عشر"



That

This 

 
وميكن 
  ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال   

This 

I talked 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .
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That is the 

  .املفرد واجلمع
This is the 

 
وميكن  ،النصب واجلر

ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال   

This is the 

I talked to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The team 
. بعد مجلة ضمري الوصـل 

1) This is the man 

    This is the man 

 
2) This is the car 

    This is the car 

This is the doctor (
This is the car 
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is the man 

املفرد واجلمع 
is the car which

النصب واجلرالرفع و
ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال   

is the man (

to John 

The team which
بعد مجلة ضمري الوصـل 

1) This is the man 

This is the man 

2) This is the car 

This is the car 

This is the doctor (
This is the car (

  .عوضاً عنه

man whom I 

 العاقل فقطلغري 
which I bought.

الرفع و تويستعمل غالباً يف حاال
ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال   

(whom/

 (who/that

which wears in green is our team.
بعد مجلة ضمري الوصـل  الذي يعود على الفاعل

1) This is the man that

This is the man that

2) This is the car which

This is the car which

This is the doctor (whom
(which/that

عوضاً عنه whoكثرياً حالياً فأصبح يستخدم الضمري 

I talked 

لغري يستخدم 
I bought.     

ويستعمل غالباً يف حاال
who    ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال

/that) I can trust.    

that) left 

  

wears in green is our team.
الذي يعود على الفاعل

that I can trust 

that I can trust.       

which I bought 

which I bought.                   

 .املفعول به فقط

whom/that)
that) I bought

كثرياً حالياً فأصبح يستخدم الضمري 

٩ 

 to.            

I talked to   
"the man". 

يستخدم  "الذي ، اليت
               

ويستعمل غالباً يف حاال ،يستخدم للعاقل ولغري العاقل معاً
who , whom

I can trust.    

 yesterday.

    

  .مع أمساء اجلمع
  .يرتدي اللون األخضر يكون فريقنا

wears in green is our team.
الذي يعود على الفاعلعند استخدام ضمائر الوصل ال جيب وضع املفعول 

I can trust him

I can trust.       

I bought it .                  

I bought.                   

املفعول به فقط
) I met him yesterday.

I bought. 

كثرياً حالياً فأصبح يستخدم الضمري 

.                     

I talked to 

"the man"

الذي ، اليت"مبعىن  نصب أو جر
                            

يستخدم للعاقل ولغري العاقل معاً
which , whom ,

who , whom.  
I can trust.           

yesterday.    البارحة.

  

which مع أمساء اجلمع
يرتدي اللون األخضر يكون فريقنا

wears in green is our team. 
عند استخدام ضمائر الوصل ال جيب وضع املفعول 

him.                                        

I can trust.       استطيع الوثوق به(

.                  

I bought.                   (
املفعول به فقطالذي يعود على 

I met him yesterday.
 

whom  كثرياً حالياً فأصبح يستخدم الضمري

              .
I talked to the man

"the man"يف مجلة الوصل هنا هو 

نصب أو جر 
                    .

يستخدم للعاقل ولغري العاقل معاً
which أن حيل حمل

who , whom

.الوثوق به      
البارحة غادر الذي

  

whichميكن استخدام ضمري الوصل 

يرتدي اللون األخضر يكون فريقنا
 

عند استخدام ضمائر الوصل ال جيب وضع املفعول 

.                                        

استطيع الوثوق به الذي

.                                  
)اشتريتها اليت

الذي يعود على الوصل 
I met him yesterday. 

whomمل يعد يستخدم الضمري 

Omar AL

. كلمته الذي
the man: واجلملة األصلية هي

يف مجلة الوصل هنا هو 

 ضمري
.اشتريتها اليت

يستخدم للعاقل ولغري العاقل معاً
أن حيل حمل

who , whom

 أستطيع الذي
الذي جونمع 

  

ميكن استخدام ضمري الوصل 
يرتدي اللون األخضر يكون فريقنا الذي

عند استخدام ضمائر الوصل ال جيب وضع املفعول 

.                                        

الذيهذا الرجل 

                            
اليتهذه السيارة 
الوصل ميكن حذف ضمري 

 

  

مل يعد يستخدم الضمري 

Omar AL-Hourani 

الذيالرجل  ذلك
واجلملة األصلية هي

يف مجلة الوصل هنا هو  االسم ارور

اليتهذه السيارة 

الذيهذا الرجل 
مع كلمت تأنا 

  

ميكن استخدام ضمري الوصل  -
الذيالفريق 

عند استخدام ضمائر الوصل ال جيب وضع املفعول  -
  :مثل

 خطأ                                        .
هذا الرجل (صح   

   خطأ            
هذه السيارة (                                   صح 

ميكن حذف ضمري  -

which  

that  

مل يعد يستخدم الضمري  -

 

 ذلك
واجلملة األصلية هي

االسم ارور
  

 هذه السيارة 

      هذا الرجل 
 أنا 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

-

-

 
                                  

-

-
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 

 
1) Pronoun "you" is: 

A. Singular Subject Personal Pronoun. 
B. Plural Subject Personal Pronoun. 
C. Singular Object Personal Pronoun. 
D. Plural Object Personal Pronoun. 
E. All above. 

 
2) Pronoun "him" is: 

A. Singular Subject Personal Pronoun. 
B. Plural Subject Personal Pronoun. 
C. Singular Object Personal Pronoun. 
D. Plural Object Personal Pronoun. 
E. All above. 

 
3) Pronoun "they" is used to express: 

A. People. 
B. Things. 
C. Animals. 
D. A & C. 
E. A & B & C. 

 
4) Pronoun "it" is used to express: 

A. People. 
B. Things. 
C. Animals. 
D. B & C. 
E. A & B & C. 

 
5) Pronoun "those"… 

A. is the opposite of these. 
B. points to thing that are near. 
C. points to people that are not near. 
D. A & B. 
E. A & C. 
F. B & C. 

 
6) Choose the correct sentence: 

A. She wishes to be an artist. 
B. i speak English very well. 
C. This pen is for a friend of me. 
D. Look at all that houses. 
E. None of all above. 
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7) Choose the correct sentence: 
A. This is the building which I work in it. 
B. I read these books which is on the table. 
C. Look at that man, it's my friend. 
D. I will marry that woman that works in the library. 
E. None of all above. 

 
8) Choose the correct sentence: 

A. It is mine cat. 
B. She is mine cat. 
C. It is my cat. 
D. He is my cat. 
E. None of all above. 

 
9) Choose the correct sentence: 

A. I want to play soccer with a brother of your. 
B. I want to play soccer with a brother of her. 
C. I want to play soccer with a brother of my. 
D. I want to play soccer with a brother of our. 
E. None of all above. 

 
10) Choose the correct sentence: 

A. That is the man who I bought the car from him. 
B. That is the man who I bought the car from. 
C. That is the man who I bought the car. 
D. That is the man which I bought the car. 
E. None of all above. 

 
11) Choose the correct sentence: 

A. That is the playground which we play in. 
B. That is the playground who we play in. 
C. That is the playground which we play in it. 
D. That is the playground who we play in it. 
E. None of all above. 

 
12) Relative pronoun "that" is used to express except: 

A. Singular. 
B. Animal. 
C. Somebody. 
D. Something. 
E. Plural. 
 

13) About "that", all answers below are correct except: 
A. It is used to introduce a defining relative clause. 
B. It is similar to "who" and "which". 
C. It is a singular pronoun which indicates something not near. 
D. None of all above. 


