
          
  

لتحل محل األسماء      لتحل محل األسماء      كلمة تستعمل كلمة تستعمل الضمائر الضمائر   

))الفاعلالفاعلضمائر ضمائر ((  الشخصیةالشخصیةالضمائر الضمائر 
I أنا                                                                                                                          
You                                                                                                           أنَت ، أنِت
He                                                                                                                      ھو
She                                                                                                                    ھي
It                                                                                  ھي ، ھو لغیر العاقل
WE                                                                        نحن                                            
You                                                                                أنتم
They                                                                      ھم ، ھن للعاقل ولغیر العاقل                
                                                                                             

وھذه الضمائر تستخدم لتصریف عموم األفعالوھذه الضمائر تستخدم لتصریف عموم األفعال
ExamplesExamples
I go       أذھب                                                                                                             
You go                                                                       تذھب أنِت ، أنَت
He goes                                                                                                            یذھب
She goes  تذھب
It Goes                                                                      یذھب ، تذھب لغیر العاقل
you go                                                                                تذھبون
They go  یذھبن للعاقل ولغیر العاقل یذھبوا ،                                                                        
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))في صیغة  المفعول بھفي صیغة  المفعول بھ((  المتصلةالمتصلةالضمائر الضمائر 

Me                                                                                                                      ي
You                                                                                                                     كَ 
Him ھـ
Her                                                                                                                      ھا
It                                                                                                       العاقل لغیر ھا ، ھـ
Us                                                                                                                         نا
You                                                                                                                     كم
Them                                                                                      العاقل ولغیر للعاقل ھن ، ھم
  

وھذه الضمائر تستخدم مع األفعالوھذه الضمائر تستخدم مع األفعال
ExampleExample
Give me                                                                                                                    أعطني
He gives you                                                                                                            أعطاك
Give him                                                                                                                    أعطھ
Give her                                                                                                                     أعطھا
Give it                                                                                             أعطھا ، أعطھ لغیر العاقل
Give us                                                                                                                      أعطنا
He gives you                                                                                                            أعطاكم
Give them                                                                      أعطھم ، أعطھن للعاقل ولغیر العاقل

أخرأخر  شكلشكل  فيفي  تستعملتستعمل  كماكما 
ExampleExample

This book belongs to meھذا الكتاب یعود لي                                                                     

L. R.



  

وكذلك تستعمل مع أحرف الجروكذلك تستعمل مع أحرف الجر

Example
To me                                                  إلي
To you إلیك
To him                                 إلیھ
To her                                                    إلیھا
To it العاقل لغیر إلیھا  ، إلیھ
To us       إلینا
To you   إلیكم
To them                                                                                    العاقل ولغیر للعاقل  إلیھن ، ألیھم 

From me     منھ
From you                                                                                                       منك
From him                                                                                                                  منھ
From her                                                                                                               منھا
From it                                                                                                العاقل لغیر منھا  ، منھ
From us منا                                                                                                  
From you                                                                                                                  منكم

From themمنھم ، منھن للعاقل ولغیر العاقل                                                                                    
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كم تستخدم مع حروف العطفكم تستخدم مع حروف العطف

Example
With me                                                                                                                         معي
With  you                                                                                                                 معك
With him                                                                                                                معھ
With her                                                                                                                 معھا
With it                                                                                               معھ ، معھا لغیر العاقل
With us                                                                                                                   معنا
With you                                                                                                                معكم

 With themمعھم ، معھن للعاقل ولغیر العاقل                                                                             
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))صفات الملكیةصفات الملكیة((ضمائر الملكیة ضمائر الملكیة 

ضمائر الملكیة ھي صفات ملكیة وتصف األسماءضمائر الملكیة ھي صفات ملكیة وتصف األسماء
My                                                                                                                            ي
Your                                                                                                                         َك
His                                                                                                                           َھـ
Her                                                                                                                           ھا
Its                                                                                                          ھـ ، ھا لغیر العاقل
Our                                                                                                                           نا
Your                                                                                                                         كم
Their                                                                                           ھم ، ھن للعاقل ولغیر العاقل

Example
My name                                                                                                                      أسمي
Your name                                                                                                                    أسمك
His name                                                                                                                     ھأسم
Her name                                                                                                                     أسمھا
Its name                                                                                                   أسمھ ، أسمھا لغیر العاقل
Our name                                                                                                                     أسماؤنا
Your name                                                                                                                    أسماؤكم
Their name                                                                     أسماؤھم ، أسماؤھن للعاقل ولغیر العاقل
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في زمن الحاضرفي زمن الحاضر
I am أكون                                                                                                                     
You are                                                                                                  تكون أنَت ، أنِت
He is                                                                                                                   یكون
She is                                                                                                                  تكون
It is                                                                                                        یكون ، تكون لغیر العاقل
We are                                                                                                                 نكون
You are                                                                                                                      تكونون
They are                                                                             یكونون ، یكن للعاقل ولغیر العاقل

في زمن الماضي                                                                                في زمن الماضي                                                                                
                

I was كنت                                                                                                                    
You were                                                                                                    كنَت ، كنِت
He was                                                                                                                كان
She was                                                                                                              كانت
It was                                                                                                     كان ، كانت لغیر العاقل
We were                                                                                                                كنا
You were                                                                                                                     كنتم

They wereكانوا ، كن للعاقل ولغیر العاقل                                                                                
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المستقبل               المستقبل               في في 
I shall سأكون                                                                                                           
You will                                                                                             سَتكون ، ستِكون
He will                                                                                                         سیكون
She will                                                                                                        ستكون
It will                                                                                              سیكون ، سَتكون لغیر العاقل
We shall                                                                                                       سنكون
You will                                                                                                                  ستكونون
They will سیكونون ، سیكن للعاقل ولغیر العاقل                                                                         
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في  زمن الحاضر في  زمن الحاضر 
I have عندي                                                                                                           
You have                                                                                            عندَك ، عندِك
He has                                                                                                          عنده
She has                                                                                                       عندھا
It has                                                                                                عنده ، عندھا لغیر العاقل
We have                                                                                                       عندنا
You have                                                                                                                  عندكم
They have                                                                  عندھم ، عندھن للعاقل ولغیر العاقل

في زمن الماضيفي زمن الماضي
I had كان عندي                                                                                                      
You had                                                                                   كان عندَك ، كان عندِك
He had                                                                                                    كان عنده
She had                                                                                                 كان عندھا
It had                                                                                         كان عنده ، عندھا لغیر العاقل
We had                                                                                                   كان عندنا
You had                                                                                                             كان عندكم

They hadكان عندھم ، كان عندھن للعاقل ولغیر العاقل                                                         
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في المستقبلفي المستقبل
I  shall have سیكون عندي                                                                                      
You will have                                                                  سیكون عندَك ، ستكون عندِك
He will has                                                                                        سیكون عنده
She will has                                                                                     سیكون عندھا
It will has                                                                  سیكون عنده ، سیكون عندھا لغیر العاقل
We shall have                                                                                    سیكون عندنا
You will have                                                                                              سیكون عندكم
They will have                                             سیكون عندھم ، سیكون عندھن للعاقل ولغیر العاقل
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في زمن الحاضر                 في زمن الحاضر                 

Am I ھل أنا أكون                                                                                               
Are you                                                                      ھل أنَت تكون، ھل أنِت تكون
Is he                                                                                              ھل ھو یكون
Is she                                                                                            ھل ھي تكون
Is it                                                                                   ھل یكون ، ھل تكون لغیر العاقل
Are we                                                                                         ھل نحن نكون
Are you                                                                                                  ھل أنتم تكونون
Are they                                                ھل ھم یكونون ، ھل ھن یكن  للعاقل ولغیر العاقل

في زمن الماضيفي زمن الماضي
Was I                                                                                                  ھل كنت
Were You                                                                               ھل كنَت ، ھل كنِت
Was He                                                                                                ھل كان
Was She                                                                                             ھل كانت
Was It                                                                                 ھل كان ، ھل كانت لغیر العاقل
Were We                                                                                              ھل كنا
Were You                                                                                                        ھل كنتم
Were They                                                        ھل كانوا، ھل كن للعاقل ولغیر العاقل
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في المستقبلفي المستقبل  
Shall I ھل سأكون                                                                                              
will You                                                                            ستكون ھل ، ستكون ھل
will He                                                                                          سیكون ھل
will She                                                                                          سیكون ھل
will It العاقل لغیر ستكون ھل ، سیكون ھل
Shall we                                                                                                               سنكون ھل
Will You   ستكونون ھل
Will They                                      العاقل ولغیر للعاقل سیكن ھل ، سیكونون ھل
    

))dodo((أما االستفھام في األفعال األخرى في زمن الحاضر نستعمل أما االستفھام في األفعال األخرى في زمن الحاضر نستعمل 
ExampleExample
Do I come                                                                                           أتي ھل 
Do you come                                                                          تأتي ھل ، تأتي ھل
Does he come                                                                                     یأتي ھل
Does she come                                                                                    تأتي ھل
Does it come العاقل لغیر تأتي ھل ، یأتي ھل
Do we come                                                                                        نأتي ھل
Do you come تأتون ھل
Do they come                                               العاقل ولغیر للعاقل  یأتین ھل ، یأتون ھل  
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))diddid((  نستعملنستعمل  الماضيالماضي  زمنزمن  فيفي  األخرىاألخرى  األفعالاألفعال  فيفي  االستفھاماالستفھام

ExampleExample
Did I come                                                                                                 أتیتُ  ھل 
Did you come                                                                                أتیتِ  ھل ، أتیتَ  ھل
Did he come                                                                                                أتَ  ھل
Did she come                                                                                              أتت ھل
Did it come العاقل لغیر أتت ھل ، آت ھل
Did we come                                                                                              نأتي ھل
Did you come تأتون ھل

                                                             Did they comeھل یأتوا ، ھل یأتین  للعاقل ولغیر العاقل

))shall , willshall , will((االستفھام في األفعال األخرى في المستقبل نستعمل االستفھام في األفعال األخرى في المستقبل نستعمل 
ExampleExample  
Shall I come ھل سأتي                                                                                              
will You come                                                                            ھل سیأتي ، ھل ستأتي
will He come                                                                                            ھل سیأتي
will She come                                                                                           ھل ستأتي
will It come                                                                          ھل سیأتي  ، ھل ستأتي لغیر العاقل
Shall we come                                                                                           ھل سنأتي
Will You come                                                                                                    ھل سیأتون
Will They come                                                        ھل سیأتوا ، ھل سیأتین للعاقل ولغیر العاقل       
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األمراألمر  صیغةصیغة  فيفي  وتستخدموتستخدم
ExampleExample

Let me go              أذھب دعني
Let you go تذھب دعكِ  ، تذھب دعكَ 
Let Him go                                                                                          یذھب دعھ                    
Let her go                                                                                        تذھب دعھا
Let it go                                                                العاقل لغیر  تذھب دعھا ، یذھب دعھ
Let us go                                                                             نذھب دعنا
Let you go                                                                                        یذھبون دعھم
Let Them go                                                                                                    العاقل ولغیر للعاقل یذھبن دعھن ، یذھبوا دعھم

L. R



الضمائر وقبل األسماءالضمائر وقبل األسماءبعد بعد   “ not ““ not “توضع كلمة توضع كلمة   لمنفیةلمنفیةفي الجمل افي الجمل ا
    

في زمن الحاضرفي زمن الحاضر    
ExampleExample
I am not                                                                                                  لستُ 
You are not                                                                                     لستِ  ، لستَ 
He is not                                                                                                 لیس
She is not                                                                                                لیست
It is not العاقل لغیر لیست ، لیس
We are not                                                                                                لسنا
You are not     لستم
They are not                                                              العاقل ولغیر للعاقل لسن ، لیسوا

الماضي   الماضي     في زمنفي زمن
ExampleExample
I do not come                                                                                         ال أَتي
You do not come                                                                         ال بأتي ، ال تأِت
He does not come                                                                                   ال یأت
She does not come                                                                                 ال تأتي
It does not come                                                                    ال یأتي ال تأِت  لغیر العاقل
We do not come                                                                                     ال نأتي
You do not come                                                                                         ال تأتون
They do not come                                               ال یأتون ، ال یأتین للعاقل ولغیر العاقل
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في زمن الماضي في زمن الماضي 
I did not come                                                                                     لم أًت
You did not come                                                                     لم تأِت ، لم تأِت
He did not come                                                                                 لم یأِت
She did not come                                                                                لم تأِت
It did not come                                                                   لم یأِت ، لم تأِت لغیر العاقل
We did not come                                                                                لم نأِت
You did not come                                                                                       لم تأتون
They did not come                                          لم یأتون ، لم یأتین للعاقل ولغیر العاقل

في المستقبل  في المستقبل  
I shall not come                                                                         سوف لن نأتي
You will not come                                                    سوف لن تأِت ، سوف لن تأِت
He will not come                                                                        سوف لن یأِت
She will not come                                                                       سوف لن تأِت
It will not come                                                سوف لن یأِت ، سوف لن تأِت لغیر العاقل
We shall not come                                                                     سوف لن نأتي
You will not come                                                                              سوف لن تأتون
They will not come                          سوف لن یأتون ، سوف لن یأتین للعاقل ولغیر العاقل
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للقریبللقریب           للبعیدللبعید

This That                        ھذه ، ھذا                                                        تلك ، ذلك 
  
These Those                          ھؤالء ھؤالء

عندما تستعمل لإلشارة لشيء قریبعندما تستعمل لإلشارة لشيء قریب      اإلشارةاإلشارةضمائر ضمائر 
ExampleExample
This is my sister                                                                                            ھذه أختي
This is my brother                                                                                                  ھذا أخي
This film is wonderful ھذا الفیلم رائع                                                                                   
That car is very nice                                                                        ًھذه السیارة لطیفة جدا
These books are interesting                                                                   ھذه الكتب مثیرة

                                                                                     These are my friendsھؤالء أصدقائي 
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ضمائر اإلشارة  عندما تستعمل لإلشارة للشيء البعیدضمائر اإلشارة  عندما تستعمل لإلشارة للشيء البعید
ExampleExample
Those people are my guests                                                              أولئك الناس ضیوفي
Those are  new friends                                                                      أولئك أصدقاء جدد
That my car                                                                                              تلك سیارتي

ضمائر منعكسةضمائر منعكسة

))انعكاس الفعل علي نفس الفاعلانعكاس الفعل علي نفس الفاعل((عندما ینتقل الفعل من الفاعل لیعود مرة أخري إلي نفس الفاعل عندما ینتقل الفعل من الفاعل لیعود مرة أخري إلي نفس الفاعل 
ExampleExample
He is teaching himself Language English .                              أنھ یعلم نفسھ اللغة االنجلیزیة
She hurt herself . أضرت نفسھا                                                                                      
    

ضمائر توكیدیةضمائر توكیدیة
عندما تستعمل ألجل التوكیدعندما تستعمل ألجل التوكید

Do You believe that ?                                                                            ھل تعتقد ذلك ؟
I myself saw her ?                                                                              أنا نفسي رأیتھا  ؟
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