
ضمایر همانطور که از اسم شان مشخص است به  Subject and Object pronouns ضمایر فاعلی و مفعولی در انگلیسی
جای یک اسم خواهند آمد. در زبان انگلیسی ضمایر مختلفی وجود دارد در این مطلب به دو نوع از این ضمایر که بسیار 

اشاره خواهد  object pronouns و ضمایر مفعولی subject pronouns مهم و پرکاربرد نیز می باشند یعنی ضمایر فاعلی
 .شد و موارد استفاده از هر کدام توضیح داده شده است. با ما همراه باشید

  

 Subject pronouns ضمایر فاعلی

اشند بکار ضمایر فاعلی که در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد و مهم می باشند به جای اسم هایی که در نقش فاعل جمله می ب
 :گرفته می شوند. این ضمایر عبارتند از

 I 

 you 

 he 

 she 

 it 

 we 

 they 

  

هم در حالت مفرد و هم در حالت جمع کاربرد خواهد داشت. این ضمایر همانطور که از اسم شان  you در بین این ضمایر
 .جمله جلوگیری خواهند کردمشخص است به جای فاعل جمله استفاده می شوند و از تکرار اسم به عنوان فاعل 

Sarah lives in London 

She lives in London 



استفاده می کنیم در زمان حال ساده به آخر  it و she و he یک نکته در مورد ضمایر فاعلی این است که در زمانی که از
بقیه ضمایر فاعلی این تغییر را  اضافه خواهد شد. اما در زمان های دیگر این موضوع وجود نداشته و es و یا s افعال جمله

 .اضافه شده است s یک live در فعل اصلی ایجاد نخواهند کرد. در مثال قبل این موضوع نشان داده شده است که به فعل

  

 :مشخصی بکار گرفته می شود to be نیز براساس نوع ضمیر، فعل to be در مورد افعال

 حال ساده

I am 

You are 

He is 

She is 

It is 

We are 

They are 

  

 گذشته ساده

I was 

You were 

He was 

She was 



It was 

We were 

They were 

  

 :چند مثال برای ضمایر فاعلی

I like London 

You have eaten the chocolate 

He plays football. 

She hates mushrooms 

It was cold 

We are French 

They are going home 

  

 Object pronouns ضمایر مفعولی

در زبان انگلیسی از ضمایر مفعولی به جای مفعول جمله استفاده می شود تا از تکرار آن اسم جلوگیری شود. البته ضمایر 
 :مفعولی کاربرد های مختلفی دارند که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد این ضمایر عبارتند از

me 

 you 

 him 



 her 

it 

us 

 them 

  

 استفاده از ضمایر مفعولی به جای مفعول جمله .۱

The dog ran towards John 

The dog ran towards him 

John knows me 

Amanda loves you 

The dog licked him 

David hugged her 

The teacher dropped it 

The children love us 

Luke helped them 

  

 مفعولی استفاده می شود بعد از حروف اضافه از ضمایر .۲

 :در صورت نیاز بعد از حروف اضافه از ضمایر مفعولی استفاده می شود مانند



It’s important to me 

?Can the children come with you 

!Look at her 

The chocolate is for him 

David is looking forward to it 

!Keep up with us 

Lucy works for them 

  

 از ضمایر مفعولی استفاده می شود to be بعد از افعال .۳

از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم البته در حالت قدیمی و غیررسمی از ضمایر فاعلی نیز استفاده می شود  be بعد از افعال
 :که زیاد توصیه نمی شود این کار را انجام دهید، مانند

Who’s there? It’s me 

It’s you 

This is her 

It was him 

  

 از ضمایر مفعولی در پاسخ های کوتاه استفاده می شود .۴

 در پاسخ های کوتاه نیز می توان از ضمایر مفعولی به تنهایی استفاده کرد



A: Who’s there? 

!B: Me 

?A: Who ate the cake 

!B: Him 

A: I’m tired 

B: Me too 

  

د یک فعل نیز همراه ضمیر مورد نظر بیان شود. و این حالت کمی رسمی تر اگر می خواهید از ضمایر فاعلی استفاده کنید بای
 .از استفاده از ضمایر مفعولی است

A: Who’s there? 

B: I am 

A: Who ate the cake? 

!B: He did 

A: I’m tired 

B: I am too 

  

 استفاده از ضمایر مفعولی برای مقایسه کردن .۵

 .فرد، مکان و غیره را با هم مقایسه کنیم می توانیم از ضمایر مفعولی استفاده کنیمدر جمالتی که می خواهیم دو چیز، 



She is as tall as me 

He is taller than her 

  

 .البته از ضمایر فاعلی نیز می توان بهره گرفت ولی باید همراه با یک فعل بکار گرفته شوند

She is as tall as I am 

He is taller than she is 

  

 except و but استفاده از ضمایر مفعولی بعد از .۶

Everybody went home early but me 

Everybody went home early except hi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمرين
 بازنويسي كنيد. usuallyجمله هاي زير را با قيد تكرار  - 1

1. Mohammad gets up early in the morning. 
 
 .Mohammad usually gets up early in the morning :پاسخ
 

 قبل از فعل اصلي جمله قرار مي گيرد.)بعد از فاعل( (usually)قيد تكرار   
2.Sara is at home on Fridays. 
 .Sara is usually at home on Fridays :پاسخ
 

  در جمله قرار مي گيرد. is  to be بعد از مشتقات فعل  usually )قيد تكرار )
  

 .كنيد انتخاب را صحيح پاسخ – 2  
1. I usually see (him – he) at school. 

ديدن( احتياج به مفعول دارد كه مشخص ( seeمي باشد چون در اينجا احتياج به يك مفعول داريم. فعل  himپاسخ : 
 كند كه چه كسي را ديده ام.

2. (They – Them) are good friends. 
 ضمير مفعولي است. themون در اينجا نقش فاعل را دارد. مي باشد چ Theyپاسخ : 

3 – Does (him – he) teach (you – yours) English. 
 نقش ضمير مفعولي را دارد youنقش فاعل و  heپاسخ : 

4 – Ahmad's sister has an apple in ( she – her) hand. 
صفت  در اين جمله herاست. )  است كه مؤنث Ahmad's sisterبه كار مي بريم. چون فاعل  herصفت ملكي  پاسخ :

 ملكي است نه ضمير مفعولي(
5 – Do you know that girl ? Yes, I know (she – her) 

  است و مفعول جمله نيز مي باشد.   مؤنث that girlبه كارمي بريم چون  herپاسخ : ضمير مفعولي 
  

 .كنيد انتخاب را صحيح گزينه – 3  
1- Her son wants an orange. Please give …….an orange . (her – him – he) 

 مذكر است her sonصحيح است . چون  himپاسخ : 
2 – Do you like children? Yes, I like …….( him - their – them) 

 جمع است childrenصحيح است. چون  themپاسخ : 
3 – Do you help your mother at home?Yes, I help … (she – her – him) 

 است. motherصحيح است. چون  herپاسخ : 
  

 
 
 



  
 ضماير مفعولي و قيود تكرار  
  
 .بکشيد خط ناهماهنگ کلمات زير قسمت درهر –6  

1. always – near – often – usually 
2. ruler – newspapers – pencil – eraser 

near- newspapers 
 کلمات داخل پرانتز را در جاي صحيح جمله به کار ببريد؟ - 7  

1. she drinks coffee in the morning?(always) 
2. I am in the office at night.(never) 
3. I play ping-pong (often) 
4. we always listen to the radio at 7 o’clock.(every morning) 
5. Do you eat at a restaurant every day? (some times ) (No) 

 جواب :
1. she always drinks coffee in the morning. 
2. I am never in the office at night. 
3. I often paly ping-pong. 
4. we listen to the radio at 7 o’clock every morning 
5. No, we sometimes eat at a restaurant.   

  
 .بنويسيد صحيح ي جمله يک زير کلمات از گروه هر با – 8  

1. go to / usually/ do/ by/ bus/ you /school? 
2. always / mother/ Maryam/ her / helps 
3. play /Friday/They/ football/every. 
4. in / park/ them/ is /He / talking / to /the. 
5. rest / I / after/ lunch / always. 

 جواب:
1. Do you usually go to school by bus ? 
2. Maryam always helps her mother. 
3. They play football every Friday. 
4. He is talking to them in the park. 
5. I always rest after lunch.   

  
 کنيد؟ کامل را زير ناقص کلمات – 9  

1. I so – et – mes eat di-ner in the re-t-urant. 
2. All people – now him . He’s very f-mous. 
3. Do you usua-ly drink t-a after l-nch? 



 جواب :
1. sometimes – dinner – restaurant 
2. know – famous 
3. usually – tea– lunch   

  
 کنيد؟ انتخاب را صحيح هاي گزينه – 10  

1. They eat …..at 7 every evening. 
a. lunch 
b. dinner 
c. breakfast 
d. water 
 
3. Mr Taheri is a doctor. ….sister is a teacher. 
a.his 
b.my 
c. her 
d. their 
 
4. Do you know…? 
a. your 
b. she 
c. him 
d. he 
 
5. Do you practice English every day? 
Yes, I …. it. 
a. am sometimes 
b. usually study 
c. often does 
d. study always 
 
6. He …….late. 
a. is often 
b. does often 
c. always is 
d. does always 
 



 

7. Do you see your ……every day? 
yes, I see him every day. 
a. brother 
b. mother 
c. sister 
d. children 
 
8. Where is your sister putting the plates? 
She is putting ….on the table. 
a. they 
b. it 
c. them 
d. their 
 
9. We need a book. Give …..a book, please. 
a.my 
b. us 
c.we 
d. me 
 
10. We … to the mosque. 
a. go usually 
b. often goes 
c. go often 
d. usually go 

 


