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وهذا البحث 
ولكن يف حبوث الحقة 

A
O
 

a 
o 

وبعـض  

وهذا البحث . 
ولكن يف حبوث الحقة 

A B 
O P 
 

 b 
 p 

وبعـض  " مشسـية 

 

 

. ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
ولكن يف حبوث الحقة  ،حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

 C D
 Q R

 c d
 q r 

Vowel.  

umbrella " مشسـية

 

ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

D E 
R S 

d e 
 s 

Vowel Letters

Consonant. 

umbrellaيف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  

  ".جامعة

 

ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

      

 F G
 T U

 f g
t u

Letters )متحركة

Consonant

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
university "جامعة

 ٢ 

Express English ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

  

Capital:  

G H 
U V 

Small:  

g h 
u b 

متحركة( أحرف صوتية
Consonant Letter

English Letters:  

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
universityالكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Express English

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
  .سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

:  
Letter Capital

 I J
 W X

Letter Small

 I j  
 w x

أحرف صوتيةتسمى 
Lettersأحرف ساكنة 

English Letters

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Express English

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

:امه شكالن 
Letters األحرف الكبرية

J K 
X Y 

Letters األحرف الصغرية

 k 
x y 

A , E , I , O , U  تسمى
أحرف ساكنة تسمى 

 ����	
English Lettersأ��ف ا�	�� ا��

Introduction:  

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Express Englishسوف نبتدئ كتاب 

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

 اللغة االجنليزية
األحرف الكبرية /أوالً

 L M
 Z 

األحرف الصغرية /ثانياً

 l m
 z 

A , E , I , O , U

تسمى فأما باقي األحرف 

 ����	
أ��ف ا�	�� ا��

Introduction

u   يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

سوف نبتدئ كتاب  
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

اللغة االجنليزية رفحأل 
أوالً             

M N 

ثانياً             

m n 

A , E , I , O , Uاألحرف  

أما باقي األحرف  

  
 ����	
أ��ف ا�	�� ا��

  

  
 �����Introduction

  

uاحلرف  -

الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 
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 ����	
أ��ف ا�	�� ا��

  

  
 �����

  

-



  ٣ 

  
  
  

  :األرقام املفردة /أوالً              
  

 Zero صفر 0

 One واحد 1

 Two اثنان 2

 Three ثالثة 3

 Four أربعة 4

 Five مخسة 5

 Six ستة 6

 Seven سبعة 7

 Eight مثانية 8

 Nine تسعة 9

 Ten عشرة 10

  
  :األرقام املركبة /ثانياً              

  
 Eleven إحدى عشر 11

 Twelve أثىن عشر 12

 Thirteen ثالثة عشر 13

 Fourteen أربعة عشر 14

 Fifteen مخسة عشر 15

 Sixteen ستة عشر 16

 Seventeen سبعة عشر 17

 Eighteen مثانية عشر 18

  
 ����	
  :Numbers of Englishأر��م ا�	�� ا��



  ٤ 

 Nineteen تسعة عشر 19

  
  :ألفاظ العقود /ثالثاً              

  
 Twenty عشرون 20

 Thirty ثالثون 30

 Forty أربعون 40

 Fifty مخسون 50

 Sixty ستون 60

 Seventy سبعون 70

 Eighty مثانون 80

 Ninety تسعون 90

 Hundred مئة 100

 Thousand ألف 1000

 Million مليون 1000000

)مليار(بليون  1000000000  Billion (Milliard) 

  
  :األعداد الترتيبية /رابعاً             

  

 كتابته رمزه الرقم
 1st First األول

 2nd Second الثاين

3rd Third الثالث  
 4th Fourth الرابع

 5th Fifth اخلامس

 6th Sixth السادس



  ٥ 

 7th Seventh السابع

 8th Eighth الثامن

 9th Ninth التاسع

 10th Tenth العاشر

 11th Eleventh احلادي عشر

 12th Twelfth الثاين عشر

 13th Thirteenth الثالث عشر

 14th Fourteenth الرابع عشر

 15th Fifteenth اخلامس عشر

 20th Twentieth العشرون

30th Thirtie الثالثون th 

 40th Fortieth األربعون

 50th Fiftieth اخلمسون

51st Fifth First الواحد واخلمسون  

والستونالثاين   62nd Sixth Second 

83rd Eighth Third الثالث والثمانون  

 100th Hundredth املئة

 1000th Thousandth األلف

1000000th Million املليون th 

)املليار(البليون   1000000000th Billionth 

 Last - األخري

  
  
  
  
 
  



  ٦ 

    :كتابة األرقام /خامساً               
    

  
  Twenty six      ستة وعشرون:  26

  
 Thirty seven      سبعة وثالثون:  37

 
  Forty three      ثالثة وأربعون:  43

  
 Fifty five      مخسة ومخسون:  55

 
 Sixty one      واحد وستون:  61

  
  Seventy four      أربعة وسبعون:  74
 

 Eighty two      اثنان ومثانون:  82

 
  Ninety eight      مثانية وتسعون : 98

  
  
  

  thirty one One hundred    وواحد وثالثون مئة:  131
 
  

 eight Nine hundred      ومثانية تسع مئة:  908

  
 
  
 

 :العشرات) ١            

 :ئاتامل) ٢            



  ٧ 

 twelve Three hundred    واثنا عشر ثالث مئة:  312

  
 

   eleven hundredFive    وإحدى عشر مخس مئة:  511
  
  
  

  thirty five two hundred One thousand ومخسة وثالثني نومائتا ألف:  1235
  
  

 twelve five hundred Three thousand واثنا عشر ومخس مئة ثالث ألوف:  3512

  
  

       five three hundred Fourteen thousand ومخسة وثالث مئة أربعة عشر ألفاً:  14305
  
  

  ومخسة وأربعون وثالث مئة ست مئة وواحد ومخسون ألفاً:  651345
  

         forty five three hundred Six hundred fifty one thousand 
 

  واثنا عشر ومائتان ألفاً ومخسون وثالثةأربعة مئة  مليونان : 2453212
  

twelve two hundred our hundred fifty three thousandf Two million  
  
  
  
  
،  Aliعلـي  (، اسم علم  book، كتاب  apple، تفاحة  school، مدرسة  houseمرتل  :أمثلة -

  .)Americaأمريكا ،  London لندن،  Mary ماري،  James جيمس

  
  :�English Nouns%ا$� ا#"!�ء 

  

  :األلوف والعشرات ألوف واملئات ألوف) ٣            
 

١ 

١ 

٢ 

٢ 

٣ 

٣ 

٤ ٣ ٢ ١ 

٤ ٣ ٢ ١ 



 :مثل

". 

 

عندما يكون احلرف األول من 

تدرس 

مثل ."ال"داة التعريف يف اللغة العربية هي 

"وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي    the"

school :

school ���� 

عندما يكون احلرف األول من 

sugar " تدرس

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 

داة التعريف يف اللغة العربية هي 

وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

school : أي مدرسة بدون حتديد(

���� school

عندما يكون احلرف األول من 

sugar، سكر 

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 

داة التعريف يف اللغة العربية هي 

  .مدرسة معينة
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

أي مدرسة بدون حتديد

"  

  .على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
schools مدرسة ، مدارس

"an"  عندما يكون احلرف األول من

، سكر  waterماء 

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 

داة التعريف يف اللغة العربية هي أو ،وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

مدرسة معينةتعين : 
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

أي مدرسة بدون حتديد( مدرسة

"تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
مدرسة ، مدارس: مثل

"an"عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

ماء : مثل. لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 ٨ 

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

: املدرسة      
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي    ،وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

مدرسة      ,     
" a. 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس
  

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
مثل. خر االسم

عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

an apple  

لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

I drink water.                                                

 حرف صويت

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

     ،     .دون حتديد
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school(. 

     the school :

"a , anوأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس"

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
 " s" خر االسمآل

عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

an apple، تفاحة 

 جـمـع األسـمـاء

a , an لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

                              

حرف صويت

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

دون حتديد تعين أي مدرسة
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school

the school : (
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس"

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط مثىنيوجد 
 حرف جمع بإضافة

an؟  
عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

a school  تفاحة ،

جـمـع األسـمـاء

a , anتضاف أدايت التنكري 

  ".بالتفصيل يف البحث اخلامس
I drink a water.                                                                               

                

  ساكن

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة
  .)مدرسة ، املدرسة

تعين أي مدرسة
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school

) مدرسة معينة
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

يوجد  اليف اللغة االجنليزية 
جمع بإضافةت األمساء

anو  aما الفرق بني 

"a"  عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع
.  

a schoolمدرسة 

جـمـع األسـمـاء

تضاف أدايت التنكري 
بالتفصيل يف البحث اخلامس

I drink a water.                                                                               

)أنا أشرب ماءً                

ساكنحرف 

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة 
مدرسة ، املدرسة(

تعين أي مدرسة: مدرسة 
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة 

school , the school( :مثل

مدرسة معينة(  املدرسة 
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي  

       

           
يف اللغة االجنليزية  
األمساء معظم 

ما الفرق بني / س
"a"نضع / ج

.االسم صويت
مدرسة : مثال 

تضاف أدايت التنكري ال  -
بالتفصيل يف البحث اخلامس

I drink a water.                                                                               خطأ 
أنا أشرب ماًء(صح   

 

- 

- 
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- 

- 

  
  
  
 

س
ج

االسم صويت
مثال 

-



V.  

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل   

V3 "اسم املفعول

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل   

I bought a toys

I bought toys.                                            

 

اسم املفعول" التصريف الثالث
Present 

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل    ،الثالث

I bought a toys

I bought toys.                                            

 

التصريف الثالث
Present (V

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   
  ."يف البحث الرابع

الثالثسه التصريف 
  

play     

bu  

 

I bought a toys.                                                                               

I bought toys.                                            

 

  
التصريف الثالث - V2 "املاضي

V1) - Past 
يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

يف البحث الرابع

سه التصريف فهو ن
  :"يلعب"مثل الفعل 

lay   -   p

buss , fly  ���� sbu

buses   ,   flies 
 "سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

.                                                                               

I bought toys.                                            

Regular Verbs: 

 ٩ 

  : ريف همله ثالثة تصا
املاضي"التصريف الثاين 

Past (V2) - 
يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   والتصريف الثاين 

يف البحث الرابعبالتفصيل درس 
  

هو نالثاين  تصريفه
مثل الفعل . "

played   
  

bus  

buss , fly 

buses   ,   flies
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

  .ألمساء اجلمع
.                                                                               

I bought toys.                                            

Regular Verbs

له ثالثة تصا 
التصريف الثاين  -

 Past Participle 
والتصريف الثاين يستخدم للحاضر 

درس ت"املبين للمجهول واحلاضر التام 
  : وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

تصريفهكون ياألفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
"آلخر الفعل  ed"

   -   played

bus، أتوبيس 

sfly ����buss , fly 
  :اجلواب الصحيح هو

buses   ,   flies
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل"

ألمساء اجلمع 
.                                                                               

I bought toys.                                                             

English :  

Regular Verbs  األفعال غري الشاذة

 اللغة االجنليزية
- V1 "احلاضر

Past Participle 
يستخدم للحاضر 

املبين للمجهول واحلاضر التام 
وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
آلخر الفعل ضاف 

ed

، أتوبيس  flyيطري : 

s
اجلواب الصحيح هو

 a , anال تضاف أدايت التنكري 
.                                                                               

)ألعاباً           

English Verb

األفعال غري الشاذة

اللغة االجنليزية كل فعل من أفعال
احلاضر"التصريف األول 

Past Participle (V3). 
يستخدم للحاضر  التصريف األول

املبين للمجهول واحلاضر التام 
وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
ضاف ي التصريف الثاين والثالث

: امجع األمساء التالية
  :ستقول

اجلواب الصحيح هوو ،ولكن هذا خطأ

ال تضاف أدايت التنكري 
.                                                                               

ألعاباً أنا اشتريت

Verbs ا#*(�ل

األفعال غري الشاذة) ١               

كل فعل من أفعال 
التصريف األول 

التصريف األول
املبين للمجهول واحلاضر التام  لصياغة

وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها 

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
التصريف الثاين والثالث

امجع األمساء التالية/ س
ستقول% ٩٠/ ج

ولكن هذا خطأ

ال تضاف أدايت التنكري  -
 خطأ                                                                               .

)أنا اشتريت  صح 

  
ا#*(�ل�%ا$� 

  

               

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

- 

  
  

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
التصريف الثاين والثالث

  
  

س
ج

ولكن هذا خطأ

-

  
�%ا$� 

  

               



 "يأكل

تسمى هذه األفعال 

، يشـرب  

  

يأكل"مثل الفعل 

"  

تسمى هذه األفعال 

p   يشـرب ،

                                 

 

مثل الفعل . وقد يبقى كما هو

"وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ

بلَع ، لَسج ، ب.  
" ed،  تسمى هذه األفعال

playيلعـب  

  Love، حيب 

                               

 

وقد يبقى كما هو

drink   

وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ

بلَع ، لَسج ، ب
"ed آلخر الفعل

يلعـب  : مثل. للفعل

Cry  حيب ،

Love                                

Loved  
  

 

وقد يبقى كما هو إىل التصريف الثاين والثالث

eat   -   
rink   -   
hurt   -   

وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ ،من الكتاب

ب ، جلَس ، لَعبشرِ أَكَلَ ،
آلخر الفعل جيب إضافة

Regular Verbs.  

للفعل "احلاضر

Cryيبكي : حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Love ����Love 

 حب     ،Loved

  "سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

 

 ١٠ 

  
 

إىل التصريف الثاين والثالث

   ate   -   
   drank   
   hurt   

من الكتاب البحث الثالث عشر
  :هم نة

أَكَلَ ،: مثل. يف املاضي
جيب إضافةإىل ماضي 

Regular Verbs

احلاضر"التصريف األول 

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Cry ,  edLove

      حب     ،
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

Irregular Verbs 

إىل التصريف الثاين والثالث اعند حتويله

   eaten 
rank   -   drunk
hurt   -   hurt 

البحث الثالث عشر
نةمأزله ثالثة كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 
Past:  

يف املاضي ثَحد
إىل ماضي  لتحويلهم

Regular Verbs أو األفعال النظامية

Present:  

التصريف األول  هنفس
s.  

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Cry ����Cry 
  :اجلواب الصحيح هو

Criedبكى 

سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل"

Irregular Verbs

عند حتويله اهشكل
  ":جيرح

 
runk  

hurt  
البحث الثالث عشرانظر إىل اجلدول يف 

كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 
Past الفعل املاضي

حد ما عمل وصف
لتحويلهم معظم األفعال

أو األفعال النظامية

Present عل املضارع

نفس هويكون شكل الفعل املضارع 
e  ،لس جيsit

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

                              edCry
اجلواب الصحيح هو

بكى 

Irregular Verbs  األفعال الشاذة

شكليتغري قد األفعال الشاذة 
جيرح"والفعل " يشرب

انظر إىل اجلدول يف 
كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 

الفعل املاضي/ أوالً

وصف الفعل املاضي هو
معظم األفعاليف اللغة االجنليزية 

أو األفعال النظامية غري شاذة

عل املضارعفال /ثانياً

يكون شكل الفعل املضارع 
eatيأكل  ،

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة
  :  ستقول

                             
اجلواب الصحيح هووولكن هذا خطأ 

األفعال الشاذة) ٢               

األفعال الشاذة 
يشرب"والفعل 

انظر إىل اجلدول يف "
كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية  

أوالً             

الفعل املاضي هو 
يف اللغة االجنليزية  

غري شاذة أفعاالً

ثانياً             

يكون شكل الفعل املضارع  
drink ،

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة/ س
ستقول% ٩٠/ ج

                             
ولكن هذا خطأ 

               

 

األفعال الشاذة 
والفعل 

- 

            
  
- 

- 

  
  
  
  
  
  
  

             
  
- 

  
  
  
  

س
ج

                             
ولكن هذا خطأ 

               



  ١١ 

  :Imperative الفعل األمر /ثالثاً            
  
،  drink، اشرب  playالعب : مثل. للفعل "احلاضر" التصريف األول نفسه يكون شكل فعل األمر هو -

  .sit، اجلس  eatكُل 
  
  
  
"تضاف  - -s" فتصبح مجعاًالقابلة للعد مساء لأل. 

"تضاف  - -s" ًتـدرس  " فقـط  بسيطاحلاضر العندما تكون اجلملة يف صيغة  لاألوالتصريف فعال أل أيضا
 ".بالتفصيل يف البحث الرابع

  :"ss"أو   "s"أو "ch"أو  "sh"أو  "z"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -
  bus ���� buses اتوبيس   :مثل .s-عوضاً عن  es-نضيف للكلمة  s-عند إضافة 

 :ساكنيسبقه حرف  "o"بـ  ةمنتهي كلمةال تإذا كان -

   do ���� doesيفعل    :مثل. s-عوضاً عن  es-نضيف  s-عند إضافة 
  :الكلمات التاليةباستثناء 

Photo ���� Photos صورة , Video ���� Videos فيديو , Kilo ���� Kilo s كيلو , 

Piano ���� Pianos بيانو 
 :ساكنيسبقه حرف  "y"بـ  ةمنتهي الكلمة تإذا كان -

  :مثل .ies-ونضيف  yحنذف  s-عند إضافة 
worry ���� worr ies يقلق , cry ���� cries يبكي 

Harry ���� Harry:   ماعدا أمساء العلم s 

  
  
 
"تضاف  - -ing" املستمرالتام املستمر و لألفعال عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر واملاضي واملستقبل ،

 :مثل .أو لتحويلها إىل اسم أو صفة يف بعض الكلمات

miss قدتيف  ���� missing  صفة( مفقود(  
feel يشعر ���� feeling اسم( شعور(  

  
  :s-�%ا$� إ,�*� 

  
  :ing-�%ا$� إ,�*� 



  ١٢ 

 :ساكنيسبقه حرف  "e"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -

  come ���� comingيأيت    :مثل .ing-ونضيف  eحنذف  ing-عند إضافة 
 be ���� beingالفعل  باستثناء

 :"ie"إذا كانت الكلمة منتهية بـ  -

  lie � lyingيكذب :   مثل. ying-ونضيف  ieحنذف  ing-عند إضافة 
مـن   احلرف األخـري  قطْن وكان ،حرف ساكن+ حرف صويت + حبرف ساكن  ةمنتهي الكلمة تإذا كان -

  ."فرداتلفظ امل فظيف هذه احلالة جيب أن حت" مشدد ing- بعد إضافة لكلمةا
  :مثل. ing-مث نضيف  لكلمةمن اف احلرف األخري نضعing -عند إضافة 

run ���� running جيري , stop ���� stopping يتوقف , plan ���� planning خيطط 

 
  
  
"تضاف  - -ed" قبل التامتواملس اضر التام واملاضي البسيط والتامفعال عندما تكون اجلملة يف صيغة احلألل 

 .ويف صيغة املبين للمجهول يف األفعال النظامية، ولتحويل بعض الكلمات إىل صفة

  :"e"بـ  ةمنتهيالكلمة  تكانإذا  -
  :مثل. ed-ونضيف  eحنذف  ed-عند إضافة 

use ���� used يستخدم , like ���� lik ed يفضل 
 :ساكنيسبقه حرف  "y"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -

 study ���� studiedيدرس :   مثل. ied-ونضيف  yحنذف  ed-عند إضافة 

  :صويتيسبقه حرف  "y"أو  "w"ذا كانت الكلمة منتهية بـ إ -
حىت لو سبق احلرف الصويت حرف  فقط edسوا  عف أي شيءال حنذف أي شيء وال نضed -عند إضافة 

  play ���� playedيلعب :   مثل. ساكن
مـن  احلرف األخـري  نطْق حرف ساكن، وكان + حرف صويت + حبرف ساكن  ةإذا كانت الكلمة منتهي -

 ".يف هذه احلالة جيب أن حتفظ لفظ املفردات" مشدد ed-لكلمة بعد إضافة ا

  :مثل. ed-مث نضيف لكلمة من اف احلرف األخري نضعed -عند إضافة 
stop ���� stopped يتوقف , plan ���� planned خيطط 

 
 

  
  :ed-�%ا$� إ,�*� 



ولكـن يف  

 .

ولكـن يف   ،واجلملة الفعلية

. بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.          

The building 

 

واجلملة الفعلية

" apple.  

  :،  اسم مجع

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.          

building is there.

 

واجلملة الفعليةاجلملة االمسية 

Subject

"applesالتفاح 

 فاعل

  :،  اسم مفرد
  .sمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

،  اسم مجع   I،  أنا 

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.                                                                   

is there.                                    

 

اجلملة االمسية : ان مها
. 

Subject     +     

التفاح : واملفعول به

 "التصريف األول

It  اسم مفرد  ،
مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

They   أنا  ،

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف فقط، مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                    

 ١٣ 

ان مهاتكما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
.اجلملة الفعلية

:  
     Verb.1

 
 
 

  .التفاح
"eat  ،واملفعول به

  فعل 
التصريف األول

It،  غري عاقل 

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
They،  هم،هن   

مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                    

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
اجلملة الفعليةك مجلة واحدة فقط هي 

:من احلالة العادية
1     +     

التفاحجون أكل 
"atيأكل : والفعل

التصريف األول"
  مفعول به 

  أو اسم جمرور

،  غري عاقل   She،  هي 
"s"  مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة

  We،  حنن 

 أمــثــلــة

 .املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

Object مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                           

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
ك مجلة واحدة فقط هي 

احلالة العاديةتتألف مجلة اللغة االجنليزية يف 
     Object 

أكل ي     أو     
" John  ،والفعل

����	
  :.!	� ا�	�� ا��

مفعول به 
أو اسم جمرور

،  هي   Heهو 
"s"يضاف آلخر الفعل احلرف 

،  حنن   Youأنت 
  .شيءال يضاف للفعل أي 

أمــثــلــة

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

Objectليس بالضرورة أن يأيت 

                                                             

" ظرف مكان         

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
ك مجلة واحدة فقط هي لاللغة االجنليزية هنا

تتألف مجلة اللغة االجنليزية يف 
 

     .أكل التفاح
"John جون

����	
.!	� ا�	�� ا��

أو اسم جمرور

هو : إذا كان الفاعل
يضاف آلخر الفعل احلرف 

أنت : إذا كان الفاعل
ال يضاف للفعل أي 

أمــثــلــة

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

ليس بالضرورة أن يأيت 

"صفة. "هو ذكي    
ظرف مكان. "هناك

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن 
اللغة االجنليزية هنا

تتألف مجلة اللغة االجنليزية يف  

أكل التفاحي جون) 
جون: الفاعل

 
 

  
����	
.!	� ا�	�� ا��

  

إذا كان الفاعل -
يضاف آلخر الفعل احلرف 

إذا كان الفاعل -
ال يضاف للفعل أي 

 

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات -

ليس بالضرورة أن يأيت  -
 :مثل

 هو ذكي
هناك املبىن  

 

  
  
  
- 

- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١ (

  
����	
.!	� ا�	�� ا��

  

-

-

 

-

-



  ١٤ 

  :تصبح اجلملة إذاً
John eats apples.                                                                  يأكل التفاح جون.  

  ."Johnجون : مفرداسم "ألن الفاعل  eatللفعل  "s"الحظ هنا وضعنا 
  "هم"الفاعل ضمري مستتر تقديره   .يلعبون كرة القدم     أو     .هم يلعبون كرة القدم) ٢

  ."football"كرة القدم : واملفعول به،  "play"يلعبون : والفعل،  "They"هم : الفاعل
  :تصبح اجلملة إذاً

They play football.                                                          هم يلعبون كرة القدم.  
  ."Theyهم "ألن الفاعل  playللفعل  "s"الحظ هنا مل نضع 

تدرس بالتفصـيل  "نتكلم عن هذا االسم بشكل عام ألننا  footballمل نضع أداة تعريف أو تنكري لالسم 
  ".يف البحث اخلامس

  .يف الشارع طتلعب القط     أو     .تلعب يف الشارع طالقط) ٣
  يف الشــارع: واملفعــول بــه،  "play" تلعــب: والفعــل،  "The cats" طالقطــ: الفاعــل

"in street".  
  :تصبح اجلملة إذاً

The cats play in a street.                      حتديد نأي شارع دو"القطط تلعب يف الشارع."  
The cats play in the street.                        معنيشارع "القطط تلعب يف الشارع."  

  ."مجعاسم "ألن الفاعل  playللفعل  "s"الحظ هنا مل نضع 
  "هو"تر تقديره تالفاعل ضمري مس  .يشرب املاء     أو     .هو يشرب املاء) ٤

 "water" ماء: واملفعول به   "drink" شربي: والفعل   "He" هو: الفاعل

  :تصبح اجلملة إذاً
He drinks water.                                          هو يشرب ماء.  

  ".He وه"ألن الفاعل  drinkللفعل  s ناضعوالحظ هنا 
  .aغري قابل للعد لذلك مل نضع له أداة التنكري  waterاالسم 

 
  :أما يف حالة األمر فيصاغ على الشكل التايل -

Verb.1 + Object 
  
  

  فعل 
 "التصريف األول"

  مفعول به 
  أو اسم جمرور



  ١٥ 

  :اجلملانظر إىل هذه  -
Have lunch.         الغداء تناولن،  .الغداء لواتناو،  .الغداء تناوال،  .الغداء تناويل،  .الغداء تناول.  

Drink  water.                   املاء اشربن،  .املاء اشربوا،  .املاء اشربا،  .املاء اشريب،  .املاء رباش.  
  .من ذلك تأكدن، . من ذلك تأكدوا ،. من ذلك تأكدا، . من ذلك تأكدي،  .من ذلك تأكد    

Be sure of that.  
Be careful.              ن كونا، . حذرة كوين، . حذراً كنحذرين كونوا، . حذري . ،حذرات كن.  
Give it to me.                                                                               إياه أعطين.  
Give me the pen                                                                         القلم أعطين.  

You go                            اذهب أنت. اذهنب، أننت  .اذهبوا، أنتم  .ذهباا، أنتما . اذهيب ، أنت.  
Do whatever you want. ما تريدون افعلوا، . ماتريدان فعالا، . ماتريدين افعلي، . ماتريد افعل.  

  
  :يف بداية اجلملة Doوللتأكيد نضع 

Do have lunch. 
Do drink water. 
Do be careful. 

  
  ."تدرس بالتفصيل يف البحث العاشر"يف بداية اجلملة  Do not (Don't)وللنفي نضع 

  
  .لـطـب كــارلــوس   :ةواآلن انظر إىل هذه اجلمل -

إذاً كيـف  يوجد مجلة امسية يف اللغـة االجنليزيـة    ملة مجلة امسية ولكن قلنا أنه الكما تالحظ أن هذه اجل
  :الحظ أن ؟سنترمجها إىل اللغة االجنليزية

 "Carlos" كارلوس: الفاعل

  "a hero"بطل : املفعول به
     ,   is ���� He  ,  She  ,  It مفرداسم    :هو من عندنافعل  نضيفأين الفعل؟  إذاً

      ,   are ���� You  ,  We  ,  Theyمجعاسم                                          
                                                                              am ���� I          

 
  ".كان"مبعىن  was , wereوماضيها " يكون"معناها  is , are , amواألفعال 

  



Carlos

ولكن حنـن عنـدما   

ليس ضمري وإمنا 

ألن 

Carlos is

ولكن حنـن عنـدما   

(You are

The cats 

The (c

(He is/

(She is

(We are

(They 

(It is/It'

(I am/I'

ليس ضمري وإمنا 

" smart , busy , lazy , beautiful  ألن

You are 

 

is a hero.

ولكن حنـن عنـدما   ، "يكون بطالً

are/You'

The cats are beautiful

cat is/cat'

/He's) smart

is/She's) 

are/We're

They are/They'

It' s) lazy.

I' m) busy

ليس ضمري وإمنا  "cats قطط

smart , busy , lazy , beautiful

  ."السادس

He is 

You are ���� You're  ,  They are 

 

. 

يكون بطالً كارلوس
  ."بطلكارلوس 

You're) careless

beautiful

at's) beautiful

smart. 

) smart. 

re) smart. 

They're) smart    

lazy.  

busy.                 

قطط"االسم 

smart , busy , lazy , beautiful

السادس تدرس بالتفصيل يف البحث

He is ���� He's  ,  She is 
John is 

  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are 

 

Carlos "  
كارلوس"   :
كارلوس  "   

careless.     

beautiful.         

beautiful.        

         

      

smart.             

smart       

                    

                      

cats're  االسم ألن

smart , busy , lazy , beautiful

تدرس بالتفصيل يف البحث

He's  ,  She is 
John is ���� John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are 

I am 

 ١٦ 

 Carlosكارلوس

:اجلملة إىل اللغة العربية تصبح
  :فتصبح" يكون

                

                       

               

                    

                   

               

                 

                  

                 

cats are  إىلats're

smart , busy , lazy , beautiful , careless

تدرس بالتفصيل يف البحث" أمساء

He's  ,  She is ���� She's  ,  It is 
John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are ���� They're  ,  We are 

I am ���� I'm

كارلوس: مفرداسم 
إىل اللغة العربية تصبح

يكون"اجلمل حنذف كلمة 

                   

                     

                     

                     

                          

                       

                  

.كسولة            
                   

ats areتصر 

"careless الكلمات

أمساء تات وليس

  :ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is 

John's  ,  Ali is ����
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 
I'm  

اسم "ألن الفاعل 
إىل اللغة العربية تصبح ترمجة حرفية

اجلمل حنذف كلمة 

  
               

                  

                

                    

                       

              

                        

كسولة/كسول
                   

تصر خنالحظ أن يف اجلملة الثانية مل 

الكلمات قبل 
ات وليسصف يف هذه اجلمل

ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is ���� 

���� Ali's 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 

  :تصبح اجلملة

ألن الفاعل  isالحظ هنا وضعنا 
ترمجة حرفيةترجم 

اجلمل حنذف كلمة  نترجم هذا النوع من

  :انظر إىل هذه األمثلة
.مهمل           
.القطط مجيلة          
.القطة مجيلة           
             .
              .
.حنن أذكياء            

.هم أذكياء              
كسول" غري العاقل

 .مشغول            
الحظ أن يف اجلملة الثانية مل 

  
 aمل نضع أداة التنكري 

يف هذه اجلملهذه الكلمات 

ميكن االختصار على الشكل التايل
 It's 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
They're  ,  We are ���� We're

تصبح اجلملة إذاً

الحظ هنا وضعنا 
ترجم نعندما و

نترجم هذا النوع من

  
  
  
  

انظر إىل هذه األمثلة 
مهملأنت   

 القطط مجيلة
 القطة مجيلة

.هو ذكي  
.هي ذكية  

 حنن أذكياء
 هم أذكياء

غري العاقل"هي /هو  

مشغولأنا   

الحظ أن يف اجلملة الثانية مل 
  .مجع اسم

مل نضع أداة التنكري 
هذه الكلمات 

  
  

ميكن االختصار على الشكل التايل -

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
We're 

 

 

  

  
  
- 

 

 

-

-

 



 

 
 

 

 
 

John and

He and 

 

11:15
22:15          quarter past twenty two 

15:45
21:45          quarter to twenty 

10:32

20:45

and Carlos

 she are smart.

 

9:30          half past nine
12:30          half past twelve

11:15          
          quarter past twenty two 

15:45          quarter to 
          quarter to twenty 

10:32          ten 
14:05          fourteen 

10:15          ten 
9:30          nine 

20:45          twenty 

Carlos.   

she are smart. 

  "تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

 

British Language:  

    
          half past nine
          half past twelve

X  
          quarter past eleven

          quarter past twenty two 
X  

          quarter to 
          quarter to twenty 

          ten 
          fourteen 

American Language:  

          ten 
          nine 

          twenty 

  

  

  .كالمها مجع
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

 ١٧ 

British Language

  
                                  X:30

          half past nine
          half past twelve

 X:15

quarter past eleven
          quarter past twenty two 

  X:45

          quarter to sixteen
          quarter to twenty 

          ten and thirty two
          fourteen and

American Language

          ten and fifteen
          nine and thirty

          twenty and forty five
 

 
 
 
 
 

"  
          

                                        

كالمها مجع" هو و هي
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

British Language

                                
          half past nine o'clock.
          half past twelve o'clock

  

quarter past eleven
          quarter past twenty two 

        
sixteen "three"

          quarter to twenty two " nine"

thirty two  
and five o'clock

American Language

  :تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية
fifteen o'clock
thirty  o'clock
forty five

"و" حرف العطف
                    

                                        

هو و هي"يف اجلملة السابقة ألن 
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع"

British Languageاللغة الربيطانية 

                                
o'clock. 

o'clock. 
quarter past X  

quarter past eleven o'clock
          quarter past twenty two "ten" o'clock

    
"three"  o'clock

nine"  o'clock

 o'clock.
o'clock. 

American Languageاللغة األمريكية 

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية
o'clock. 
o'clock. 

forty five  o'clock

clock:  

حرف العطف: باللغة العربية
                       

                                        

يف اجلملة السابقة ألن 

اللغة الربيطانية  /أوالً         

half past X                                 

 
quarter past X

o'clock. 
o'clock. 

quarter to X  
o'clock. 

o'clock. 
  

. 
 

اللغة األمريكية  /ثانياً                

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية

o'clock. 

clockآ�0�1 ا�/�$� 

and باللغة العربية
 كارلوس.            

هي أذكياء.                                        
are  يف اجلملة السابقة ألن

                

 (half past X

 (quarter past X

 
 (quarter to X

  .غري ذلك) 

                

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية 

  
آ�0�1 ا�/�$� 

  

andمعىن  -

 جون و 

 هو و هي أذكياء
areوضعنا 

 

  
  
  

       

١ (

٢ (

٣ (

٤ (

  
                

  
- 

  
آ�0�1 ا�/�$� 

  

-



  ١٨ 

  
  

  Century: ،   قرن   Month: ،   شهر   Week: أسبوع،      Day: يوم
 :أيام األسبوع هي -

Saturday (Sat) السبت , Sunday (Sun) األحد , Monday (Mon) االثنني , 
Tuesday (Thu) الثالثاء ,Wednesday (Wed) األربعاء , Thursday (Thu) اخلميس , 

Friday (Fri) اجلمعة 
 :أمساء األشهر -

 January 1  )يناير(كانون الثاين 

  February 2  )فرباير(شباط 
  March 3  )مارس(آذار 

  April 4  )أبريل(نسيان 
  May 5  )مايو(أيار 

  June  6  )يونيو(حزيران 
  July 7  )يوليو(متوز 

  August 8  )أغسطس(آب 
 September 9  )سبتمرب(أيلول 

 October 10  )أكتوبر(تشرين األول 

 November 11  )نوفمرب(تشرين الثاين 

 December 12  )ديسمرب(كانون األول 

  
" ألـوف "رقم عـادي  ك أو ميكن قراءته نيرقم-نيبينما تقرأ السنة رقم نيعادي نيرقمكاليوم والشهر رأ قي -

  .رقمني-رقمنيقراءته ولكن يفضل 
1999          nineteen-ninety nine 

2000          twenty-zero zero 
1631          sixteen-thirty one 

 "القمري"هلجري اللتقومي : AH،     "    الشمسي"مليالدي اللتقومي : ADيوضع بعد السنة      -

BC : الشمسي"للتقومي قبل امليالدي"  

  
  :Dateآ�0�1 ا��1ر�3 

  



  ١٩ 

  
  

2/5/1320AD          two/five/thirteen-twenty AD 
3/12/1401AH          three/twelve/fourteen-one AH 

1000BC ألف سنة قبل امليالد 
7th century          القرن السابع 
1st century          القرن األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أمــثــلــة



  ٢٠ 

 
 

  
من جهة القواعد واملفردات يوجـد فـروق   . بني اللغتني يف املفردات والقواعد واللفظ قرويوجد عدة ف -

الكـثري  فال عجب أن بني اللغتني  الك فرق كبري يف طريقة لفظ الكلماتأما اللفظ فهن ،بسيطة بني اللغتني
وهذه اجلداول تظهر لك الفرق بينهما  .العكسو نومايقوله األمريكي وايفهم يستطيعون أنال من الربيطانيني

  .يف حبوث الحقة عليها عرفنتيف املفردات أما القواعد فس
  :)or / -our-(الكلمات املنتهية بـ  /أوالً               

  

 املعىن أمريكية بريطانية
arbour arbor حمور دوران مكان مظلل ،  
armour armor درع 

behaviour behavior سلوك  
colour color لون  

endeavour endeavor اولحي 

favour favor خدمة معروف ، 

fervour fervor محاسة توهج ، 

glamour glamor فتنة ، سحر 

harbour harbor  ، ملجأميناء 

honour honor احترام شرف ، 

humour humor مزاج ، دعابة 

labour labor عمل 

neighbour neighbor جار 

odour odor  ، نكهةرائحة 

parlour parlor ردهة 

rancour rancor حقد 

rumour rumor إشاعة 

  
  :9�0 ا�	�9�1 ا��7��8��� وا#���آ��ا��5ق 

  



  ٢١ 

saviour savior منقذ ، خملص 

splendour splendor روعة إشراق ، 

vapour vapor ضباب خبار ، 

vigour vigor نشاط 

  ): er / -re-(الكلمات املنتهية بـ  /ثانياً             
  

 املعىن أمريكية بريطانية
centre center وسط مركز ، 

fibre fiber ليف 

metre meter متر 

piastre piaster قرش 

sombre somber معتم ، كئيب 

theatre theater مسرح 

  
  :)log / -logue-(الكلمات املنتهية بـ  /ثالثاً             

 

 املعىن أمريكية بريطانية
catalogue catalog كتالوج،  نشرة معلومات 

dialogue dialog حوار 

monologue monolog مناجاة ذاتية 

prologue prolog رواية مةمقد 

  
  :الكلمات اليت يضاعف فيها احلرف األخري /رابعاً             

  

 املعىن أمريكية بريطانية
counsellor counselor قانوين مستشار 



  ٢٢ 

jeweller jeweler صائغ جواهر 

kidnapper kidnaper خاطف 

programmer programer مربمج 

traveller traveler مسافر 

worshipper worshiper ملبج 

  
  ):se / -ce-(الكلمات املنتهية بـ  /خامساً             

  

 املعىن أمريكية بريطانية

defence defense دفاع 

licence license ترخيص 

offence offense أذى إساءة ، 

practice practise ميارس يتدرب ،  
pretence pretense عاءاد 

  
  :كلمات متنوعة /سادساً               

  

 املعىن أمريكية بريطانية
apartment flat شقة  
apologize apologise يعتذر  
cheque check ، شيك مصريف ، يراجع حيقق 

film movie فيلم  
grey gray رمادي 

holiday vacation عطلة  
moustache mustache شارب 

petrol gasoline برتين  



  ٢٣ 

plough plow جرافة حمراث ، 

programme program برنامج 

pyjamas pajamas حبامة( ثياب النوم( 

recognize recognise فيتعر  
relize relise يدرك  

sulphur sulfur كربيت 

tyre tire إطار عجلة 

waggon wagon عربة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  ٢٤ 

 
 

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

1) 102nd is written as: 
A. one hundred second. 
B. one hundred and second. 
C. one hundredth second. 
D. one hundredth and second. 

 
2) 8014698 is written as: 

A. eight million and fourteen thousand six hundred ninety eight. 
B. eight million fourteen thousand six hundred and ninety eight. 
C. eight millions fourteen thousands six hundreds ninety eight. 
D. eight million fourteen thousand six hundred ninety eight. 
 

3) run + -ed: 
A. runned. 
B. runed. 
C. runied. 
D. None of all above. 

 
4) wish + -s: 

A. wishes. 
B. wishs. 
C. wishies. 
D. None of all above. 

 
5) matrix + "-s": 

A. matrises. 
B. matrixs. 
C. matrixes. 
D. None of all above. 
 

6) lie + -ing: 
A. lyeing. 
B. lieing. 
C. lying. 
D. None of all above. 

 
7) read + -ed: 

A. read. 
B. readed. 
C. readded. 
D. None of all above. 

 
 
 
 
 



  ٢٥ 

8) love + -ing: 
A. loving 
B. loveing 
C. lovving 
D. None of all above. 
 

9) Choose the correct sentence: 
A. Dogs drink a water. 
B. Dogs drink water. 
C. Dogs drink the water. 
D. Dogs drinks water. 
E. Dogs drinks the water. 

 
10) Choose the correct sentence: 

A. Play with me. 
B. Played with me. 
C. Playing with me. 
D. None of all above. 

 
11) 10:45 is read in British clock as: 

A. ten and forty five o'clock. 
B. quarter to eleven o'clock. 
C. quarter to ten o'clock. 
D. quarter past ten o'clock. 
E. quarter past eleven o'clock. 

 
12) 9/10/2005AD is written as: 

A. nine/ten/twenty-fife AD. 
B. nine/ten/two thousand five AD. 
C. nine/ten/two thousand five BC. 
D. None of all above. 
 

13)  The most difference between British and American Language is: 
A. Grammar 
B. Vocabulary. 
C. How to pronounce words. 
D. None of all above. 

 
14) About the clock topic, all answers below are correct except: 

A. Americans use PM and AM. 
B. 8:15 means "quarter past eight o'clock". 
C. There is a big difference between American and British clock. 
D. 10:22 can be read in British "ten and twenty two o'clock". 



 

 ١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
I  

I  

We

We

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You

You

 
 play football.

 am a hero.

We play 

We are hero

  ".أننت أنت ، أنت ، أنتما ، أنتم ، 
 
 
 
 
 
 
 

You play football.

You are a hero.

 

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 

  
  
  

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 

 ����	
� ا���
Personal Pronounsا

دائماً حبرف كبري  Iيكتب حرف 

  .تلعب كرة القدم
  .تلعبني كرة القدم
  .تلعبان كرة القدم
  .تلعبون كرة القدم
 .تلعنب كرة القدم

تخدم للداللة عن املتكلم واملخاطب والغائب وتتس 
أوالً              

ألعب كرة القدم أنا
.بطل                                                                                     

نلعب كرة القدم حنن
.أبطال حنن                                                                

  
 ����	
� ا���
ا

  

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

  

  

 
 

  
 ����	
� ا���
ا

  

-

أنت
أنت
أنتما
أنتم
أننت

أنت
أنت



 

 ٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ".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  



 

 ٤ 

 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  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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.

 

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
                                                                        

  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                                                                        

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



 

 ٦ 

  
 
 
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. 
  .يمرتلـ هذا  .يلهذا املرتل 

This house is yours.  This is your house.  
  .كـمرتل هذا  .لك هذا املرتل

This house is his.  This is his house.  
  .هـمرتل هذا  .لههذا املرتل 

This house is hers.  This is her house.  
  .هامرتلـ هذا  .هلاهذا املرتل 

This house is its.  This is its house.  
  ."غري العاقل"  هـهذا مرتل  ."غري العاقل"  ههذا املرتل ل

This house is ours.  This is our house.  
  .نامرتلـ هذا  .لناهذا املرتل 

This house is theirs.  This is their  house.  
  .هممرتلـ هذا  .هلمهذا املرتل 

  .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 مرتل.  
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 مرتل األوالد.  

  
 �����
� ا���Possessive Pronouns:  

  



 

 ٧ 

  
  
  
  .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 .  

 
  

  
 ��������� ا���
  :Reflexive Pronounsا

  

  
� ا ��رة ���Demonstrative Pronouns:  

  

 الحظ

This  

That  

These  



 

 ٨ 

  ".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 

 

  
� ا��%$#�م ���Interrogative Pronouns:  

  

  
 &'(
� ا���Relative Pronouns:  

  

Those  

who  

 الحظ

whom  

 "تدرس بالتفصيل يف البحث احلادي عشر"



That

This 

 
وميكن 
  ماعدا أمساء العلم فـال ميكـن اسـتخدام إال   

This 

I talked 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .

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 

 

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 

This is the man 

This is the man 

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

This is the man that

This is the man that

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 

. 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 

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 not 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. 

 
 
 
 



 

 ١١ 

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: 

A. Singular. 
B. Plural. 
C. People 
D. Things 
E. All above. 
F. None of all above. 
 

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. 
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الـيت   املعربة انظر إىل الصورة .صياغة األفعال العاديةو صياغة اجلملساعد يف هي أفعال تاألفعال املساعدة  -

 :Geoffrey Leechربوفيسور الوضعها 

 
 لكـن األفعـال العاديـة   من األفعال املساعدة و عدداً أكثرنستنتج من الصورة السابقة أن األفعال العادية 

 .تسوى شيئاً بدون األفعال املساعدة ال

 :إىل قسمني مها Auxiliary Verbsتنقسم األفعال املساعدة  -

Primary Auxiliary Verbs :be - have - do واليت تأيت كفعل عادي ومساعد.  
Modal Auxiliary Verbs : همفقط وفعالً  إحدى عشرعددهم:  

will - would - can - could - may - might - shall - should 
must - ought to - used to 

  أو "-"ingأو  "-s"لـه   ضـاف ي الأن الفعل املسـاعد   وه الفرق بني الفعل املساعد والفعل العادي -
ed"-" ًحرف جر  يسبقه وال أبداto must,  musting,  musts  الفعل املساعد يف كان إال إذا

  أو "s-"فـيمكن إضـافة هلـم     "be , have , do" فقـط  همو وليس مساعداً اجلملة فعالً عادياً
"-ing"  فعالً عادياً وليس مسـاعداً يف اجلملـة   بشرط أن يكون الفعل يسبقهم حرف جرميكن أن أو. 

األفعـال   ها يفأن الفعل املساعد له ميزات تفوق عن هو والفرق الرئيسي بني الفعل املساعد والفعل العادي
ـ  و ربط الفعل باملفعول به فاألفعال املساعدة تساعد يف ،العادية ة صياغة النفي والسؤال واملسـتقبل وأزمن
 .إخل...األفعال

He wills go.                                                                                          خطأ 
He will go.                                                                      هو سوف يذهب( صح(  

أي الفعل يف التصـريف األول  ( املصدرالفعل املساعد يف  يلي الذي الفعل األساسيشكل وجيب أن يكون  -
  )ing–أو  s–وغري مضاف له 

 

  
 �����Introduction:  

  



He will go

He will go.

is 

are 

am 
be  

                                        

        

was 

were 

been 
 
 
 

(I 

(He 

(She 

He will go

He will go.

is ���� He , She , It

are ���� You , We , They

am ���� I. 
be  ���� كن ،."
                                        

                                               

was ���� I , He , She , It

were ���� You , We , They

been ���� I , He , She , It , You , We , They.
 
 
 

I am/I' m

He is/He'

She is/She'

- be + -
- were 

 

He will going.    

He will go.                          

   

He , She , It

You , We , They

 
، كن ، كوين ، كونا ، كونوا

                                        

                                       

I , He , She , It

You , We , They

I , He , She , It , You , We , They.

  
  

m) a genius

He's) a genius

She's) a genius

-ing ���� b
 + -s ���� 

 

                         

                          

  

                                                               

He , She , It ,  مفرداسم
You , We , They 

، كوين ، كونا ، كونوا
                                        

                                       

I , He , She , It , مفرد
You , We , They

I , He , She , It , You , We , They.

  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
  "....، يكونوا

genius.             

genius.        

genius.   

being. 
 was. 

                             

                                         

  ."سوف"مبعىن 

                                                     

 .اسم 
مجعاسم  ,  . 

، كوين ، كونا ، كونوا كن"عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
                                                       

                                             

مفرداسم  . 

You , We , They ,  مجعاسم

I , He , She , It , You , We , They.

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
، يكونوا نكون، تكون ، 

.                        

.                            

.                   

 ٣ 

"الفعل األساسي يف املصدر        
                             

مبعىن  لصياغة املستقبل

                                                     

 

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
. بعد األفعال املساعدة         
.اجلر             

 

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
، تكون ،  يكون

                     

                           

                           

Auxiliary Verbs:  

الفعل األساسي يف املصدر
              

لصياغة املستقبل ستخدم

                                                     

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
بعد األفعال املساعدة

اجلرف وحربعد 

  
I , He , She , It , You , We , They. 

am , is , :  
تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" لتشكيل صيغة احلاضر املستمر
يكون"يربط بني الفاعل وخربه مبعىن 

                      

                  

                    

Auxiliary Verbs

الفعل األساسي يف املصدرشكل 
)هو سوف يذهب           

ستخدمي فعل مساعد

                                                     :تصريفه
:  

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن ) ١  

بعد األفعال املساعدة) ٢  
بعد ) ٣  

:  

  :التصريف الثالث

am , is , are

لتشكيل صيغة احلاضر املستمر
يربط بني الفاعل وخربه مبعىن 

.عبقرياً      
.عبقرياً يكون        
.عبقرية تكون      

���Auxiliary Verbs ا����ل ا�����ة 

شكل جيب أن يكون 
هو سوف يذهب

will فعل مساعد

تصريفه
:احلاضر                 

:املاضي                     

التصريف الثالث                     

areل افعاأل

لتشكيل صيغة احلاضر املستمر فعالً مساعداً
يربط بني الفاعل وخربه مبعىن  فعالً مساعداً
 أكون أنا -
يكون هو -
تكونهي  -

��� ا����ل ا�����ة 

جيب أن يكون "خطأ   
هو سوف يذهب( صح  

willعلماً بأن 

  
  

                  

                     

                     

األستخدم ت 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

- عبقريأنا    

-عبقري هو   
-عبقرية هي 

be  

  
��� ا����ل ا�����ة 

  

 
 

  

    

                     

                     

 
- 

١(
٢(

   

 
 هي 

  
��� ا����ل ا�����ة 

  



(It 

(You 

(We 

(They 

 
 
 
 
 
 
 

ا ، 

I 

He 

She 

It 

You 

We 

They 

 

I will 

  

It is/It' s) 

You are

We are/

They are

 
 
 
 
 
 
 

ـ ، كُ ، كنـت  ا ، ن

I was here

He was here

She was here

It was here

You were

We were

They were

 

I will be 

  ".يف البحث الرابع

You are 

 

) a genius

are/You're

/We're) 

are/They'

 

، كنـت ، كانـت  

here.              

here.            

here.        

here.              

were here.      

were here.    

were here.       

 there minutes

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل

He is 

You are ���� You're  ,  They are 

 

genius.   عبقرية.

re) a genius

 geniuses

They're) genius

 ."تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع

، كانـت   كـان 

                                                  

                                           

                                               

                       

                              

.                                 

.                                 

there minutes later

تدرس بالتفصيل

He is ���� He's  ,  She is 
John is 
  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

You're  ,  They are 

عبقرية/عبقرياً تكون

genius.             

es.               

geniuses.     

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
كـان " ماضي يكون

                                    

                               

                                       

                   

                        

                             

                          

later.                            

تدرس بالتفصيل"املستمر التام 

He's  ,  She is 
John is � John's  ,  Ali is 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

You're  ,  They are 
I am 

 ٤ 

تكون/يكون" غري عاقل

                 

                

.                 

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
ماضي يكونىن يف املاضي مبع

                                    

                                    

                                       

                        
                                     

                                        

                                  

.                            

التام واملستقبل 

He's  ,  She is ���� She's  ,  It is 
John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are ���� They're  ,  We are 

I am ���� I'm

غري عاقل"هي /هو

                

.عبقريني             
.عبقريني            

:  
تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" ستمراملاضي امل
يف املاضي مبع يربط بني الفاعل وخربه

                                                              

              

                                                  

.هنا            
                                    

                                 

                               

.                              

واملستقبل لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي 

  :ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is 

John's  ,  Ali is �
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 
I'm  

هو - عبقرية/عبقري

.عبقرياً تكون  
عبقريني نكون
عبقريني يكونوا

was , were:
املاضي امللتشكيل صيغ 

يربط بني الفاعل وخربه

                     

                             

                     

هنا  كانت/كان
                     

                      

                        

  
 ".يكون

.هناك بعد دقائق        

be:  
لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي 

ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is ���� 

� Ali's 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 

عبقري" غري عاقل

تكونأنت  - عبقري
نكونحنن  - عبقريون
يكونواهم  -عبقريون 

was , were نالفعال

لتشكيل صيغ  فعالً مساعداً
يربط بني الفاعل وخربه فعالً مساعداً

      

.هنا                          
.هنا                   

.هنا كانت              
كان "غري عاقل

                       هنا كنت.
.هنا                           

.هنا                            

  :beيستخدم الفعل 
يكون"مبعىن  
هناك بعد دقائق سأكون

beenستخدم الفعل 

لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي  فعالً مساعداً

ميكن االختصار على الشكل التايل
 It's 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
They're  ,  We are ���� We're

غري عاقل"هي /وه  

عبقريأنت   
عبقريونحنن   
عبقريون هم   

الفعال يستخدم 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

."...كانوا
هنا كنتأنا   
هنا كانهو   
كانتهي   
غري عاقل" هي/هو  

كنتأنت   
هنا كناحنن   
  كانواهم 

يستخدم الفعل  
 فعالً عادياً) 

سأكونأنا              

 
ستخدم الفعل ي 
فعالً مساعداً )

ميكن االختصار على الشكل التايل -

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
We're 

 

 
 
 

- 

١(
٢(

- 

١ (
             

- 

١(

-

-



has 

have 

had 
 
 
 
 
 
 

He 

She 

It 

I 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 

has ���� He , She , It

have ���� I , You , We ,They

had ���� I , He , She , It , You , We ,
 
 
 
 
 
 

 ."يف البحث الرابع

He has friends.

She has friends.

It has friends

I have friends.

- have 
- have + 
- have + 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 

I have 

He had 

 

He , She , It

I , You , We ,They

I , He , She , It , You , We ,

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل

friends.        

friends.           

friends.             

friends.           

 + -ing ����
have + -s ���� 
have + -ed ����

  :وليس عادياً
He has 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 

I have ���� 

He had ����

I had ����

 

He , She , It , رداسم مف
I , You , We ,They

I , He , She , It , You , We ,

تدرس بالتفصيل

                  

                       

أصدقاء.             
                       

���� having.
 has. 
���� had. 

وليس عادياًفعالً مساعداً 
He has ���� He's , She has 

John has 
" have  فعالً مساعداً وليس عادياً وأن

 I've , You have 

���� He'd , She had 

���� I'd , You had 

 .اسم مف
I , You , We ,They ,  مجعاسم

I , He , She , It , You , We ,

تدرس بالتفصيل" واملستمر التام
(." 

                   

                     

/لديها أصدقاء
                

aving. 

has  ًفعالً مساعدا
He's , She has 
has ���� John's  
have , had"

I've , You have 
They have 

He'd , She had 

I'd , You had 
They had 

 ٥ 

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

واملستمر التام التام 
)يقوم بـ(جيري 

                        

              

هو/هي لديه/
                  

hasبشرط أن يكون 

He's , She has ���� 
John's  , Ali

"hadبشرط أن يكون 

I've , You have ���� You've , We have 
They have ���� They've

He'd , She had ���� She'd , It had 

I'd , You had ���� You'd , We had 
They had ���� They'd

  :املاضي والتصريف الثالث
They. 

  
 واملستقبل لتشكيل صيغة احلاضر

جيري ، يتناول ، 
أصدقاء.                    

أصدقاء.         
أصدقاء. أو هو

أصدقاء.                  

بشرط أن يكون  على الشكل التايل
She's , It has 

Ali  has ����
بشرط أن يكون على الشكل التايل 
  

You've , We have 
They've 

She'd , It had 

You'd , We had 
They'd 

  :تصريفه
:  

املاضي والتصريف الثالث

has , have:  
لتشكيل صيغة احلاضر

، يتناول ،  )لدى( 
هو لديه أصدقاء

هي لديها أصدقاء
ميلك/متلك أصدقاء
 أنا لدي أصدقاء

على الشكل التايل
She's , It has ����

���� Ali 's
على الشكل التايل 

  :يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You've , We have ����

 
She'd , It had ���� 

You'd , We had ����
 

تصريفه
:احلاضر           

املاضي والتصريف الثالث                     

has , have نيستخدم الفعال

لتشكيل صيغة احلاضر فعالً مساعداً
 ميلك"مبعىن  

أصدقاء. أو هو 
أصدقاء. أو هي 
غري العاقل" ميلك

أصدقاء. أو 

على الشكل التايل ختصار
���� It's , 
's 

على الشكل التايل ختصار 
يكون الفاعل ضمري رفع فقط

���� We've

 It'd نادر(
���� We'd , 

                   

                     

 

يستخدم الفعال 
فعالً مساعداً )
 فعالً عادياً )

 هو ميلك أصدقاء
 هي متلك أصدقاء

 هو/هي "غري العاقل
 أنا أملك أصدقاء

ختصاراالميكن  -

ختصار االميكن  -
يكون الفاعل ضمري رفع فقط

We've , 

نادر(  

We'd ,  

have  

  

          

                     

  
  
  
  
  
  
 
 

 
- 

١(
٢(

 
 
 

-

-



You 

We 

They 

He 

She 

It 

I 

You 

We 

They 

 

He 

She 

It 

I 

You 

We 

They 

 
 
 
 

He 

You have

We have

They have

He has to

She has to

It has to 

I have to

You have to

We have to

They have to

 

 

He had friends

She had friends

It had friends

I had friends

You had 

We had friends

They had

 
 
 
 

He had to

He owned a car.                                         

 

have friends.

have friends.

have friends.

has to go now

has to go now

 go now.        

have to go now

have to go now

have to go now

have to go 

 ".يف البحث الرابع

friends. 

friends.        

friends.            

friends.                   

 friends

friends.        

had friends

to go now.               

He owned a car.                                         

 

friends.             

friends.                      

friends.             

now.                  

now.           

.                     
now.            

now.        

now.       

 now.     

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل
  ".)قام بـ

                 

.              

                                

.                   

friends.                

.              

friends.                    

  ".كان جيب على
now.               

He owned a car.                                         

                       

                

                           

                      
                 

                   

                                    

                  

                   

                               

تدرس بالتفصيل
قام بـ( ، جرى ، تناول

                                                  

                                         

                    

.                                 

                                

                

                       

كان جيب على
now.                          

He owned a car.                                         

 ٦ 

               

               

                        

                    
                      

.تذهب اآلن     
                       

                                  

                      

                       

تدرس بالتفصيل"واملستمر التام 
، تناول كان لدى

                                 

                                       

.أصدقاء                      
                                  

                    

                             

                           

"have to"  كان جيب على"أو
                    

"own. 

He owned a car.                                         

أصدقاء.    
أصدقاء.           
 أصدقاء.       

 ".على ب

                   

                   
تذهب اآلن/يذهب 

                           
                    

                 
                                       

واملستمر التام لتشكيل صيغة املاضي التام 
كان لدى"مبعىن  

                                   

                                       

أصدقاء كانت لديها
                      

                              

                             

               

"have to"مبعىن ماضي 

                    

own"يف اللغة االجنليزية  "

He owned a car.                                                         

 أنت لديك أصدقاء
حنن لدينا أصدقاء

أو هم لديهم 
"to"  بجي"مبعىن

.ذهب اآلن        
.تذهب اآلن            

 أن" غري العاقل
.أذهب اآلن          
.تذهب اآلن      

.نذهب اآلن           
.يذهبوا اآلن            

:  
لتشكيل صيغة املاضي التام 

has , have 
             .

.أصدقاء                                              
كانت لديها/لديهكان 

                                   

.أصدقاء           
                .

.أصدقاء                         

"to"  مبعىن ماضي
.يذهب اآلن     

يف اللغة االجنليزية  "
                      

أصدقاء. أو 
أصدقاء. أو حنن 

ميلكون أصدقاء. أو
"to"يتبعه  

ذهب اآلني أن 
تذهب اآلن عليها أن

غري العاقل" عليها/عليه
أذهب اآلن علي أن

تذهب اآلن عليك أن
نذهب اآلن علينا أن
يذهبوا اآلن عليهم أن

:hadيستخدم الفعل 
لتشكيل صيغة املاضي التام  فعالً مساعداً
has , haveماضي  

.أصدقاء كان لديه
أصدقاء كانت لديها

كان " غري العاقل
.أصدقاء كان لدي  

أصدقاء كلدي
.أصدقاء ن لدينا

أصدقاء كانوا لديهم

"to"يتبعه  

يذهب اآلن أن كان جيب عليه

"، ميلك تلك
.هو امتلك سيارة       

 أنت متلك أصدقاء
 حنن منلك أصدقاء

  هم ميلكون
 فعالً عادياً )

  هعلي جيب

عليها أن جيب  

عليه جيب  

علي أن جيب  

عليك أن جيب  

علينا أن جيب  

عليهم أن جيب  

يستخدم الفعل  
فعالً مساعداً )
 فعالً عادياً )

كان لديههو   
كانت لديهاهي   

غري العاقل"هي /هو  

كان لديأنا   
لدي انك أنت  
ن لدينااكحنن   
كانوا لديهمهم   

 فعالً عادياً )
 كان جيب عليه

تلكمي"معىن  -
 هو امتلك سيارة

 
 
 

٣(
 

 

- 

١(
٢(

 
 

 

 
 
 
 

 
٣(

 

-



She 

It 

I 

You 

We 

They 

d

d

d

d

He 

She 

It 

I 

You 

We 

She had to

It had to 

I had to go

You had 

We had to

They had

do ���� I , You , We , They , 

does ���� He , She , It , 

did ���� I , He , She , It , You , We ,

done ���� I , He , She , It , You , We ,

He does seem

She does

It does seem 

I do seem 

You do seem 

We do seem 

- do + 
- do + 
- do + 

 

to go now

 go now

go now.                   

 to go now

to go now

had to go now

I , You , We , They , 

He , She , It , 

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

seem good

does seem good

seem good

seem good.              

seem good

seem good

o + -ing ���� 
do + -s ���� does.
do + -ed ���� did.

 

now.                               

now.            
.                   

now.                   

now.                        

now.                        

I , You , We , They , 

He , She , It , مفرد

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

 ".البحث احلادي عشر

good.                    

good.              

good.                           

              

good.         

good.           

 doing. 
does. 

did. 

                        

. تذهب اآلن            
.                          

.                       

.                        

.                        

I , You , We , They ,  مجعاسم
مفرداسم  . 

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

  ".يف البحث العاشر
البحث احلادي عشر

              

                               

                      

                               

                       

                      

 

 ٧ 

                            

تذهب اآلن/
                   

              

.                                   

.                                

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

I , He , She , It , You , We , They.

يف البحث العاشر
البحث احلادي عشر تدرس بالتفصيل يف

                                          

               

.حبالة جيدة                            
                                              

                                         

                                           

              

/يذهب أن" 
              

                  .
              .

                .

They. 
  

They. 

do , :  
يف البحث العاشر درس بالتفصيل

تدرس بالتفصيل يف
. 

                

                             

حبالة جيدة فعالً
                         

                 

                    

. تذهب اآلن    
" غري العاقل" 

. أذهب اآلن     
.تذهب اآلن
. نذهب اآلن
. يذهبوا اآلن

  :تصريفه
:  

: 

  :التصريف الثالث

o , does , d

درس بالتفصيلت"لصياغة النفي 
تدرس بالتفصيل يف" لصياغة السؤال

.لصياغة توكيد الفعل
.حبالة جيدة                      
.حبالة جيدة                     

فعالًتبدو /يبدو
.حبالة جيدة                          

.حبالة جيدة                     
.حبالة جيدة                      

تذهب اآلنأن  كان جيب عليها
 اعليه/عليه 

أذهب اآلن أن جيب علي
تذهب اآلن أن كان جيب عليك
نذهب اآلن أن كان جيب علينا
يذهبوا اآلن أن كان جيب عليهم

تصريفه
:احلاضر                     

:املاضي                     

التصريف الثالث                     

didل افعستخدم األ

لصياغة النفي  فعالً مساعداً
لصياغة السؤال فعالً مساعداً
لصياغة توكيد الفعل فعالً مساعداً
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً

يبدو" غري عاقل
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً

 كان جيب عليها

  كان جيب

جيب علي كان  

 كان جيب عليك

 كان جيب علينا

 كان جيب عليهم

                  

                     

                     

 
ستخدم األت 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

فعالًهو يبدو   

فعالًبدو تهي   

غري عاقل"هي /هو  

فعالًأنا أبدو   

فعالًأنت تبدو   

فعالًحنن نبدو   

do  
 

                  

                     

                     

  
  
  

- 

١(
٢(
٣(

 

 

 

 

 



 ٨ 

They do seem good.                                                     حبالة جيدة فعالًهم يبدون.  

 ."يعمل ، يؤدي ، ينجز ، يقوم بـ"مبعىن  فعالً عادياً )٤

He does his job well.                                                جيدبشكل عمله يقوم بـهو.  
She does her job well.                                            بشكل جيدعمله قوم بـت يه.  

It does its job well.                جيدبشكل  اعملهبـ تقوم/عملهبـ يقوم "غري عاقل"هي /هو.  

I do my job well.                                                     بشكل جيد يعملبـ أقوم أنا.  

You do your job well.                                          بشكل جيد كعملقوم بـت أنت.  

We did our job well.                                     ماضي" .بشكل جيد ناعملبـ قمنا حنن"  

They did their job well.                              "ماضي" .بشكل جيد معملهبـ امواق مه   

  
  :تصريفه

  :احلاضر                     
will ���� I , He , She , It , You , We , They. 

  :املاضي والتصريف الثالث                     
would ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 

  "درس بشكل موسع يف البحث الرابعي" :willيستخدم الفعل  -
 ".البحث الرابعتدرس بالتفصيل يف " "سوف"لصياغة املستقبل مبعىن  مساعداًفعالً  )١

Susan will  be here in half of an hour.   تكون هنا خالل نصف ساعةوف سسوزان.  

 
  "درس بشكل موسع يف البحث الرابعي" :wouldيستخدم الفعل  -
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" "سوف"لصياغة املستقبل مبعىن  فعالً مساعداً )١

 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" Future in the Past املاضيمع  املستقبللربط  فعال مساعداً )٢

 ".البحث الثاين عشرتدرس بالتفصيل يف " Conditional Clausesيف اجلمل الشرطية  فعالً مساعداً )٣

 .سؤال فقطالصيغة  يف طلب املهذبعند ال فعالً مساعداً )٤

Would you lend me your pen?                طلب مهذب" هل تسمح يل بإعارة قلمك؟"  

 
 
 

will  



 ٩ 

 
  :تصريفه

  :احلاضر                     
shall ���� I , He , She , It , You , We , They. 

 :املاضي والتصريف الثالث                     

should ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  
  :shallيستخدم الفعل  -
يف اللغـة   willوقد حل حملـه   ،Weأو  I إذا كان الفاعل" سوف"املستقبل مبعىن  لصياغة مساعداًفعالً  )١

يف مايسـتعمل   جداً ونادر خصوصاً يف اجلمل االستفهاميةو ليستعم أما يف اللغة الربيطانية مازال ،األمريكية
 .اجلمل العادية

Shall we go abroad?                              مجلة استفهامية" نذهب إىل اخلارج؟وف سهل"  
  .مايستعمل ولكن نادر جداً instructions اتميأمر أو تعللتعبري عن ل مساعداًفعالً  )٢

All students shall attend the class.           احلصةأن حيضروا  مجيع الطالب ىجيب عل.  
 

  :shouldيستخدم الفعل  -
 .يف تلك اللحظة الحيدثيفضل أن حيدث ولكنه و به مرغوب عمل ماعلى  تعبريلل فعالً مساعداً )١

 "ولكنها ال تفعل. "أن ختفض الضرائب احلكومةجيب على 

The government should lower taxes. 
  "ولكنك التفعل ذلك. "أن تتصل بأمك كل اسبوع جيب عليك

You should phone your mother every week. 
 .rules & instructionsللتعبري عن القواعد والتعليمات  فعالً مساعداً )٢

  "old saying قول حكيمقاعدة و" .سمعواال أن ي روااألطفال ي جيب على
Children should be seen and not heard. 

 .حدوثه مرجححمتمل و ماللتعبري عن عمل  فعالً مساعداً )٣

  "عمل مرجح حدوثه. "الطائرة أن بط اآلن على جيب
The plane should land right now.  

 أبداً حيدثفهذا يدل على عمل ما مل  should + have + V.3بالصيغة  عندما يأيت )٤

 ملاذا مل تفعل؟. أن ترسل هذه الرسائل جيب عليككان 

You should have posted those letters. Why didn't you?               

shall  



 ١٠ 

  ؟أين هو. يكون يف املرتل منذ فترة طويلةأن  جيب عليه كان
He should have been home long ago. Where is he? 
 

  :تصريفه
  :احلاضر                     

may ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 :املاضي والتصريف الثالث                      

might ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 
  :mayيستخدم الفعل  -
شـائع   could و can اسـتخدام " permissionشـيء  لللتعبري عن إذن أو ترخيص  فعالً مساعداً )١

 ".أكثر

May I come in?                                                    طلب إذن"هل أستطيع الدخول؟"  

May I use your cell phone?               طلب إذن"استعمال هاتفك اخلليوي؟ أستطيع هل"  
 رمبـا "مبعـىن   سـتقبل املاضـر أو  احل يف possibility ما احتمالإمكانية أو تعبري عن لل فعالً مساعداً )٢

perhaps." 

  
 

 
  . صحيحة تكونرمبا األخبار 

The news may be true. OR Perhaps the news is true.                                   
  .ستمطر غداً رمباهي 

It may rain tomorrow. OR Perhaps it rains tomorrow.                                        
 

may  

Where's James? 
Why is he late? 

I don't know, Mr Baker. 
He may be ill. 

Or he may be too 
lazy to come to 
school. 

  أ#" ! ��؟
 ���ذا )'&%؟

  .� -% #� , �+ أ�%ف 
  .ه0 �%#� ر���

ه0 آ0ل !�ًا � ')3  ر���أو 
  .إ�6 ا���ر,�



 ١١ 

يف  possibility احتمال مـا إمكانية أو فهذا يدل على  may + have + V.3عندما يأيت بالصيغة  )٣
 .املاضي

He may have dead.                                                                    مات رمباهو.  

He may have been ill.                                                         كان مريضاً رمباهو.  

 possibility احتمـال مـا   إمكانية أو فهذا يدل على may + be + V-ingعندما يأيت بالصيغة  )٤
 .اآلن دثحي

He may be coming to school on foot.               األقدامعلى آيت إىل املدرسة  رمباهو.  

 
 :mightيستخدم الفعل  -

األساسـية  وضعنا الفروق  قدلو ،البسيطة فروقبعض المع  "انظر الحقاً" couldنفس استخدامات تقريباً له 
  .البحثيف آخر  couldوبني  might بني
  

  :تصريفه
  :احلاضر                     

can ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  :املاضي والتصريف الثالث                     

could ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  :canيستخدم الفعل  -
 ".يستطيع ، يمكن"مبعىن  يف احلاضر ability اجلسدية وأالعقلية  املقدرةللتعبري عن فعالً مساعداً  )١

He can speak English.                                         تحدث اإلجنليزيةأن ي يستطيعهو.  

You cannot smoke here.                                                 التدخني هنا ميكنكال.  

 ."couldاستخدام  يفضل" permissionشيء لإذن أو ترخيص للتعبري عن  )٢

  "إذن أو ترخيص لسماحه باستعارة الراديو. "استعارة الراديو حىت يوم غد ميكنك
You can borrow the radio until tomorrow.    

يفضـل  " "perhapsرمبـا  "اضر أو مستقبل مبعىن يف احل possibility للتعبري عن إمكانية أو احتمال )٣
 ".mayاستخدام 

The weather can be very hot in Delhi.           حاراً جداً يف دهلييكون  رمبا اجلو.  
 
 

can  



 ١٢ 

  :couldيستخدم الفعل  -
ـ "يف املاضي مبعىن  ability للتعبري عن املقدرة العقلية واجلسدية فعالً مساعداً )١ ، كـان   ناستطاع ، تمكَّ

 ".يمكن، كان  يستطيع

He could learn English.                                          أن يتعلم االجنليزية استطاعهو.  
 .أن تشتري معطفاً بعشرين دوالراً فقط كان ميكنكيف تلك األيام، 

In those days, you could buy a coat for $20 only. 
 .أو غري مرجح احتمال حدوثه بعيد ولكن ثدحي أن ميكن ما للتعبري عن عمل فعالً مساعداً )٢

  "غداً احتمال بعيد أن متطر. "أن متطر غداً ولكن ال يوجد غيوم يف السماء اليوم ميكنهي 
It could rain tomorrow, but there are no clouds in the sky today. 

  "احتمال بعيد أن يصبح مليونرياً. "جداً ، ولكن الفرص ضئيلةيف يوم ما صبح مليونرياًأن أ ميكن
One day I could become a millionaire, but the chances are 
very small. 

 .permissionشيء لللتعبري عن إذن أو ترخيص  )٣

  "إذن أو ترخيص لسماحه باستعارة الراديو. "استعارة الراديو حىت يوم غد ميكنك
You could borrow the radio until tomorrow.    

 :Conversationانظر إىل هذه احملادثة . suggestions اتقتراحااليستعمل يف  فعالً مساعداً )٤

  ؟ةجنليزيلغيت االكي أحسن لماذا سأفعل : الطالب    
  "اقتراح. "تمارين عن القواعدحسناً، عليك أن حتاول يف بعض من هذه ال: املعلم    

Student: What will I do to improve my English? 
Teacher: Well, you could try some of these grammar exercises. 
 

  .تصريف ثالثال ماضي وليس له 
  :mustيستخدم الفعل  -
 .obligation أو اإللزام القصوى الضرورة للتعبري عن مساعداً فعالً )١

You must eat to live.              ستموتفإن مل تفعل ذلك . "تعيشكي تأكل ل أن كعليحيب"  
 أو شـعور  ولكن هنالك دليل أو شك ،عن عمل غري معروف إذا كان صحيحاً أم ال للتعبري مساعداً فعالً )٢

  :بني هاتني اجلملتني قارن .أنه صحيح على
This mosque is very old.                  ًمعروف أن املسجد قدمي. "هذا املسجد قدمي جدا"  

  "أنه قدميبولكن منظره يوحي  ،أو ال اًإن كان قدميغري معروف . "جداً اًقدمي يكونجيب أن املسجد هذا     
This mosque must be very old. 

must  



الشخص 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it 

She 

 
 

 

واإلمكانيات 

إذن أو الترخيص لشيء 
 

الشخص من هو 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it 

She used to

 
 

"had to". 

واإلمكانيات 
permission. 

إذن أو الترخيص لشيء 
الناس، ولكن الكثري من 

 .ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

 

من هو غري معروف 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it must be my son. He always gets home at this time.

Subject     

used to be a teacher.            

must = have to. 

have to  وهو"had to"

واإلمكانيات  عند التعبري عن االحتماالت
permission

إذن أو الترخيص لشيء لطلب 
، ولكن الكثري من 

ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

 

غري معروف . "هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

Subject     +     

be a teacher.            

  الحظات حول األفعال املساعدة

must = have to

have toيف املاضي فيجب استخدام ماضي 

عند التعبري عن االحتماالت
permission لشيء عند طلب إذن أو رخصة

لطلب مجيعهم يستخدمون 
، ولكن الكثري من mayيليها 

ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

+     used to     

 .اآلن

be a teacher.            

الحظات حول األفعال املساعدة

must = have toأي ميكننا القول أن 

يف املاضي فيجب استخدام ماضي 
might عند التعبري عن االحتماالت

عند طلب إذن أو رخصة
مجيعهم يستخدمون 

يليها  canيليها 

can , may , will , must , shall ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر
 

 ١٣ 

هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

used to     +     
 

اآلنغري صحيح 
be a teacher.                        

الحظات حول األفعال املساعدة

أي ميكننا القول أن 
يف املاضي فيجب استخدام ماضي 

mightيفضل استخدام 

could عند طلب إذن أو رخصة
can , may , could  مجيعهم يستخدمون
يليها  استعماالً

can , may , will , must , shall

 .يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Conversation: 

  
هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت. 

A. There is somebody knocking on the door. 
be my son. He always gets home at this time.

+     Verb.1
 use to. 

غري صحيح ولكنه يف املاضي 
"ولكن اآلن ليست معلمة     

الحظات حول األفعال املساعدةبعض امل
. 

أي ميكننا القول أن  هلما نفس املعىن
must  يف املاضي فيجب استخدام ماضي
might : يفضل استخدام

couldويفضل استعمال 

can , may , could

could استعماالً كثرهاأ
 .canأكثر ذيباً من 

can , may , will , must , shall

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Conversation

  .هنالك شخص ما يقرع الباب
. يكون هذا ابين

  "ابنه

be my son. He always gets home at this time.

1     +     Object
 ليس له حاضر

 

يف املاضي  حصل
ولكن اآلن ليست معلمة

بعض امل
.mustأقل قوة من 
have to هلما نفس املعىن

mustإذا كنت تريد التعبري عن 

mightو  

ويفضل استعمال 
can , may , could التالية

couldولكن 

أكثر ذيباً من 
can , may , will , must , shall

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Conversationانظر إىل هذه احملادثة 

هنالك شخص ما يقرع الباب
يكون هذا ابين جيب أن

ابنهولكن شكه يقول أنه 

be my son. He always gets home at this time. 

: 

Object 
ليس له حاضرهذا الفعل املساعد 

used to: 

حصلما للتعبري عن عمل 
ولكن اآلن ليست معلمة. "هي كانت معلمة

should  أقل قوة من
have toو  

إذا كنت تريد التعبري عن 
 couldالفرق بني 

possibil ، ويفضل استعمال
التالية األفعال املساعدة
permission،  ولكن

أكثر ذيباً من  mayيقولون إن 
can , may , will , must , shallاألفعال املساعدة 

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخرأن يأ أبداً

  

انظر إىل هذه احملادثة 
هنالك شخص ما يقرع الباب. أ

جيب أننعم، . ب
ولكن شكه يقول أنه 

 

:له الصيغة 
 

هذا الفعل املساعد  
used toيستخدم  

للتعبري عن عمل  )
 هي كانت معلمة

- should

- must 
إذا كنت تريد التعبري عن  -
الفرق بني  -

possibility

األفعال املساعدة -
ermission

يقولون إن 
األفعال املساعدة  -
أبداً ال ميكن -
  

used to  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
- 

- 

- 

١(
 

-
-
-
-

-

-
-
  



 
 
 
 
 
 

  
I 

When we were children, we 

 
 
 
 
 
 

  "ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد
I used to 

When we were children, we 

 املاضي

use to.  

She (did not

She use

Did she

Used she to be a teacher?                      

 

ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد
 work in 

When we were children, we 

املاضي

She used to be a teacher.

used to  إىلuse to

did not/didn't) use to be a teacher.

She used not to be a teacher.

Did she use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

  "أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية

 

ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد عمل يف مدريد
work in Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

When we were children, we 

She used to be a teacher.
.هي كانت معلمة

used toونبدل من 

didn't) use to be a teacher.

to be a teacher.

use to.  
use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

  "غري شائعة
أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية

عمل يف مدريدكان ي
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

past habit. 

 "عادة يف املاضي

When we were children, we used to

She used to be a teacher. 
 هي كانت معلمة

"didn't"  ونبدل من

didn't) use to be a teacher.

to be a teacher.                

use toإىل  

use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

غري شائعةنفي والسؤال 
أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية 

 ١٤ 

كان ي" .اآلن أعمل يف كواالملبور
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

ast habit

عادة يف املاضي. "
used to play in that 

but now she works in news paper.
 .

"didn't"أو 

didn't) use to be a teacher.
 .مباشرة

                

 used toونبدل من 
use to be a teacher?                  

Used she to be a teacher?                      

used to نفي والسؤال يف ال
 لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

  

اآلن أعمل يف كواالملبور
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

ast habit املاضيسلوك أو طبع يف 

. "، كنا نلعب يف ذلك امللعب
play in that 

but now she works in news paper.
. ولكن اآلن هي تعمل يف اجلرائد

"did not"  أو
  ".أصبحت معلمة

didn't) use to be a teacher.                
مباشرةused  بعد الفعل

  ".أصبحت معلمة
                 

"Did"  ونبدل من
هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟           

 .إىل أول اجلملة

Used she to be a teacher?                      هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
used toاستخدام 

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

اآلن أعمل يف كواالملبور. مدريد
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

سلوك أو طبع يف 
، كنا نلعب يف ذلك امللعب

play in that playground

but now she works in news paper.
 ولكن اآلن هي تعمل يف اجلرائد

 :مهاللنفي 

"did not"يوضع بعد الفاعل مباشرة 

أصبحت معلمة اآلن
                 

"not" بعد الفعل
أصبحت معلمة اآلن

  :هنالك طريقتان للسؤال مها

"Did"وضع يف بداية اجلملة 

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
إىل أول اجلملة

هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
استخدام "

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

مدريدأنا كنت أعمل يف 
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.  

سلوك أو طبع يف عادة أو للتعبري عن 
، كنا نلعب يف ذلك امللعبعندما كنا أطفاالً

playground. 

 احلاضر

but now she works in news paper. 
 

للنفي ن اهنالك طريقت
يوضع بعد الفاعل مباشرة 

اآلن"هي مل تكن معلمة 

"not"بإضافة كلمة 

اآلن"هي مل تكن معلمة 

هنالك طريقتان للسؤال مها
وضع يف بداية اجلملة 

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
إىل أول اجلملة usedبنقل الفعل 

هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي"

أنا كنت أعمل يف 

للتعبري عن  )
عندما كنا أطفاالً    

 

احلاضر

هنالك طريقت -
يوضع بعد الفاعل مباشرة  )١

هي مل تكن معلمة 

بإضافة كلمة  )٢
هي مل تكن معلمة 

هنالك طريقتان للسؤال مها -
وضع يف بداية اجلملة ي )١

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟هل   

بنقل الفعل  )٢
 هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟

  
 

٢(
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-
١

٢

-
١
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علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  

He will can do that. 

He will 

 

علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  

He will can do that. 

He will be able to do that. 

 

علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  إىل اللغة االجنليزية 

He will can do that.      

able to do that. 

إىل اللغة االجنليزية 

)ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر  

able to do that.                            

 ١٥ 

إىل اللغة االجنليزية " هو سيتمكن من فعل ذلك
  

  :على هذا الشكل
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

                      

هو سيتمكن من فعل ذلك
  :مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

على هذا الشكلطبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

                           

هو سيتمكن من فعل ذلك"كيف سنترجم اجلملة 
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

  :الشكلعلى هذا 
.هو سيتمكن من فعل ذلك          

كيف سنترجم اجلملة 
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر(كبري 
على هذا بل تكتب 

هو سيتمكن من فعل ذلك

كيف سنترجم اجلملة / س
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة / ج
كبري خطأ   

بل تكتب 
       هو سيتمكن من فعل ذلك
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 

 
1) When we ask a permission, we had better use: 

A. might. 
B. could. 
C. may. 
D. can. 
E. None of all above. 

 
2) "must" is used to express: 

A. Possibility. 
B. Obligation. 
C. Ability. 
D. Intention. 

 
3) "may" is used to express: 

A. Possibility. 
B. Permission. 
C. Ability. 
D. Suggestion. 
 

4) Choose the correct sentence: 
A. Could I get that pen? 
B. Can I get that pen? 
C. May I get that pen? 
D. Might I get that pen? 

  
5) I may ......... able to come to your party if I have the time. 

A. be 
B. being 
C. being to 
D. can 

 
6) I ......... speak French without a problem now because I have had many lessons. 

A. may 
B. can 
C. have 
D. could 

 
7) "be" is: 

A. Modal Auxiliary Verb 
B. Primary Auxiliary Verb. 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
 
 
 
 



 ١٧ 

8) We ......... leave to San Francisco tomorrow. 
A. will 
B. would 
C. were 
D. have 
E. None of all above. 

 
9) When we say an old saying, we had better use: 

A. must. 
B. could. 
C. should. 
D. used to. 

 
10) When we say something we do not know if it is true but we have plenty of evidence, we had 

better use: 
A. must. 
B. could. 
C. should. 
D. may. 
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Subject

 فاعل

Progressive.  
Perfect Continuous Tense.  

Present:  

Subject + 

 "التصريف األول

  .sمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
  :، اسم مجع

٢  

  

  :قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل

  

Progressive

Perfect Continuous Tense

Present Simple

Verb.1 
 
 
 
 
 

  فعل 
التصريف األول

 :مفرد

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
 ،I اسم مجع ،

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل

:كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tense.  
Perfect Tense.  

Progressive (Continuous

Perfect Continuous Tense

Simpleاحلاضر البسيط 

 + 

Present Tense:  

  
التصريف األول"  أو اسم جمرور

It  ، مفرداسم
مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

 ،They  ،

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل
Present Tense.  

Past Tense.  
Future Tense.  

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tense

Perfect Tense

Continuous)

Perfect Continuous Tense

احلاضر البسيط  

Object 

Introduction:  

Present Tense

  مفعول به 
أو اسم جمرور

He  ،She  ،It

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  
You  ،We  ،

  .ال يضاف للفعل أي شيء

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل
Present Tense

Past Tense

Future Tense

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tenseصيغة البسيط 

Perfect Tenseصيغة املستمر 

( Tenseصيغة التام 
Perfect Continuous Tense التام املستمر

 /أوالً           

:  
 

Introduction

�� ا	���� Present Tense

أو اسم جمرور

Heإذا كان الفاعل 

 "s"يضاف للفعل 
Youإذا كان الفاعل 

ال يضاف للفعل أي شيء

 قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىلت
Present Tenseاحلاضر ) 

Past Tenseاملاضي ) 

Future Tenseاملستقبل ) 

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال ويصاغ 
صيغة البسيط ) 
صيغة املستمر ) 
صيغة التام ) 
التام املستمرصيغة ) 

                      

:له الصيغة 

  
 �����Introduction

  

  
�� ا	���� ) ١
  

إذا كان الفاعل  -
يضاف للفعل 

إذا كان الفاعل  -
ال يضاف للفعل أي شيء
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He 

I 

She plays 

Water boils at 

The earth moves 

He plays

I live in New York

She plays 

Water boils at 

The earth moves 

 
 

plays tennis.   

in New York

She plays tennis.      

Water boils at 100

The earth moves 

Subject

  فاعل

 
 

tennis.             

in New York City.      

tennis.            

100ْ C.           

The earth moves around the sun.   

Present:  

Subject     +          +     

فاعل

                                                                  

.                                   

                                  

C.                  

round the sun.   

Present 

+          +     
am 
is 

are 
 

  

٣  

                                            

                             

                      

"حالة دائمة                 
round the sun.            

 Progressive

+          +     Verb
 
 
 

 
  
  

-ing 

-ing.  

 :مفرد

  :، اسم مجع

                                            

                                      

                                  

حالة دائمة. "
"حقيقة علمية    

Progressiveاحلاضر املستمر 

Verb-ing     

 أمــثــلــة

  :استخدامات احلاضر البسيط

ing+ فعل 

ingمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

It  ، مفرداسم

 ،They اسم مجع ،

                                            

.نيويورك             

"دائمة عادة        

  .علمية
. "درجة مئوية

حقيقة علمية. "األرض تدور حول الشمس

احلاضر املستمر  

     +     Object

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر البسيط

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

He  ،She  ،It

  .isيأيت بعد الفاعل مباشرة 
You  ،We  ،
  .areيأيت بعد الفاعل مباشرة 
  

  .amيأيت بعد الفاعل مباشرة 

.التنس                                                
نيويورك مدينة

  .دائمة
عادة. "هي تلعب التنس

علمية ةقيحالة دائمة أو حق
درجة مئوية ١٠٠املاء يغلي عند 

األرض تدور حول الشمس

 /ثانياً                       

:  
Object 

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر البسيط

مفعول به 
أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

Heإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
Youإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
  :Iإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 

التنس يلعبهو 
مدينة يف أعيشأنا 

دائمة عادة )
 هي تلعب التنس

حالة دائمة أو حق )
 املاء يغلي عند 

 األرض تدور حول الشمس

                     

:له الصيغة 

استخدامات احلاضر البسيط

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  -

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

 

  
  

 هو 
 أنا 
  
  
١(
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-

-
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(He 

(They 

 
 
 

(She is

(I am

I 

(They are/

يف صـيغة  

He is/He'

They are

 
 
 

She is/She's)

I am/I'm)

I cannot 

(They are/

يف صـيغة   ال تأيت أبـداً 

like يفضل
need 

realize 

forget 

be يكون

 
 

He's) playing

are/They'

She's) watching 

/I'm)  having 

 find a flat, so 

be going to".  
(They are/They're) 

ال تأيت أبـداً 

 love , يفضل

need حيتاج , think 

realize يدرك
forget ينسى , suppose 

 appear , يكون

 
 

playing basketball.  

They're) watching

watching 

having lunch.                

find a flat, so (I am

be going to

They're) traveling on Friday.

State (Stative) Verbs  ًال تأيت أبـدا

, love حيب , prefer 

, think يعتقد
 mean , يدرك

, suppose يفترض
, appear يظهر , sound 

basketball.  

watching the 

watching the TV.     

lunch.                

  "حالة مؤقتة
I am/I'm)

be going toأو   willاملستقبل

traveling on Friday.

(Stative) Verbs

, prefer يفضل
 imagine , يعتقد

, mean يقصد , understand 

 hope , يفترض

, sound ًيصدر صوتا

٤  

basketball.                        

the TV.    

TV.                

lunch.                                       

حالة مؤقتة. "أنا أسكن مع أخي
I'm)  living with my brother.

املستقبل استخدم صيغة
traveling on Friday.

(Stative) Verbs

  :احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال
 hate ,  يفضل

, imagine يتخيل
, understand 

, hope يرجوا 
 belong  , يصدر صوتاً

                         

TV.                

               

                       

أنا أسكن مع أخي
living with my brother.

استخدم صيغة أيضاً
traveling on Friday.   مستقبل قريب "

 أمــثــلــة

 :املستمر

Verbs (Stative)هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 

احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال
, hate يكره , want 

 believe , يتخيل

, understand يفهم 
 , see يرى
,  belong 

                  

              

  
"اآلنحيدث      

"حيدث اآلن                       

أنا أسكن مع أخي أستطيع أن أجد شقة، لذا
living with my brother.

أيضاً كنمي" القريب
مستقبل قريب. "

أمــثــلــة

املستمراستخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

, want يريد
, believe يصدق , know 

 , remember 

ميلك own , يرى
,  belong يالءم , contain 

.كرة السلة      
.زافلالت               

  .اآلنحيدث 
حيدث . "ازهي تشاهد التلف
حيدث اآلن. "أنا أتناول الغداء

  .حالة مؤقتة
أستطيع أن أجد شقة، لذا

living with my brother.  

القريبتنظيم املستقبل 
. "سيسافرون يوم اجلمعة

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

 wish , يريد

, know يعرف
, remember يتذكر

 seem  , ميلك

, contain حيتوي

كرة السلة يلعبهو 
 يشاهدونهم 

حيدث  ما عمل )
 هي تشاهد التلف
 أنا أتناول الغداء

حالة مؤقتة )
أستطيع أن أجد شقة، لذا الأنا     

تنظيم املستقبل  )
 سيسافرون يوم اجلمعة

استخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك  -
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

, wish يتمىن ,  
  , يعرف

  , يتذكر
,  seem يبدو , 

 … , حيتوي
     

 

  
  
  

 هو 
 هم 
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  :التالية انظر إىل اجلمل
1) She works here until Monday.                                                          خطأ 

2) She is working here until Monday.                هي تعمل هنا حىت يوم االثنني( صح(  

 .اضر املستمر وليس احلاضر البسيطصيغة احل نستخدم ،حالة مؤقتة

  
2) He is seeming very tired.                                                                   خطأ 

3) He seems very tired.                                                   هو يبدوا متعباً جداً( صح(  

مع  يأيتاحلاضر املستمر وإمنا  صيغة مع يأيتال لذا  ،State Verbsمن أفعال احلس واإلدراك  seemالفعل 
  .احلاضر البسيطصيغة 

 
  

 :املستمرالفرق بني احلاضر البسيط واحلاضر        

 :   انظر إىل هذه اجلملة -

  .هو يريد أن يشتري كمبيوتراً جديداً
He is wanting to buy a new computer.                                         خطأ 

He wants to buy a new computer.                                                صح 

  .ال يأيت يف صيغة احلاضر املستمر State Verbsمن أفعال احلس واإلدراك  wantألن الفعل 
 "think"مثل الفعـل  . Action Verbو  State Verbهنالك بعض األفعال ميكن أن يعترب  -

أي أنه يـأيت   Action Verbفيعترب " يفكر"إذا كان القصد يف اجلملة " يعتقد"و " ريفك"فله معنيان 
 .مع األزمنة املستمرة

I am thinking.                                                                        أنا أفكر.  

  :tasteوكذلك نفس الشيء مع الفعل 
This ice cream tastes disgusting. هذا اآليس كرمي تفوح منه رائحة مثرية لالمشئزاز.  

  .هو يتذوق احلساء لريى إذا كانت حتتاج إىل ملح أكثر
He is tasting the soup to see if it needs more salt. 



3) Where is 

4) 

4) Vegetarians 

     

(I 

(He 

) Where is 

) Where is 

) Vegetarians 

     Vegetarians 

I have/I'

(He has/He'

 
 

) Where is John

Where is John

) Vegetarians are

Vegetarians do not eat 

Subject     +

I' ve) read

He's) watch

  

 فاعل

 
 

John? He cleans 

John? He is cleaning 

  

are not eat

do not eat 

Subject     +

read the book.      

watched the 

  "انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

فاعل

cleans the car.    

is cleaning 

  .سيطصيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

not eating meat. 

do not eat meat. 

  .اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Present:  

Subject     +          

the book.                

the TV for two hours

  :تصريفه
read 

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

has 
have 
 

  :، اسم مجع

٦  

the car.    

is cleaning the car.

صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

meat.                     

meat.                     
اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Present Perfect

          +     Verb
 
 
 

                                      

for two hours

Irregular Verbs تصريفه
read - read -

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب
 

  فعل 
  "التصريف الثالث

 :مفرد

 ،I اسم مجع ،

the car.                         

the car.          
صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

                    

                
اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Perfectاحلاضر التام 

Verb.3     +     

                            

for two hours.  

Irregular Verbs

- read 
انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

فعل 
التصريف الثالث"

It  ، مفرداسم

 ،They  ،
.  

 أمــثــلــة

                             

)؟ إنه ينظف السيارة  
صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب نستخدم

                                    

)النباتيون ال يأكلون اللحوم       
اضر البسيط وليس احلاضر املستمرصيغة احل

احلاضر التام  /

     +     Object

                               

.التلفاز ملدة ساعتني         .
Irregular Verbsمن األفعال الشاذة 

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب"

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

He  ،She  ،It

  .hasيأيت بعد الفاعل مباشرة 
You  ،We  ،
.haveيأيت بعد الفاعل مباشرة 

أمــثــلــة

                   
؟ إنه ينظف السيارةجون
نستخدم ،اآلن

                             

النباتيون ال يأكلون اللحوم
صيغة احل نستخدم

/ثالثاً                        

:  
Object 

.الكتاب       
التلفاز ملدة ساعتني

من األفعال الشاذة  

"

مفعول به 
أو اسم جمرور

Heإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
Youإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 

أمــثــلــة

خطأ            
جونأين ( صح

اآلنعمل حيدث 

خطأ                 
النباتيون ال يأكلون اللحوم( صح
نستخدم ،دائمة عادة

                        

:له الصيغة 

الكتاب قرأتقد 
التلفاز ملدة ساعتني شاهد قد

 readالفعل 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

  

 

 خطأ

 صح

عمل حيدث 
  

 خطأ

 صح

عادة
  

                        
  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
قد ل  
قدل  

الفعل 

-

-

  



 ٧  
 

 
 

  
 .بطريقة ما احلاضرصلة بتدل على عمل ما بدأ يف املاضي وله بشكل عام و ،له استخدامات كثرية

  .على أثر لعمل انتهى يف املاضى، ومازال األثر مستمراً حىت اآلن التركيزعندما نريد  )١
  "ومل يعاجل بعدمازال ساقها مكسوراً : األثر. "لقد كسر ساقها

(He has/He's) broken her leg. 
  "على سيارة جديدة تحصل: األثر. "جديدةلقد اشتريت سيارة 

(I have/I've) bought a new car. 
  "هي ليست هنا اآلن بل يف املرتل: األثر. "لقد ذهبت إىل املرتل

(She has/She's) gone at home. 
 

  
  
  
  
  

 العمل  ،       األثر     

  
 :أيت مع فترة زمنية هي فترة بداية العمل مهايأن  وجيب .اآلن ومازال مستمراً حىتعمل بدأ يف املاضي  )٢

since منذ , for ملدة 
لازم. "بدأت يف مدرسة ثانوية منذ أناالجنليزية  لقد درستدرس االجنليزيةا ت"  

(I have/I've) studied English since I started in a secondary school. 
 

عشرين سنة ملدةيف هونغ كونغ  لقد عشت" .أعيش يف هونغ كونغ مازلت"  
(I have/I've) lived in Hong Kong for twenty years.  
 

  "مازال يعمل يف شركة مايكروسوفت. "سنتني ملدةيف شركة مايكروسوفت  لقد عمل
(He has/He's) worked for Microsoft for two years. 

 

 :التاماستخدامات احلاضر 

 املستقبل املاضي احلاضر



(He

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

 
 أيت

(I have

(I have

People have traveled to the moon.

انظر إىل 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  

(He has/He

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

 
ـ و .)مهماً أيتي

before 

I have/I've) seen that movie 

I have/I've) 

People have traveled to the moon.

 

انظر إىل . ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China
years. 
ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  

 
 

have + . 

He's) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

مهماً زمن حدوث العمل ليس

before قبل
several times

I've) seen that movie 

I've) met him once before

People have traveled to the moon.

 املاضي

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  

 
 

+ just + 

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث العمل ليس

 already , قبل

several times مرات عديدة
I've) seen that movie 

met him once before

People have traveled to the moon.

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  
  .وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

+ Verb.3

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث العمل ليس( ل يف املاضي

, already اآلن , never 

مرات عديدة
I've) seen that movie twenty 

met him once before

People have traveled to the moon.

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

 .أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني

I know a lot about China, because I have lived in China for 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

٨  

3على الصيغة 

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

ل يف املاضيمعزمن حدوث ال

, never ًأبدا
many times , مرات عديدة

twenty times

met him once before.        

People have traveled to the moon.            

    .يف املاضي

 احلاضر

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  . ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

على الصيغة  غالباًويأيت 
) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث ال ومل حيدد

دائماً ever , أبداً
, many times كثرية

times.     .
                 

                      

يف املاضي لد زمن حدوث العم

احلاضر

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

ويأيت  .حصل حديثاً
) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   للتو وجبة لذيذة.

ومل حيددحدث يف املاضي 
  :مع غالباً

once , دائماً

كثريةمرات   

.ذلك الفيلم عشرين مرة
              .
.إىل القمر         

د زمن حدوث العم

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني) ١االستخدام 

حصل حديثاًللتعبري عن عمل ما 
) won.                                                                          

وجبة لذيذة لقد تناولت

حدث يف املاضي 
غالباً اجلمل النوع من

, once مرة , yet 

 , - times

ذلك الفيلم عشرين مرة
.من قبلقد قابلته مرة 
إىل القمر الناس سافروا

د زمن حدوث العمدمل يحالسابقة 

 املستقبل

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص
 :هذه اجلملة

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
االستخدام (على األثر 

  العمل     

للتعبري عن عمل ما  )
) won.                                                                           فازلقد.  

لقد تناولت 

حدث يف املاضي  ما عمل )
النوع من اهذ

yet بعد 
times    

ذلك الفيلم عشرين مرة قد رأيتل   

قد قابلته مرة ل  

سافروا قدل  

السابقة  اجلمل   

املستقبل

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص -
هذه اجلملة

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 3 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
على األثر 

 

  
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
٣(

 

 

٤(

  

 

 

   
  

-



(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 
 
 
 

(James has

The rain has

 

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
أو لقـد  

(I have/I've) lived in New York City.

(I have/I've) lived in New York City for four years.
 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 
 
 
 

James has

The rain has

 

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
أو لقـد   هاولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.

(I have/I've) lived in New York City for four years.
 

(I have/I've) been 
(I have/I've) been 

 
 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

James has/James's) not finished his homework yet

The rain has not stopped.

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
ولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.
 

(I have/I've) lived in New York City for four years.

(I have/I've) been 
(I have/I've) been 

 
 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

/James's) not finished his homework yet

t stopped.

  .أاها

فيدل على عمل حدث يف املاضـي   ، أما احلاضر التام

I live in New York City.
ولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.
"عيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City for four years.

(I have/I've) been to France.  
(I have/I've) been in France for six months.  

  .تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
  .تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 .أن يكون قد انتهى من قبل

/James's) not finished his homework yet

t stopped.                                                    

أاها يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
  .يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

، أما احلاضر التام

  
I live in New York City.  

ولكن منذ زمن قريب كنت في أعيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City.
عيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City for four years.

France.   
France for six months.  
تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

٩  

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

أن يكون قد انتهى من قبل

/James's) not finished his homework yet

                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

، أما احلاضر التامعلى عادة دائمة أو حقيقة علمية

  "هو حالياً يف مدينة نيويورك

أعيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City. 
عيش يف مدينة نيويوركأ تمازل. "دينة نيويورك ملدة أربع سنوات

(I have/I've) lived in New York City for four years.

 

 

France for six months.  
تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

أن يكون قد انتهى من قبلتهي مع أنه جيب 

/James's) not finished his homework yet

                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية
 .ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

هو حالياً يف مدينة نيويورك

أعيش يف مدينة نيويوركال اآلن 
  "يف حيايت

دينة نيويورك ملدة أربع سنوات
(I have/I've) lived in New York City for four years.

 :البسيطواحلاضر 

France for six months.   
to France تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد

تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا 

 .للتعبري عن التجارب واالجنازات

(I have/I've) been to France.                                    "جتربة"
(I have/I've) walked on the moon.                        إجناز". على القمر"

تهي مع أنه جيب 
 .جيمس مل ينهي واجبه بعد

/James's) not finished his homework yet. 
                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

هو حالياً يف مدينة نيويورك. "أعيش يف مدينة نيويورك

اآلن . "يف مدينة نيويورك
يف حيايت عشت فيها لفترة من الزمن

دينة نيويورك ملدة أربع سنوات
(I have/I've) lived in New York City for four years. 

واحلاضر  التامالفرق بني احلاضر 

 :الفرق بني اجلملتني التاليتني

 

to Franceيف اجلملة األوىل كلمة 

in France 

للتعبري عن التجارب واالجنازات
". يف فرنسا 
على القمر لقد مشيت

تهي مع أنه جيب لوصف عمل مل ين
جيمس مل ينهي واجبه بعد

.  املطر مل يتوقف                                                    
يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد

يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية احلاضر البسيط يدل
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

أعيش يف مدينة نيويورك

يف مدينة نيويورك لقد عشت
عشت فيها لفترة من الزمن

دينة نيويورك ملدة أربع سنواتيف م لقد عشت

الفرق بني احلاضر 

الفرق بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل كلمة 
in Franceيف اجلملة الثانية 

للتعبري عن التجارب واالجنازات )
لقد كنت  

لقد مشيت 

 
لوصف عمل مل ين )

جيمس مل ينهي واجبه بعد

 املطر مل يتوقف
يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد

يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

احلاضر البسيط يدل 
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

أعيش يف مدينة نيويورك أنا

لقد عشت
عشت فيها لفترة من الزمن

لقد عشت

الفرق بني احلاضر        

الفرق بني اجلملتني التاليتني -

يف اجلملة األوىل كلمة 
يف اجلملة الثانية 

 

٥(
 

 

  
  
 

٦(

  

  
- 

       

-



I work 
(I have
العمل 

(I 
(He 

 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

I work for
I have/I've) 

العمل  بتدأهو ا

Subject     +          +     been

"since , for"  

I have/I'
(He has/He'

 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

 فاعل

 
 

for  that company
I've) worked 

هو ا )تامحاضر 

Present :  

Subject     +          +     been

"since , for"

I' ve) been 
/He's) been 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

فاعل

 
 

company
worked for that 

حاضر ( الثانيةأما يف اجلملة 
  .اآلن

Present Perfect 

Subject     +          +     been

"since , for" مها هي فترة البداية

been living
been watching 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

has 
have 
 

company.                                                            
for that company 

أما يف اجلملة  ،الشركة
اآلنفيها ومازال يعمل 

Perfect Progressive

Subject     +          +     been

هي فترة البداية التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

living in Moscow
watching the

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة   وجيب. بشكل واضح

since 

١٠  

.                                                            
company 

الشركةتلك 
ومازال يعمل ) تشرين األول

Progressive

Subject     +          +     been     +     Verb

التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

in Moscow since
the TV for

بشكل واضح 

since منذ , for 

.  

.                                                            
company since October.

تلك هو يعمل يف 
تشرين األول

Progressiveاملستمر  التام

+     Verb-

التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

 

since I graduated
for  an hour

 عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن

, for ملدة 

 +-ing 

.ing-مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

 أمــثــلــة

 :التام املستمر

 :قارن بني اجلملتني التاليتني

.                                                            
since October.

هو يعمل يف ) حاضر بسيط
تشرين األول/أكتوبر(الشركة يف شهر 

التاماحلاضر  

-ing     +     Object

التام املستمر إال بوجود فترة زمنيةاضر 

 .ن خترجت

graduated.
an hour      .ساعة

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن

+ فعل 

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

أمــثــلــة

التام املستمراستخدامات احلاضر 

قارن بني اجلملتني التاليتني
.                                                             

since October.                  
حاضر بسيط(ة األوىل 

الشركة يف شهر 

 /رابعاً                      

:  
+     Object

اضر احلال تأيت مجلة 

ن خترجتأ منذيف موسكو 
. 
التلفاز ملدة ساعة

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن
: 

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر 

قارن بني اجلملتني التاليتني 
 

                           
ة األوىل لميف اجل
الشركة يف شهر تلك يف 
  

                      

:له الصيغة 
+     Object 

ال تأيت مجلة غالباً  

يف موسكو  أعيش 

هو يشاهد التلفاز 

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن )
:العمل مها

  

مفعول به 
أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  -

استخدامات احلاضر 

 

- 

                    

                      
  
- 

  
  
  
- 

  
  
  
  
  
 أنا

 هو
  

  
١(

-

 



(I have
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

(James has
درسها حىت 

(I have
 
 
 
 
 
 
 

lately.  

(She has/She's) been watching too much television 
Recently

Mary has been feeling depressed

 
 
 
 
 
 
 
فهـذا  

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 

I have/I've) been writing a letter 
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

James has
درسها حىت ا ت

I have/I've)
 
 
 
 
 
 
 

recently  وlately

(She has/She's) been watching too much television 
Recently

Mary has been feeling depressed

 
 
 
 
 
 
 

فهـذا   بينهما 

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 

 
 

 "كتابتها عمل على

I've) been writing a letter 
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

James has/James's)
تيف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

/I've) been studying Italian 

recently

(She has/She's) been watching too much television 
Recently, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

 ولذا من الصعب إيضاح الفرق

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 املاضي

 
 

عمل علىأ تل
I've) been writing a letter 

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

/James's) been teaching 
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

been studying Italian 

recentlyمع  وميكن أن يأيت

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

ولذا من الصعب إيضاح الفرق

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

لوماز يومني يف كتابة الرسالة
I've) been writing a letter 

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

been teaching 
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

been studying Italian 

وميكن أن يأيت .فترة زمنية

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

ولذا من الصعب إيضاح الفرق ،اضر التام واحلاضر املستمر التام

State Verbs  يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط

١١  

يومني يف كتابة الرسالة
I've) been writing a letter for  two days

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال ). "حزيران

been teaching at the u
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال تلقد بدأ

been studying Italian since

فترة زمنية مع أيت

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed.          

اضر التام واحلاضر املستمر التام

 :التام املستمر

State Verbs

 احلاضر

يومني يف كتابة الرسالة أمضيت
two days

حزيران/يونيو(شهر 

at the university 
لقد بدأ. "سن العاشرة

since I was ten years old.

أيتي ن الأبدأ حديثاً بشرط 

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired.           

"حديثاً. "     

اضر التام واحلاضر املستمر التام
 

التام املستمرواحلاضر 

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

احلاضر

أمضيتلقد . "يومني
two days. 

شهر  منذجيمس يدرس يف اجلامعة 

niversity since
سن العاشرة منذ

I was ten years old.

بدأ حديثاً بشرط 
  .مؤخراًهي تشاهد التلفاز كثرياً 

(She has/She's) been watching too much television lately
أشعر بالتعب مؤخراً.         

. "كتئابباالتشعر 

اضر التام واحلاضر املستمر التامال يوجد فرق واضح بني احل
 .يعتمد بشكل أساسي على النص

واحلاضر  التامالفرق بني احلاضر 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ احلاضر البسيط والتام

يومني ملدةرسالة 

جيمس يدرس يف اجلامعة 
  "يدرس فيها

since June.
منذأنا أدرس االيطالية 

I was ten years old. 

بدأ حديثاً بشرط ما للتعبري عن عمل 
هي تشاهد التلفاز كثرياً 

lately. 
أشعر بالتعب 

تشعر كانت 

ال يوجد فرق واضح بني احل
يعتمد بشكل أساسي على النص

الفرق بني احلاضر 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ احلاضر البسيط والتام

 املستقبل

رسالة  اكتب أنا

جيمس يدرس يف اجلامعة 
يدرس فيها

June. 
أنا أدرس االيطالية 

  "اآلن

  العمل 

للتعبري عن عمل  )
هي تشاهد التلفاز كثرياً 

  كنت أشعر بالتعب 
كانت ماري   

ال يوجد فرق واضح بني احل 
يعتمد بشكل أساسي على النص

الفرق بني احلاضر        

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ احلاضر البسيط والتام

-

املستقبل

 

  
٢(

 

- 

       

-

-



 ١٢  
 

احلاضر التـام   وأيضاًاملاضي ومازال مستمراً حىت اآلن،  خدم لوصف عمل بدأ يفتسلتام ياملستمر ااحلاضر  -
 :ةالتالي اجلملارن بني ق .على النصبشكل أساسي فهذا يعتمد  ،ولكن ليس بالضرورة

لقد انته. "قصة حيايت لقد كتبتمؤخراً امن كتابته يت"  
(I have/I've) written the story of my life. 

 
  "مل انتهي بعد من كتابتها. "أنا أكتب قصة حيايت

(I have/I've) been writing the story of my life. 

 
  "بعد من قراءته انتهيمل " .أنا أقرأ الكتاب    

(I have/I've) been reading the book. 
    الكتاب لقد قرأت. "من قراءته مؤخراً لقد انتهيت"  

(I have/I've) read the book. 
العمل أو اكتمالـه،   أثرهو أن احلاضر التام يركز على  واحلاضر املستمر التام احلاضر التامبني  هنالك فرق -

 :اجلمل التاليةقارن بني  .أما احلاضر املستمر التام فريكز على العمل نفسه

 "هنا كتمل العملفلقد اكلها ومل يبقى شيء منها  لقد أكلتها. "لقد أكلت شطريتك

(I have/I've) eaten your sandwich. 
 "بقي جزء منهالقد . "كنت آكل شطريتك

(I have/I've) been eating your sandwich. 
مل األسـبوع  ألعب ف يف اللعب أول األسبوع ومازلت لقد بدأت. "أنا ألعب كرة القدم كثرياً هذا األسبوع    

  "ينتهي بعد
(I have/I've) been playing a lot of football this week. 

    العمل انتهى فلقد انتهى األسبوع املقصود به. "األسبوع كرة القدم كثرياً هذا لقد لعبت"  
 (I have/I've) played a lot of football this week. 



 ١٣  
 

لوصـف عمـل   فيستخدم دائم، أما احلاضر املستمر التام احلاضر التام لوصف عمل ميكن استخدام اناً يأح -
 .مؤقت

 "أعيش يف القاهرة مازلت ،دائم. "لقد عشت يف القاهرة ملدة عشر سنني

(I have/I've) lived in Cairo for ten years. 
 "مؤقت، مازلت أعيش فيها ولكن قريباً سأغادر. "أعيش يف القاهرة ملدة يومني اأن

(I have/I've) been living in Cairo for two days. 
 

  
  
، أما احلاضر "since , for" :مثل هي فترة البداية احلاضر التام املستمر عند وجود فترة زمنيةستخدم ن -

 :Conversation انظر إىل هذه احملادثة. املستمر فال يوجد فترة زمنية حمددة

A. What are doing now? 
B. I am teaching. 
A. When have you been teaching since? 
B. I have been teaching since three hours. 

  ؟ماذا تفعل اآلن. أ    
  .سردأنا أُ. ب   
  ؟سردت وأنت منذ مىت. أ    
  .ثالث ساعات منذأُدرس أنا . ب   

  "الرجاء قراءة هذه احملادثة مرة أخرى بعد قراءة البحث احلادي عشر"
 ."since , for" زمنيةرة ال ميكن أن يأيت احلاضر املستمر مع فت -

I am playing football for an hour.                                                    خطأ 
I have been playing football for an hour.                                        صح 

 
 
 
 
 
 
 

 :التام املستمرواحلاضر  املستمرالفرق بني احلاضر        



 ١٤  
 

 
 
 

  :Past Simpleاملاضي البسيط  /أوالً                     
  
  :له الصيغة -

Subject + Verb.2 + Object 
 

 
 
 

 
 

  
I worked in Germany.                                                             أنايف أملانيا عملت.  

We went to the cinema yesterday.                              إىل السينما البارحة ذهبناحنن.  
  :تصريفه Irregular Verbsمن األفعال الشاذة  goألن الفعل  goماضي الفعل  wentالفعل 

go - went - gone 
  "انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب"

  
  
  .حدث يف املاضيما عمل  )١

I saw a movie yesterday.                      أنايعمل حدث يف املاض. "البارحة فيلماً رأيت"  
 
  :مع غالباًأيت يو .بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي ما عمل )٢

yesterday البارحة , from - to , for - , all day طوال اليوم , all year طوال السنة ,  
last week  املاضياألسبوع  , last - , one year ago مضت من سنة واحدة  ,  

that day ذلك اليوم , at that moment   اللحظة تلكيف , … 
عمل بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي. "١٩٩٥ إىل ١٩٩٠ منيف كندا  أنا عملت"  

I worked in Canada from 1990 to 1995.                   
  "اآلن خارج الربازيل هوعمل بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي لذا . "سنتني ملدةيف الربازيل  اشع هو

He lived in Brazil for  two years. 

  
٢ ( ������ ا	Past Tense:  
  

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل 
 "التصريف الثاين"

 أمــثــلــة

 املاضي البسيطاستخدامات 



 ١٥  
 

They sat at the beach all day.                         .هم جلسوا يف الشاطئ طوال اليوم 
 
 
 
 
 
 
 

  العمل     
 
 .للتعبري عن أحداث متسلسلة حدثت يف املاضي )٣

  .مكاناً رائعاً للسباحة ووجدت على الشاطئ عملي ومتشيت أيت أنا
I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to 
swim. 

 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلملة الشرطية  )٤
  
  
قـارن بـني    .نستخدم املاضي البسيط عندما نريد التركيز على العمل أو وقت حدوث العمل وليس األثر -

  :اجلملتني التاليتني
  "نريد األثر وهو أن الساق مازال مكسوراًعمل بدأ يف املاضي وانتهى ولكن . "ر ساقهاقد كسل    

(He has/He's) broken her leg. 
    نريد التركيز على وقت حدوث العمل ال األثر. "يف الساعة الرابعة ر ساقهاهو كس"  

He broke her leg at four o'clock. 
  :هذا النوع من اجلمل معوجيب أن يأيت . املاضي ى يفوقت انتهعن للتعبري نستخدم املاضي البسيط أيضاً  -

yesterday البارحة , from - to , for - , all day طوال اليوم , all year طوال السنة ,  
last week  املاضياألسبوع  , last - , one year ago مضت من سنة واحدة  ,  

that day ذلك اليوم , at that moment   اللحظة تلكيف , … 
(He has/He's) left last year.                                                                خطأ 

He left last year.                                                       هو غادر السنة املاضية( صح(  

 

 :التامواحلاضر  املاضي البسيطالفرق بني        

 املستقبل املاضي احلاضر



 ١٦  
 

(He has/He's) come back yesterday.                                                 خطأ 

He came back yesterday.                                                 هو عاد البارحة(صح(  

 :قارن بني اجلملتني التاليتني". مؤخراً"ستخدم احلاضر التام على األعمال اليت حصلت حديثاً ن -

Have you just had breakfast?                            مؤخراً"هل تناولت الفطور لتوك؟"  
Did you have breakfast this morning?               هل تناولت الفطور هذا الصباح؟ 

  
                        :Past Progressive املاضي املستمر /ثانياً                    

  
  :له الصيغة -

Subject     +            +     Verb-ing     +     Object 
  
  
  
 إذا كانـت  ،"when , while": مثل بوجود مجلتني بينهما رابطإال ملستمر املاضي ا مجلة تأيت الغالباً  -

 .ماضي بسيطاجلملة الثانية يجب أن تكون فاجلملة األوىل ماضي مستمر 

  
  

I was watching the TV when she cried.                .أشاهد التلفاز عندما صرخت كنت 
  ماضي بسيط                     ماضي مستمر                                                         

  .الليلة املاضية، شخص ما سرق سيارته نائماًجون  كان بينما
While John was sleeping last night, someone stole his car. 
I was living in Argentina last year.                 السنة املاضية األرجنتنييف  أعيش كنت.  

  
 
 وجيـب  ،"ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة ماضي تام"عمل آخر كان جيري يف املاضي مث قطعه ما عمل  )١

  ."when , while"أن حتتوي اجلملة على 

 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

 ing-+ فعل 
  

was 
were  
 

 أمــثــلــة

 املاضي املستمراستخدامات 



 ١٧  
 

عمل كان جيري يف املاضي مث قطعه عمل آخر وهـو هطـول   . "متطر ، بدأتوتوبيساأل أنتظر كنت بينما
  "املطر

While I was waiting for the bus, it started raining. 
 أو

بينما وتوبيساأل أنتظر كنت متطر بدأت.  

I was waiting for the bus while it started raining. 
 
 
 
 

 
 

 .املاضيوقت حمدد يف حالة مؤقتة يف  لوصف )٢

I was playing basketball last hour.            ألعب كرة السلة الساعة املاضية كنت.  

  

 ن هذا النوع من اجلمل مـن مجلـتني  أن يتكو وجيب ، حيدثان يف الوقت نفسه يف املاضينيللتعبري عن عمل )٣
  .ستمراملاضي امليف صيغة أن تكون اجلملتني  وجيب، "while"بينهما رابط هو 

العشاءكارلوس أدرس بينما كان  كنت يعد.  

I was studying while Carlos was making dinner.  
 أو

While I was studying, Carlos was making dinner.  
 
 
 
 
 

 
  :مـع  غالبـاً ويـأيت هـذا النـوع مـن اجلمـل      تكرر بشكل دائـم،  م حيدث بشكل للتعبري عن عمل )٤

always , constantly. 

 املستقبل املاضي احلاضر

I was waiting for the 
bus. 

It started raining. 

 .Carlos was making dinner املستقبل املاضي احلاضر

I was studying. 



 She was 

I did
 

(I have
I was thinking.

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

"after , before , when" 

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

She was 

I did  not like them because they were 
 

I have/I've)
I was thinking.

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

"after , before , when"

 .ماضي بسيط

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

 
 

She was always 

t like them because they were 

/I've) been thinking
I was thinking. 

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

Subject     +     had     +     

"after , before , when"

ماضي بسيط، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

 فاعل

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

 
 

 coming to class late.

t like them because they were 

been thinking
 

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

Subject     +     had     +     

 :"after , before , when"

، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

coming to class late.

t like them because they were 

been thinking. 

  .ولكن هنالك فرق بينهم
أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  بعد مل ينتهى من التفكري 

Subject     +     had     +     

: مثـل  بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

State Verbs   يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف

He wanted a car.                                       

١٨  

coming to class late.         

t like them because they were constantly

ولكن هنالك فرق بينهم
مل ينتهى من التفكري 

 .فلقد انتهى من التفكري منذ فترة

Past Perfect:  

Subject     +     had     +     Verb

  

بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  
 "التصريف الثالث

State Verbs

  
He wanted a car.                                       

 :التام املستمر واملاضي املستمر

إىل الفصل.         
  .باستمرار

constantly

ولكن هنالك فرق بينهم" كنت أفكر
مل ينتهى من التفكري ) حاضر تام مستمر

فلقد انتهى من التفكري منذ فترة

Past Perfectاملاضي التام 

Verb.3     +     

بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  فعل 
التصريف الثالث"

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  ".هو كان يريد سيارة
He wanted a car.                                       .هو أراد سيارة

التام املستمر واملاضي املستمر

متأخرة إىل الفصل
باستمرارأنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

constantly complaining.

 :قارن بني اجلملتني التاليتني

كنت أفكر"بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
حاضر تام مستمر

فلقد انتهى من التفكري منذ فترة) 

املاضي التام  

     +     Object

بوجود مجلتني بينهما رابـط  إال التام تأيت مجلة املاضي
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  مفعول به 
"  أو اسم جمرور

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .صيغ املاضي البسيط والتام

هو كان يريد سيارة: "
. أو هو أراد سيارة

التام املستمر واملاضي املستمرالفرق بني احلاضر 

كانت تأيت متأخرة
أنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

complaining.

قارن بني اجلملتني التاليتني

بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
حاضر تام مستمر(يف اجلملة األوىل 

) ماضي مستمر

 /ثالثا                       

:  
Object 

تأيت مجلة املاضي
"until" إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية ،

مفعول به 
أو اسم جمرور

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
صيغ املاضي البسيط والتام

: "ترمجة اجلملة التالية
هو كان يريد سيارة. 

الفرق بني احلاضر 

هي دائماً كانت 
أنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

complaining. 

قارن بني اجلملتني التاليتني 

بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
يف اجلملة األوىل 

ماضي مستمر(الثانية 
  

                       

:له الصيغة 

تأيت مجلة املاضي الغالباً  
"until"وأحياناً 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
صيغ املاضي البسيط والتام

 

ترمجة اجلملة التالية -
 هو كان يريد سيارة

 

الفرق بني احلاضر        

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
- 

                       
  
- 

  

 
- 

 
 

-

 

-

 

       



 ١٩  
 

  
  
  .جتيبه قبل أنمخس رسائل  كتبهو 

(He had/He'd) written five letters before she answered him. 
 ماضي بسيط                                           ماضي تام                     

  .من العشاء انتهينا بعد أنيف نزهة  ذهبناحنن 
We went on a walk after (we had/we'd) finished dinner. 
 ماضي تام                                 ماضي بسيط             

  .املسرحية، غادر اجلمهور انتهت عندما
When the play had finished, the audience left. 

ماضي تام                           ماضي بسيط                    
 

  
  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 

يف املاضي، مبعىن آخر عمل انتهى قبل حدوث عمل  Bبدأ يف املاضي وانتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل  )١
  .Completed Action Before Something in Pastآخر يف املاضي 
  .عندما انتهت املسرحية اجلمهور غادر

The audience left when the play had finished. 
  ".اجلمهور غادر"والعمل الثاين " تاملسرحية انته"هو  Aالعمل 
  .باملغادرةأن املسرحية بدأت وانتهت وعندما انتهت بدأ اجلمهور  أي Bانتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل 

 
  

    
  
 
 
 
 
 
 
 

 أمــثــلــة

 املاضي التاماستخدامات 

 املستقبل املاضي احلاضر

The play 
finished. 

The 
audience 

left. 



 ٢٠  
 

 :مع غالباًويأيت هذا النوع من اجلمل  .للتعبري عن عمل ما حدث قبل وقت حمدد يف املاضي )٢

after , before , when , as soon as  
  .١٩٨٨الواليات املتحدة مرة من قبل يف عام  زرت لقد

(I had/I'd) visited the U.S. once before in 1988.  
يف واحدة من الطاوالت كان . يف كازينو الس فيغاس) كانون الثاين/يناير( ١٤كان ذلك بعد الظهر من يوم 

ومل  ،هو نادراً ما ينفـق . مبلغاً من املال ملدة ثالثة سنواتجوزيف  ادخرلقد . جوزيفهنالك شخص يدعى 
  .القصة... دوالر يف جيبه ١٤٥.٠٠٠ومعه  املرتلباع  لقدأخرياً . على مرتلهيصرف شيئاً 

It was afternoon on 14 January in Las Vegas casino. At one of the 
tables was Joseph. For three years Joseph had saved every penny. He 
had rarely gone out and he hadn't spent anything on his house. 
Finally, he had sold the house and with 145,000 in his pocket… 

  .)وقت القصة( يناير ١٤ألا حدثت كلها قبل  وضعنا اجلمل السابقة يف صيغة املاضي التام   
 
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلملة الشرطية  )٣

 
  :Past Perfect Progressive التام املستمراملاضي  /رابعاً                     

  
  :له الصيغة -

Subject     +     had     +     been     +     Verb-ing     +     Object 
  
  
 
 .استخداماته قليلة جداً -

 "after , before , when" :مثـل  ال تأيت مجلة املاضي التام املستمر إال بوجود مجلتني بينهما رابط -
ماضـي  اجلملـة الثانيـة    يجب أن تكونف اجلملة األوىل ماضي تام مستمر إذا كانت ،"until"وأحياناً 
 .بسيط

  ."since , for" :مها هي فترة البداية املاضي التام املستمر إال بوجود فترة زمنية ال تأيت مجلة -
 
 
 
 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

 ing-+ فعل 



 ٢١  
 

  
  

  .تتوقف قبل أنطيلة نصف ساعة  تتكلم كانتهي 
(She had/She'd) been talking for half an hour before she stopped. 

  ماضي تام مستمر                                           ماضي بسيط                             
  .يف اجلامعة ألكثر من سنة سيدر كانأن  هو غادر إىل الصني بعد

He left to China after (he had/he'd) been teaching at the university for 
more than a year. 
 

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 
 .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 

عندما  Aوانتهى العمل  ،يف املاضي Bالعمل بعده بدأ مث بدأ يف املاضي واستمر لفترة من الزمن  Aالعمل  )١
  .Bبدأ العمل 

على الوظيفة تحصلأن  قبلتدرس االجنليزية ملدة سنتني  كانت.  
(She had/She'd) been studying English for two years before she got 
the job. 

  ."سنتني"استمر ذلك فترة من الزمن و" تدرس االجنليزية كانتهي "هو  Aالعمل 
علـى   من دارسة اللغة االجنليزية عنـدما حصـلت   انتهت اأي أB انتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل 
  .الوظيفة

  
  
  
  

 
 

 .يف املاضيحلدث ما للتعبري عن سبب  )٢

  .يعمل كان ألنهكان تعباً  جون
John was tired because (he had/he'd) been working. 
 

 

 أمــثــلــة

 املاضي التام املستمراستخدامات 

 املستقبل املاضي احلاضر
She got the 

job. 

two years 

She studies 
English 



على 
"for three years" 

(They had

(They had
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   
 ألن العمل األول
 "قابلوا توين

 
 
 
 
 

I 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

على  فيدل، أما املاضي التام املستمر 
"for three years"

They had

They had
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   
ألن العمل األول

قابلوا توينهم 

 
 
 
 
 

". 

I will see a movie 

I will see a movie 

 
 
 
 
 
 
 
 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 
 

، أما املاضي التام املستمر 
"for three years"

 :التاليتني

They had/They'd)

They had/They'd)
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   

ألن العمل األول )ماضي تام مستمر
هم "مث بدأ العمل الثاين 

" when , while , before , after"

see a movie 

see a movie 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 
 

، أما املاضي التام املستمر قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days"  أو"for three years"

التاليتني قارن بني اجلملتني

/They'd) not met an American 

/They'd) been talking for an hour 
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   " مل يقابلوا

ماضي تام مستمر(
مث بدأ العمل الثاين  واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

when , while , before , after"

see a movie when 

see a movie when 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days"

قارن بني اجلملتني .

not met an American 

been talking for an hour 
مل يقابلواهم "ألن العمل األول بدأ يف املاضي 

( أما يف اجلملة الثانية
واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

when , while , before , after"

 I will  finish

 I finish  

State Verbs  يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط

٢٢  

 

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days" مثل 

.يف املاضي بدأ العمل الثاين

not met an American 
  .وين

been talking for an hour 
ألن العمل األول بدأ يف املاضي 

أما يف اجلملة الثانيةقابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 
واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

  
  

 when , while , before , after"

finish my homework.

 my homework.

 :املستمر

State Verbs

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي حدث
 واستمر لفترة من الزمن
بدأ العمل الثاين

  .قابلوا جون
not met an American until

وينطوصل  أنقبل 
been talking for an hour before

ألن العمل األول بدأ يف املاضي 
قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 

واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهتبدأ يف املاضي 
  .توين

 بعد مجل املستقبل
my homework.

my homework.

Future Tense:  

املستمر التام واملاضي

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

حدث ما عمليدل على 
واستمر لفترة من الزمن 

"for two hours" بدأ العمل الثاين مث
قابلوا جون حىت

until  they met John.
قبل يتكلمون ملدة ساعة 

before Tony arrived.
ألن العمل األول بدأ يف املاضي  )تام ماضي

قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 
بدأ يف املاضي 

توين وصولأي تكلموا ملدة ساعة قبل 

مجل املستقبلأي مجلة من 
my homework.                

my homework.                    

Future Tense

واملاضي املاضي التام

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ املاضي البسيط والتام

يدل على املاضي التام 
 بدأ يف املاضي

"for two hours"

حىتهم مل يقابلوا أمريكي 
they met John.
يتكلمون ملدة ساعة 

Tony arrived.
ماضي(يف اجلملة األوىل 
قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، أي هم 

بدأ يف املاضي  "كانوا يتكلمون
أي تكلموا ملدة ساعة قبل 

أي مجلة من أيت يال ميكن أن 
                 

                   

 ���� ��� ا	Future Tense

املاضي التامالفرق بني 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ املاضي البسيط والتام

املاضي التام  
بدأ يف املاضيما عمل 
"for two hours"أو 

هم مل يقابلوا أمريكي 
they met John. 

يتكلمون ملدة ساعة كانوا هم 
Tony arrived. 

يف اجلملة األوىل 
أي هم  الثاين

كانوا يتكلمونهم "
أي تكلموا ملدة ساعة قبل 

ال ميكن أن  
 خطأ        

 صح           

  
٣ ( ���� ��� ا	
  

الفرق بني        

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ املاضي البسيط والتام

-

 

 
- 

- 

 

 

  
٣
  

       

-

-



 

United State

(I 

(I 

"  

It is 

 

Ah, that 

 

United State

I will/ I' ll

(I will/ I' ll

"يف اللغة الفصحى فقط
 "تكون نائمة اآلن

It is eleven

 

Ah, that 

You will 

 
 

United States team

ll ) leave tomorrow

ll ) phone you tomorrow.    

يف اللغة الفصحى فقط"
تكون نائمة اآلنجيب أن 

eleven o'clock. Norma 

Ah, that will  be my husband. He said he would phone at this time.

He will 
You will ���� 

That will 

 
 

 :االستخدامات

team will  

 

leave tomorrow

phone you tomorrow.    

" .حيدث اآلن
جيب أن توقعاتك تقول أن نورما 

o'clock. Norma 

be my husband. He said he would phone at this time.

  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He will ���� He'll  ,  She will 

 You'll  ,  They will 

That will 

االستخداماتومن هذه 

 win.      

 .يف املستقبل

leave tomorrow.            

phone you tomorrow.    

حيدث اآلن أنه مرجح
توقعاتك تقول أن نورما 

o'clock. Norma will  

  .هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'll  ,  She will 

You'll  ,  They will 
I will 

That will ���� That'll , This will 

٢٣  

ومن هذه . فعل مساعد
prediciton. 

.                   

intention يف املستقبل ما
                

phone you tomorrow.              

مرجحأن العمل  تقول
توقعاتك تقول أن نورما " .نائمة اآلن

 be in bed by now.

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'll  ,  She will ���� 

You'll  ,  They will ���� 
I will ���� I'll

That'll , This will 
 

فعل مساعدك
redicitonلتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 

.)يفوزس/يفوز      

intention أو نية

               
.بك غداً                 

تقول وتوقعاتك
نائمة اآلن تكون

in bed by now.

 

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
 She'll  ,  It will 
 They'll  ,  We will 
I'll  

That'll , This will ����

 will :  

will  كتستخدم
لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 

يفوز سوف(فريق الواليات املتحدة 

decision أو نية
.غداً )غادر        

)أتصل بك غداً

وتوقعاتك اآلن للتنبؤ على عمل ما حيدث
تكون جيب أن نورما

in bed by now. 

 

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت. يكون هذا زوجي
be my husband. He said he would phone at this time.

 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'll  ,  It will 
They'll  ,  We will 

���� This'll

 /أوالً                       

willمجيع استخدامات 

لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 
فريق الواليات املتحدة 

decision للداللة على قرار

غادرأس/أغادر سوف
أتصلس/أتصل 

للتنبؤ على عمل ما حيدث
نورما. ةإا احلادية عشر

يكون هذا زوجي جيب أن
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'll  ,  It will ���� It'll  
They'll  ,  We will ���� We'll

This'll  

                       

مجيع استخدامات  
لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً ل )

         فريق الواليات املتحدة 

للداللة على قرار )
سوف(أنا   
  سوف(أنا 

 
للتنبؤ على عمل ما حيدث )

إا احلادية عشر

جيب أنآه، 
be my husband. He said he would phone at this time. 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
 

We'll  

 

                       

 
 
 
 
 
  
 
- 

١(
          

 
٢(

 
 

٣(

-



يف اللغة 

She is a good girl. She 

(I 

I will study w

وال ميكـن أن  

  

يف اللغة " .سلوك املعاملة

She is a good girl. She 

." 

 .يف اللغة االجنليزية

I would/I'

I will study w

وال ميكـن أن  

  )itيستثىن منهم الضمري 
He would 

 
 

سلوك املعاملةيف 

She is a good girl. She 

".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

يف اللغة االجنليزيةاستخدامات 

/I' d) study well.      

I will study well.            

وال ميكـن أن  يف املاضي  

يستثىن منهم الضمري 
He would ���� 

You would 

 
 

يف وخصوصاً 

She is a good girl. She will

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

استخدامات 
  :استخدامات

udy well.      

ell.            

 حيدثعلى عمل مل 
 "البحث الثاين عشر

يستثىن منهم الضمري : (ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
 He'd  ,  She would 

You would ����
We would 

present habit  ًوخصوصا

  ،"سلوك يف احلاضر
will  play quietly for hours.

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

استخدامات له ما يقارب عشرة 
استخداماتومن هذه 

 "willأقوى من 

udy well.             

ell.                         

على عمل مل فهذا يدل 
البحث الثاين عشر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would 

���� You'd  ,  They would 
We would ���� 

٢٤  

 resent habit

سلوك يف احلاضر. "
play quietly for hours.

 
Conditional Clauses "تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

له ما يقارب عشرة استخدامه شائع جداً، و
ومن هذه . فعل مساعد

أقوى من " .
"عمل عازم على فعله       
                   

would   فهذا يدل
البحث الثاين عشردرس بالتفصيل يف 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would ���� She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would 
 We'd , I would 

 احلاضريف  سلوك أو طبع

. "إا تلعب دوء ملدة ساعات
play quietly for hours.

Conditional Clauses

:  

استخدامه شائع جداً، و
فعل مساعدكتستخدم 

intention.
عمل عازم على فعله. "

"أقل عزماً. "      

would + have 

درس بالتفصيل يف ت"  

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would 
We'd , I would 

سلوك أو طبع

إا تلعب دوء ملدة ساعات
play quietly for hours. 

 

Conditional Clauses

/ would:

would استخدامه شائع جداً، و
would  تستخدم

ntentionنية أو قصد 

. "جيداً )أدرس
. "جيداً )أدرس

have + V

unreal past. 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would ���� They'd  ,  
We'd , I would ���� I'd  

سلوك أو طبععادة أو للداللة على 
 "الفصحى فقط

إا تلعب دوء ملدة ساعات. إا فتاة جيدة

Conditional Clauses مع اجلمل الشرطية

/ثانياًً                        

wouldالفعل املساعد 

wouldمجيع استخدامات 

نية أو قصد عزم أو لتعبري عن 
أدرسس/أدرس 
أدرسس/أدرس 

V.3عندما يأيت بالصيغة 

unreal past ويسمى

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would ���� It'd

They'd  ,   
 

للداللة على  )
الفصحى فقط
إا فتاة جيدة

مع اجلمل الشرطية )

                        

الفعل املساعد  
مجيع استخدامات  
لتعبري عن ل )

  سوف(أنا 
  سوف(أنا 

عندما يأيت بالصيغة  )
ويسمى حيدث

  

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
It'd )نادر(   

 

 

٤(

٥(
  

                        
  
  
  
  
  
  
- 

- 

١(
 
 
 
٢(

-



 ٢٥  
 

 .تطيع قيادة سيارةسست يف القرن التاسع عشر، ملا كنت شتلو ع

If you had lived in the 19th century, (you would/you'd) not have 
driven a car. 
 

 .يف صيغة السؤال فقطwillingness  للداللة على طلب مهذب )٣

What would you drink?                                   طلب مهذب"؟ تشربأن  تريدماذا"  
What will you drink?                                           ذيباً"ماذا تريد أن تشرب؟ أقل"  

 
 .النفي فقطحالة يف refusal  للداللة على الرفض الشديد )٤

 "رفض شديد. "يساعدك حىت لو توسلت إليه لنجاك 

Jack would not help you, even if you begged him.                                     
 
بـني  الفـرق  "سلوك املعاملة يف وخصوصاً  past habit املاضيسلوك أو طبع يف عادة أو للداللة على  )٥

used to  وبنيwould  أن هوwould  لقصص والروايات القوية ال غريايف تستخدم."  
وسـوزان   ،يذهبون إىل املنتـزه  واكان مث .كان ينتظر سوزان كل ليلة بعد العملجوا، سيمون وقبل أن يتز

  .على البحرية الذيكانت تطعم البطات 
Before they get married, Simon would wait Susan every evening 
after work. Then they would go to the park, and Susan would feed 
the ducks on the lake. 
 

 ".تدرس بالتفصيل بعد قليل" Future in the Past لربط املستقبل مع املاضي )٦

 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلمل الشرطية  )٧
  
  
  
  
  
  
  



The bell is ringing. 

Subject   +

The bell is ringing. 

 فاعل

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

 
I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   

 
 

Subject   +

The bell is ringing. 

فاعل

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   

 
 

Subject   +          +

near future. 

The bell is ringing. I am going to

am 
is 

are 

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   

+     going to

near future

am going to

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

will. 

 :مثال

I am gonna go to cinema.                   

٢٦  

going to     +     
  
  

near future غالباً للمستقبل القريب

 

am going to open the door. 

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.                           

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.                         
willيف اللغة األمريكية أكثر من 

gonna .مثال
I am gonna go to cinema.                      

be going to:  

+     Verb

غالباً للمستقبل القريب
 .الباب) أفتح

open the door. 

  فعل
 "التصريف األول

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   إىل السينما.

I am going to go to shop.                                                               

)أنا سوف أذهب إىل التسوق            

I am going to go to the cinema.                                                  

)أنا سوف أذهب إىل السينما          
يف اللغة األمريكية أكثر من 

going to  إىلgonna

                  

be going to

Verb.1      +     Object

be going to غالباً للمستقبل القريب
أفتحس/أفتح سوف

open the door.  

فعل
التصريف األول"

 :اجلملتني التاليتني

I am going to the cinema.                                           أنا ذاهب إىل السينما.
إىل السينما) سأذهب

: 

I am going to go to shop.                                                               

أنا سوف أذهب إىل التسوق

I am going to go to the cinema.                                                  

أنا سوف أذهب إىل السينما
be going to  يف اللغة األمريكية أكثر من
going toيف اللغة العامية خيتصرون 

.أنا سوف أذهب إىل السينما               

be going to /ثالثاً                     

: 

+     Object

be going to

سوف(أنا . يدق

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

اجلملتني التاليتنيقارن بني 
أنا ذاهب إىل السينما

سأذهب/سوف أذهب
:انظر إىل هذه اجلمل

I am going to go to shop.                                                               

أنا سوف أذهب إىل التسوق

I am going to go to the cinema.                                                  

أنا سوف أذهب إىل السينما
be going toيستخدم 

يف اللغة العامية خيتصرون 
أنا سوف أذهب إىل السينما

                     

:له الصيغة 
+     Object 

be going toيستخدم  

يدقاجلرس 

مفعول به 
أو اسم جمرور

قارن بني  -
 أنا ذاهب إىل السينما

سوف أذهب(أنا   
انظر إىل هذه اجلمل -

I am going to go to shop.                                                               خطأ 
أنا سوف أذهب إىل التسوق(صح   

I am going to go to the cinema.                                                     خطأ 
أنا سوف أذهب إىل السينما(  صح 

يستخدم  -
يف اللغة العامية خيتصرون  -

 أنا سوف أذهب إىل السينما

 

                     
  
- 

  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-

-

-
-



 ٢٧  
 

  :Future Simpleاملستقبل البسيط  /رابعاً                        
  
  :له الصيغة -

Subject     +     will     +     Verb.1     +     Object 
  
  
  

  
  

(I will /I' ll ) go to the school tomorrow.        إىل املدرسة غداً )أذهبس/أذهب( سوفأنا.  

John will  be here.                                                     هنا )يكونس/يكونسوف ( جون.  

لـيس ضـمري   " John جون"ألن االسم  John 'llإىل  John willالحظ أن يف اجلملة الثانية مل خنتصر 
 .وإمنا اسم

  
 

  .يتم يف وقت ما من املستقبلسسيحدث أو ما للتعبري عن عمل ) ١
(He will/He'll) talk to you.                                     كملسيك/كسوف يكلم(هو.(  

  
  :Future Progressiveاملستقبل املستمر  /خامساً                     

  
  :له الصيغة -

Subject     +     will be     +     Verb-ing     +     Object 
 
 

 
، إذا كانت "when , while": مثل رابط بوجود مجلتني بينهما إال تأيت مجلة املستقبل املستمرال غالباً  -

 .بسيط حاضريجب أن تكون اجلملة الثانية فاجلملة األوىل مستقبل مستمر 

  
 

 أمــثــلــة

 املستقبل البسيطاستخدامات 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل
 "التصريف األول"

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  ing-+ فعل 
  



(They 

(He 

 
 

 وجيب

(I will

(I 

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

They will

He will /He'

 
 

وجيب ،"تام مستقبل

I will /I'll)

(I will/ I'll) be

 املاضي

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

 
 

will /They'

He'll ) be

مستقبلليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

I'll)  be waiting for you 

I'll) be  waiting for you at 

املاضي

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

 
 

They'll ) be waiting.                       

be sleeping.         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

be waiting for you 

waiting for you at 

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

waiting.                       

sleeping.         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

    .األوتوبيس
be waiting for you when

waiting for you at 

State Verbs   يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف

٢٨  

  
waiting.                       

sleeping.                         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة "قطعه عمل آخر 
"when , while".  

األوتوبيسيصل 
when the

  
  .الساعة التاسعة

waiting for you at 9 o'clock

 احلاضر

State Verbs

waiting.                       ظرين.
                           

قطعه عمل آخر 
"when , while"

يصل  عندما بانتظارك
the bus arrives

  .املستقبل يف
الساعة التاسعةيف بانتظارك 

clock. 

  أمــثــلــة

 املستقبل املستمر

احلاضر

I will be 

The bus arrives

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

ظرينتمن) سيكونون
.نائماً)         

قطعه عمل آخر وسي ستقبل
"when , while"

بانتظارك) سأكون
bus arrives. 

يفلوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد 
بانتظارك  )سأكون

أمــثــلــة

املستقبل املستمراستخدامات 

be waiting for you.

The bus arrives

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .صيغ املستقبل البسيط والتام

سيكونون/سوف يكونون
)  سيكون/يكون

ستقبليجري يف امل
"when , while"أن حتتوي اجلملة على 

سأكون/سوف أكون

لوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد 
سأكون/سوف أكون

أمــثــلــة

استخدامات 

 املستقبل

for you. 

The bus arrives. 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
صيغ املستقبل البسيط والتام

سوف يكونون(هم 
يكونسوف (هو 

يجري يف املسما عمل  )
أن حتتوي اجلملة على 

سوف أكون(أنا      

  
 
لوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد  )

سوف أكون(أنا 

استخدامات 

املستقبل

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
صيغ املستقبل البسيط والتام

-

 

  

 هم 
 هو 

 
١(

     

  
  
  
  

٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-

-



 ٢٩  
 

  :Future Perfectاملستقبل التام  /سادساً                       
  
  :له الصيغة -

Subject     +     will have     +     Verb.3     +     Object 
  

  
 

  "after , before , when" مثـل  بوجود مجلتني بينهما رابطإال التام  مجلة املستقبل تأيتال  غالباً -
 حاضـر اجلملة الثانيـة   تكون يجب أنفتام مستمر  مستقبلإذا كانت اجلملة األوىل ، "- by"وأحياناً 
  .بسيط

  
  

  .خذهأ أستطيع قبل أنالطرد  أرجع ن قدسيكومكتب الربيد 
The Post Office will have returned the package before I can take. 

  حاضر بسيط                                            مستقبل تام            
  .من الواليات املتحدةفيه الذي أعود  خالل الوقتاجنليزييت  سأكون قد أكملتأنا 

I will have perfected my English by the time I come back from the U.S. 
  مستقبل تام                                               حاضر بسيط                             

  
  

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 
قبـل   ينتهسـي ، مبعىن آخر عمل ستقبليف امل Bسيبدأ يف املستقبل وسينتهي قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل  )١

 .Completed Action Before Something in Future املستقبلحدوث عمل آخر يف 

املرتل بعد أن حيصل عليه هي ستكون قد نظفت.  
(She will/She'll) have cleaned the house after he gets it. 

 أو
After he gets house, (she will/she'll) have cleaned it. 
 
 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل
  "التصريف الثالث"

  أمــثــلــة

 املستقبل التاماستخدامات 



 
 
 
 

(I will

 

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

 
 
 
 

I will /I'll)

 

Subject   +     will been have     

 فاعل

 املاضي

 املاضي

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow

 
 

/I'll)  have 

Future Perfect :  

Subject   +     will been have     

فاعل

املاضي

املاضي

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow

 
 

have slept at 

Future Perfect 

Subject   +     will been have     

 و%$ ا	#"م

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow

  
t 8 o'clock

Future Perfect Progressive

Subject   +     will been have     

و%$ ا	#"م

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن " خالل

By this time tomorrow, (we will/we'll) have had the meeting.

٣٠  

  .املستقبل يف
o'clock.           

Progressive

Subject   +     will been have     +     Verb
  

 احلاضر

 احلاضر

خالل"واليت تأيت مبعىن 

  .سنكون قد أجرينا االجتماع
(we will/we'll) have had the meeting.

يفسيحدث قبل وقت حمدد 
.الساعة الثامنة         

Progressive املستمر 

+     Verb

 +-ing 

احلاضر

احلاضر

He will 
the house.

I will be 
sleeping.

واليت تأيت مبعىن  يف اجلملة

سنكون قد أجرينا االجتماع
(we will/we'll) have had the meeting.

سيحدث قبل وقت حمدد 
الساعة الثامنة يف

 التاماملستقبل 

+     Verb-ing     +     Object

+ فعل 

will get 
the house. 

She will 
have 

cleaned 
the house

8 o'clock. I will be 
sleeping. 

"by يف اجلملة -
 :مثال

سنكون قد أجرينا االجتماع ،يف مثل هذا الوقت غداً
(we will/we'll) have had the meeting.

سيحدث قبل وقت حمدد  ما للتعبري عن عمل
يف أنا سأكون قد منت

املستقبل  /سابعاً                   

:  
+     Object

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

 املستقبل

 املستقبل

She will 
have 

cleaned 
the house 

o'clock.

"-عند وجود كلمة 

مثال. املستقبل البسيط
يف مثل هذا الوقت غداً

(we will/we'll) have had the meeting.

للتعبري عن عمل )
أنا سأكون قد منت 

                   

:له الصيغة 
+     Object 

مفعول به 
أو اسم جمرور

املستقبل

املستقبل

عند وجود كلمة  -
املستقبل البسيط

يف مثل هذا الوقت غداً
(we will/we'll) have had the meeting. 

 

  
  
 
 
 
 
٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
- 

 

-
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 .استخداماته قليلة جداً -

  "after , before , when" مثل د مجلتني بينهما رابطال تأيت مجلة املستقبل التام املستمر إال بوجو -
 .بسيط حاضرتكون اجلملة الثانية  فيجب أن ، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام مستمر"- by"وأحياناً 

التام املستمر مثل احلاضر التام املستمر إال بوجود فترة زمنية هي فترة البدايـة مهـا   املستقبل ال تأيت مجلة  -
"since , for".  

 
 
 
 

  .تغادر طيارا عندماملدة ساعتني  سأكون قد عملتأنا 
I will have been working for two hours when her plane arrives. 

  حاضر بسيط                                      مستقبل تام مستمر                         
 
 
 

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض العمل األول 
نتهى سـي ، واملسـتقبل يف  Bبدأ بعده العمل سيستمر لفترة من الزمن مث سيو املستقبلبدأ يف سي Aالعمل  )١

  .Bبدأ العمل يعندما  Aالعمل 
  ائياً غلقتيف تلك الشركة ملدة ثالثة سنوات عندما أُ تقد عمل تكونهي س

She is going to have been working at that company for three years 
when it finally closes. 

  "ثالثة سنوات"ستمر ذلك فترة من الزمن سيو" هي ستكون قد عملت"هو  Aالعمل 
  .تغلقعندما  عملها يف الشركةمن  ينتهستأي أا  Bنتهى قبل أن يبدأ العمل سي Aالعمل 

  
  .فيه توين يصلهم سيكونون قد تكلموا ملدة ساعة خالل الوقت الذي 

They will have been talking for an hour by the time Tony arrives. 
 . ساعةملدة توين سيكونون قد تكلموا  يصلعندما 

 
  .املستقبليف حلدث ما للتعبري عن سبب ) ٢
  .ألنه سيدرس االجنليزية يف الواليات املتحدة ملدة سنتني يغادرعندما  تامةستكون االجنليزية جورج لغة     

George's English will be perfect when he leaves because he will have 
been studying English in the United States for two years. 

  أمــثــلــة

 املستقبل التام املستمراستخدامات 



 
 
 

التام املسـتمر  
"for 

قارن بـني اجلملـتني   

I will have 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
 "مخـس صـفحات  

أما 
ستمر 
ملدة سـاعة  

I 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

 
 
 

التام املسـتمر  
"for five days"  أو"for 

قارن بـني اجلملـتني   

I will have 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
مخـس صـفحات  
أما ، شريك غرفيت

ستمر سيو قبل
ملدة سـاعة   سأكون قد قرأت

I will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

 
 

التام املسـتمر   املستقبل، أما 
"for five days"

قارن بـني اجلملـتني   . املستقبل

I will have read 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
مخـس صـفحات   سأكون قد قرأت
شريك غرفيت يعودمخس صفحات عندما 
قبلتسبدأ يف املسي

سأكون قد قرأت

will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية "شريك غرفته
  ".شريك غرفته

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

 
 

، أما املستقبلحدث قبل حدوث عمل آخر يف 
"for five days"ستمر لفترة من الزمن مثـل  

املستقبلبدأ العمل الثاين يف 

 five pages

I will have been reading for an hour when my roommate returns
سأكون قد قرأت
مخس صفحات عندما 

سي" سأكون قد قرأت
سأكون قد قرأتأنا أي  

will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
شريك غرفتهعندما أتى 
شريك غرفتهأتى 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

حدث قبل حدوث عمل آخر يف 
ستمر لفترة من الزمن مثـل  

بدأ العمل الثاين يف 

  .شريك غرفيت
five pages when my roommate returns

  
I will have been reading for an hour when my roommate returns

سأكون قد قرأت"يبدأ يف املستقبل 
مخس صفحات عندما  سأكون قد أكملت
سأكون قد قرأتأنا 

 "يعود شريك غرفيت

will be reading when my roommate returns.
  

I will have been reading for an hour when my roommate returns
عندما أتى  أصبح مطلعاً

أتى يقرأ ملدة ساعة عندما 

State Verbs  يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط

٣٢  

حدث قبل حدوث عمل آخر يف 
ستمر لفترة من الزمن مثـل  

"for two hours"  بدأ العمل الثاين يف سيمث

شريك غرفيت يعود
when my roommate returns

  .شريك غرفيت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

يبدأ يف املستقبل ألن العمل األول س
سأكون قد أكملت

أنا "ألن العمل األول 
يعود شريك غرفيت"بدأ العمل الثاين 

  
will be reading when my roommate returns.

  .شريك غرفيت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

أصبح مطلعاًأنه 
قرأ ملدة ساعة عندما 

State Verbs

 :املستمر

 :املستمر املستقبل املستمر واملستقبل التام

حدث قبل حدوث عمل آخر يف سي
ستمر لفترة من الزمن مثـل  سيو املستقبل

"for two hours"

يعودعندما مخس صفحات 
when my roommate returns

شريك غرفيتيعود ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

ألن العمل األول س
سأكون قد أكملتأنا وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 
ألن العمل األول  )تام مستمر

بدأ العمل الثاين 

  .شريك غرفيت
will be reading when my roommate returns. 

شريك غرفيتيعود ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

أنه "اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 
قرأ ملدة ساعة عندما سيكون قد أنه 

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

املستمر املستقبل التام واملستقبل التام

املستقبل املستمر واملستقبل التام

سيالتام يدل على عمل ما 
املستقبلبدأ يف 

"for two hours"أو 

مخس صفحات 
when my roommate returns

ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

ألن العمل األول س )تاممستقبل 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

تام مستمر مستقبل
بدأ العمل الثاين سيمث  يتهن

  .شريك غرفيت

  :قارن بني اجلملتني التاليتني
شريك غرفيتيعود أنا سأكون مطلعاً عندما 

 
ملدة ساعة عندما 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 

أنه "مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ املستقبل البسيط والتام

املستقبل التام واملستقبل التام

املستقبل املستمر واملستقبل التام

التام يدل على عمل ما 
بدأ يف سيفيدل على عمل ما 
three years"  أو

مخس صفحات  سأكون قد قرأت
when my roommate returns. 

ملدة ساعة عندما  سأكون قد قرأت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

مستقبل (اجلملة األوىل 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

مستقبل(يف اجلملة الثانية 
نيسملدة ساعة واحدة و

شريك غرفيت يعود

قارن بني اجلملتني التاليتني
أنا سأكون مطلعاً عندما 

ملدة ساعة عندما  سأكون قد قرأت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 
مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ املستقبل البسيط والتام

املستقبل التام واملستقبل التامالفرق بني 

املستقبل املستمر واملستقبل التامالفرق بني 

  
  
التام يدل على عمل ما  املستقبل 

فيدل على عمل ما 
three years"

 :التاليتني

سأكون قد قرأتأنا 

سأكون قد قرأتأنا 
I will have been reading for an hour when my roommate returns. 

اجلملة األوىل يف 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

يف اجلملة الثانية 
ملدة ساعة واحدة و

يعودعندما 

قارن بني اجلملتني التاليتني 
أنا سأكون مطلعاً عندما 

سأكون قد قرأتأنا 
I will have been reading for an hour when my roommate returns. 

اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود يف 
مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ املستقبل البسيط والتام

-

الفرق بني        

الفرق بني        

 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

-

-
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 .إخل...  ، "سأسافرأنا كنت "، " أنا كنت سأشتري سيارة" :مثل -

 :ثالثة صيغ همله  -

Subject     +     would     +     Verb.1     +     Object 
 

Subject     +               +     going to     +     Verb.1     +     Object 
  

Subject     +               +     to     +     Verb.1     +     Object 
  

  ألكثر استخداماًهي ا األوىلوالصيغة 
  
  

I was going to buy a car.                                                  أناأشتري سيارةس كنت.  
They would go to the cinema.                                   يذهبون إىل السينماس كانواهم.  

He was to become a president.                                          يصبح رئيساًس كانهو.  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  .دثيف املاضي ولكنه مل حي احلدوثعلى وشك للتعبري عن عمل ) ١

I would buy a car.                                   ولكنين مل أشتري. "سأشتري سيارة أنا كنت"  

I was going to buy a car.                          
I was to buy a car 

  
 ����� '� ا	��� �  :Future in the Pastا	

  

  أمــثــلــة

 املستقبل  املاضي احلاضر

They will go to the cinema وقت الكالم  

was 
were 

 استخداماته

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

1) George hurt his head while he …… 
A. ice skates. 
B. ice skated. 
C. was ice skating. 
D. had ice skated. 

 
2) Max …… for the CIA since 1992. 

A. will work 
B. is working 
C. works 
D. has been working 

 
3) The last time I …… to Korea, I spent three weeks on Cheju Island. 

A. went 
B. was going 
C. have gone 
D. will go 

 
4) Bob …… to Australia thirteen times. 

A. goes 
B. went 
C. has been 
D. had gone 

 
5) Before Jack arrived, Jill …… up the hill. 

A. is already going 
B. has already gone 
C. had already gone 
D. None of all above. 

 
6) It …… every day since I arrived here. 

A. will rain 
B. rains 
C. rained 
D. has rained 

 
7) The fans …… when the game finally started. 

A. will cheer 
B. cheer 
C. cheered 
D. have cheered 
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8) By the time Sam pays off his student loan, he …… eighty years old. 
A. will be 
B. is 
C. was 
D. has been 
E. had been 

 
9) By the time Bob gets back from the war, his daughter …… from school. 

A. will graduate 
B. graduates 
C. will have graduated 
D. graduated 
E. has already graduated 

 
10) Every time we …… to that restaurant, my stomach gets upset. 

A. will go 
B. go 
C. went 
D. have gone 

 
11) The weatherman says …… 

A. it would rain. 
B. it will rain. 
C. it will have rained. 
D. it have rained. 

 
12) Andrew …… the course on JavaScript programming. 

A. had already taken 
B. has already taken 
C. took already 
D. would have already taken 
E. has been taking 

 
13) Bill was just going to bed when his wife …… from work. 

A. is going 
B. is coming home 
C. had come home 
D. has been coming home 
E. came home 

 
14) I should …… my books to school yesterday. 

A. brought 
B. had brought 
C. to bring 
D. have brought 
E. None of all above. 

 
15) Harrison Ford is a famous actor. He …… in many popular movies. 

A. has been appearing 
B. has appeared 
C. had appeared 
D. appeared 
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16) I …… about you when I received your email. 
A. was just thinking 
B. just thought 
C. have just been thinking 
D. was just thought 

 
17) I …… better start saving some money each month for my retirement. 

A. have 
B. would 
C. had 
D. will 

 
18) My mother …… school for thirty years. 

A. has taught 
B. taught 
C. had taught 
D. was teaching 

 
19) I …… that Jack is very fluent in Spanish. 

A. will have heard 
B. was hearing 
C. have heard 
D. am hearing 

 
20) The bus was late. The passengers were angry because they …… for half an hour. 

A. are waiting 
B. were waiting 
C. have been waiting 
D. had been waiting 
E. have waited 

  
21) The soccer team …… a championship until last year, when they won first place. 

A. has never won 
B. is never wining 
C. had been never wining 
D. had never won 

 
22) We have a cottage at Sylvan Lake. It …… in the family for thirty years. 

A. was 
B. has been 
C. is 
D. will be 

 
23) The vegetables should be ready, they …… for at least twenty minutes. 

A. are boiling 
B. boiling 
C. have been boiling 
D. were boiling 
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24) You look tired. You …… too hard lately. 
A. worked 
B. work 
C. were working 
D. have been working 

 
25) I underestimated how much time it …… to prepare for the TOEFL Exam. 

A. would take 
B. will take 
C. took 
D. will have taken 

  
26) I …… at the new cafeteria and it was excellent. 

A. have eaten 
B. was eating 
C. had eaten 
D. did eat 

 
27) I …… a cold since last Thursday. 

A. have 
B. had 
C. have been having 
D. have had 

 
28) The homeless shelter …… a difference to people living on the street. 

A. is making 
B. has made 
C. made 
D. makes 

  
29) Steven was upset. He …… his wallet, and could not find it. 

A. has lost 
B. had lost 
C. was losing 
D. was lost 

 
30) Look at all this water, it …… very hard. 

A. has rained 
B. have been raining 
C. rained 
D. will rain 

 
31) We …… the game at home. 

A. will be watching 
B. will watch 
C. All above. 
D. None of all above. 
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32) I …… to phone you all morning. 
A. I have been trying 
B. I have tried 
C. All above. 
D. None of all above. 
 

33) The Australian swimmer …… the gold medal twice before. 
A. has been wining 
B. has won 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
34) I …… this new scooter. Do you like it? 

A. have been bought 
B. have been buying 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
35) I …… to this beach for years. 

A. have come 
B. have been coming 
C. All above. 
D. None of all above. 
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 .االجنليزية الكلماتحتتل األمساء املركز األول يف  -

  .Nounاسم  ال اللغة االجنليزية هلافعأ معظم -
 :منها .على أشكال صياغة األمساء من األفعالميكن  -

  :مثل. كون شكلها نفس شكل الفعلياألمساء  معظم) ١
play يلعب ، لعب 
drive يقود ، قيادة 

"صاغ بإضافة بعض األمساء ت) ٢ -ing" مثل. آلخر الفعل:  
eat يأكل ���� eating أكل 

teach سيدر  ���� teaching تدريس 
"صاغ بإضافة تبعض األمساء ) ٣ -tion" مثل . آلخر الفعل  

educate ِّميعل  ���� education تعليم 
  :مثل. الفعل شكل األمساء شكلها خيتلف عن كثري منال) ٤

choose خيتار ���� choice اختيار 
ask يسأل ���� question سؤال 

develop يتطور ���� development ريتطو  
perform يؤدي ���� performance أداء 

  
  
  
 .Indefinite Articles يف اللغة االجنليزية بـ  "a , an"تسمى أدايت التنكري  -

تضاف عندما يكون احلرف األول مـن االسـم    "a"أن هو  :"an"و  "a"الفرق بني أدايت التنكري  -
سـبق شـرحها يف   " صـويت حرف تضاف عندما يكون احلرف األول من االسم  "an"ساكن و حرف 

 :مثل. طريقة نطق الكلمةتعتمد على حسب  الكلمات الشاذةك أيضاً بعض ل، ولكن هنا"البحث األول

an hour ساعة , a university جامعة , an honest صادق 

  
 �����Introduction:  

  

  
 	
��  :a , anأدا�� ا�

  



 ٣ 
 

فـإن كلمـة    اليلفظ hرف احلفإن  o رفاحل بعده إذا جاء ألنهاليلفظ هنا  hاحلرف  "hour"كلمة 
hour كلمة تلفظ مثل لفظ our  واحلرفo إذاً نضع  ،حرف صويتan  وكذلك"honest"  نفس
  .الطريقة

 "an umbrella"فبعض الكلمـات مثـل    ."يو"يلفظ هنا  uاحلرف  "university"كلمة أما 
  .aيلفظ كأنه حرف هنا  uرف احل

  .القابلة للعدواملفردة  لألمساء غري املعرفةجيب إضافة أداة تنكري  -
We have a cat and a dog.                                                 لدينا قطة وكلبحنن.  

 .عند التعبري عن املهن جيب إضافة أداة تنكري -

(I am/I'm) a teacher.                                                                    مدرسأنا.  

(She is/She's) an actress.                                                              هي ممثلة.  

 :منها. جيب إضافة أداة تنكري عند التعبري عن الكميات -

a few قليل , a little قليل , a lot كثري , a pair of  زوج من ,  

a numbers of أعداد من , a hundreds of   مئات من , a quarter ربع ,  
a half of نصف من , a bit قطعة صغرية , a couple of زوج من , … 

We invited a lot of guests to the party حنن دعونا الكثري من الضيوف إىل هذه احلفلة.  
There is only a little milk left.                        فقط لقد بقي كمية قليلة من احلليب.  

 :مثل". per ،لكليف"عوضاً عن إضافة أداة تنكري  جيوز -

once a day. OR once per day.                                                   اليوم يفمرة.  
twice a week. OR twice per week.                                      األسبوع يفمرتني.  
two hundred a month. OR two hundred per month.         الشهر يف نئتام.  

 .عندما يليه اسم مفرد وقابل للعد "What"جيب إضافة أداة تنكري عند التعجب بـ  -

What a hole!                                                        !يا للحفرة! أو يا هلا من حفرة 
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Abstract Nounsقبل أمساء أداة تنكري جيوز إضافة  ال -

 ."by"سبقها حرف اجلر تأداة تنكري قبل األمساء اليت جيوز إضافة  ال -

I went by a car.                                                        سيارةواسطة ب أنا ذهبت.  
 ."no" بعدأداة تنكري جيوز إضافة  ال -

I have no a pen.                                                                       ليس لدي قلم.  
I have no an idea.                                                             فكرة أدىن لدي ليس.  



 ٤ 
 

 .أداة تنكري قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارةجيوز إضافة  ال -

This is my a pen.                                                                          يمهذا قل.  

واالت  والوجبات والشوارع واللغات واألارواجلبال  قبل أمساء املدن والدول أداة تنكريجيوز إضافة  ال -
  .واملطارات واحملطات

I had a lunch with John.                                   وجبة. "الغداء مع جون أنا تناولت"  
I bought a Cosmopolitan at a Paddington Station. 
 اسم حمطة                   اسم جملة                          

 .قبل املواد تنكريجيوز إضافة أداة  ال -

Water contains an oxygen.                                        األكسجنياملاء حيتوي على.  

ـ  "… , any- , some- , someone , anybody"قبـل  أداة تنكري جيوز إضافة  ال − يف  مأل
 .األصل نكرة

A Someone told me (that) you left.                       شخص ما أخربين بأنك رحلت.  
 

  
  
 .Definite Articleيف اللغة االجنليزية بـ  "the"التعريف  تسمى أداة -

املفردة واجلمـع  " قصود باالسمن ماملوأي املتكلم واملخاطب يعرف"جيب إضافة أداة التعريف لألمساء املعرفة  -
 .والقابلة للعد وغري القابلة للعد

  "ماركت يقصده املتكلم املخاطب يعرف أي سوبر" تسوبر ماركالأنا ذاهب إىل     
(I am/I'm) going to the supermarket.                   

  .كلب جروالقطة متقدمة يف السن ولكن ال. حنن لدينا قطة وكلب    
We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is puppy. 

الشـمس واألرض وامللـك   : مثـل . إضافة أداة التعريف قبل األمساء اليت يوجد منها واحـد فقـط   جيب -
 .إخل...واحلكومة

The earth moves around the sun.                            شمسالحول  تدوررض األ.  

The President.                                                                                 رئيسال.  

The Eiffel Tower.                                                                        ربج إيفلال.  

The North Pole.                                                                      شمايلالقطب ال.  

  
 ��	�  :theأداة ا�

  



The

The

(The

(The

بشـرط أن  

The

The

The

The

The

The

(I am/

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

I had 

I bought 
              

 
 
 
 
 
 
 

تعـين األراضـي   

The British Museum.                                                            

The Atlantic.                                                                      

The) Brazili

The) elephant 

بشـرط أن  "اجلزر والقنوات 

The Rockies.                    

The West Indies.            

The Red Sea.                       

The Amazon.                     

The Amazon River.           

 ".تدرس بالتفصيل يف البحث السادس

The First Winner.                                                                     

(I am/I'm) reading 

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

I had the

I bought 
               
 
 
 
 
 
 
 

تعـين األراضـي   
  

 
 

British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

 

) Brazili ans are very good 

) elephant is the largest animal on land. 

اجلزر والقنوات 

Rockies.                    

West Indies.            

Red Sea.                       

Amazon.                     

Amazon River.           

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس
 .جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

I'm) reading 

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

the lunch with John

I bought the Cosmopolitan at 
               

Nether    تعـين األراضـي
  .البحرمستواها حتت مستوى 

 
 

 .وأمساء اجلرائد

British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

 .أو قوم أو فصيلة من احليوانات

ans are very good 

is the largest animal on land. 

اجلزر والقنوات و واجلبال

Rockies.                    

West Indies.            

Red Sea.                       

Amazon.                     

Amazon River.           

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

I'm) reading the second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

lunch with John

Cosmopolitan at 
          اسم جملة              

The U.S
Nether-lands

مستواها حتت مستوى 

وأمساء اجلرائد جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

أو قوم أو فصيلة من احليوانات
ans are very good 

is the largest animal on land. 

واجلبال جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

Rockies.                                          

West Indies.                          

Red Sea.                               

Amazon.                                      

Amazon River.                    

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس"جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

lunch with John.                        

Cosmopolitan at the
                        

The U.S. , The Netherlands
Holland" و ،lands

مستواها حتت مستوى  أكثر من ثلث أراضيها

 ٥ 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

أو قوم أو فصيلة من احليواناتجيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
ans are very good at football.

is the largest animal on land. 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

"مجع جيب إضافة أداة التعريف                   
"أداة التعريف   

"ن جيب إضافة أداة التعريف      
"أداة تعريف             
"جيب إضافة أداة التعريف     
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

.                        

the Paddington Station.
اسم حمطة            

 :أداة تعريف منها

, The Netherlands
Hollandهولندا 

أكثر من ثلث أراضيها

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
football.  يف كرة القدم.

is the largest animal on land.      

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل
 ."امسني متتاليني

مجع جيب إضافة أداة التعريف
أداة التعريفجيب إضافة 

ن جيب إضافة أداة التعريف 
أداة تعريف جيوز إضافة

جيب إضافة أداة التعريف
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

"وجبة                               .
Paddington Station.

 اسم حمطة

أداة تعريف منهاإضافة هلا 
, The Netherlands

هولندا "هي نفسها دولة 
أكثر من ثلث أراضيهاألن هولندا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
يف كرة القدم بارعون جداً

.األرض على    
جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

امسني متتالينيك
مجع جيب إضافة أداة التعريف

جيب إضافة متتاليان 
ن جيب إضافة أداة التعريف ان متتالي

جيوز إضافة الاسم واحد 
جيب إضافة أداة التعريفامسان متتاليان 

جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

second book.                             .
أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

  
وجبة. "الغداء مع جون

Paddington Station.

إضافة هلا  ميكن
, The Netherlands 

هي نفسها دولة  
ألن هولندا  البحرسطح 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            ربيطاين.
Atlantic.                                                                       طلسياألـمحيط.

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
بارعون جداًربازيليون 

علىفيل أكرب حيوان 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

كيأتوا مجعاً أو أن يأتوا 
مجع جيب إضافة أداة التعريف. "جبال الروكي
متتاليان ن اامس. "د الغربية
ن متتالياامس. "البحر األمحر
اسم واحد . "

امسان متتاليان . " ر األمازون
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     ول.

.ثاينالكتاب 
أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت     جيوز إضافة

  .واملطارات واحملطات
الغداء مع جون أنا تناولت

Paddington Station. 

ميكنهنالك بعض الدول 

Netherlands 
سطح حتت اليت تقع 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف 
ربيطاينالسرح امل  
ـمحيط ال  

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب  
ربازيليون ال  
فيل أكرب حيوان ال  

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل 
يأتوا مجعاً أو أن يأتوا 

 جبال الروكي
د الغربيةواهلن  

 البحر األمحر
. "األمازون  

 ر األمازون
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا  
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف 

ولاألفائز ال  
كتاب الأنا أقرأ   

جيوز إضافةال  
واملطارات واحملطات

أنا تناولت 

 

هنالك بعض الدول  -

- Netherlands

اليت تقع 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 
 

- 

- 

 

- 

-

-



This 

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

The

The

I like

، أما يف اجلملـة  
أنا أحـب  

 
 

ويكتب احلرف 
سـبقها  

 
 
 
 

This is my 

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

The Water boils at 

The Milk is good for you.     

I like  the

، أما يف اجلملـة  
أنا أحـب  "، أما يف اجلملة الثالثة 

 
 

ويكتب احلرف 
سـبقها  تأن  ز

George

 
 
 
 

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.  

 
 

 

is my the pen.          

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

Water boils at 

Milk is good for you.     

the potato.

، أما يف اجلملـة  "وليس نوع معني من املاء
، أما يف اجلملة الثالثة 

ويكتب احلرف . واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
ـ  الو . زوجي
  :مثل 

George جورج

 

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.  

 
 

 .أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة

pen.          

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

Water boils at 100ْ C. 

Milk is good for you.     

potato.               

وليس نوع معني من املاء
، أما يف اجلملة الثالثة "وليس نوع معني من احلليب

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
.كان موقعه يف اجلملة
 .ألا هي يف األصل معرفة

Cairo , جورج

 .ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.                       

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
pen.                                   

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

C.                            
Milk is good for you.                                                  

                                                 
وليس نوع معني من املاء درجة مئوية

وليس نوع معني من احلليب

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
كان موقعه يف اجلملةمهما 

ألا هي يف األصل معرفة
Cairo القاهرة

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر
I (go/went) to home.                                

                     

 ٦ 

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                         

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

                        
                                             

                                     
درجة مئوية ١٠٠

وليس نوع معني من احلليب
  ".وليس نوع معني من البطاطس

Proper Nouns:  

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
Capital  مهما
"the" ا هي يف األصل معرفةأل

Germany , القاهرة

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر
I (go/went) to home.                                

                                

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                                                  

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

                              .
                                             

                                     
١٠٠املاء بشكل عام يغلي عند 

وليس نوع معني من احلليب مفيد لكجبميع أنواعه 
وليس نوع معني من البطاطس

Proper Nouns

    
واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن 

Letter Capital

"the" التعريفأداة 

Germany أملانيا

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جرال نضع أدا
I (go/went) to home.                                                               

)إىل املرتل            

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                         

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

.ْ درجة مئوية
                                             

                                                    

املاء بشكل عام يغلي عند 
جبميع أنواعه 

وليس نوع معني من البطاطس أنواعه

Proper Nounsأمساء العلم 

  
 هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص

Letterاألول من هذه األمساء حبرف كبري 

" a , an أداة و
 Friday , أملانيا

"go home" ال نضع أدا
                               

إىل املرتل ذهبت

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة جيوز إضافة
                                    .

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   جيوز إضافة 
 . بشكل عام

ْ درجة مئوية ١٠٠املاء يغلي عند 
.احلليب مفيد لك                                                

.أنا أحب البطاطس     
املاء بشكل عام يغلي عند "يف اجلملة األوىل 

جبميع أنواعه احلليب "الثانية أيضاً 
أنواعه جبميع

أمساء العلم  /أوالً
  

هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص
األول من هذه األمساء حبرف كبري 

"a , anالتنكري 

, Friday يوم اجلمعة

�ء�  :أ#"�م ا �

"go home"يف اجلملة 

                                       

ذهبت/أذهبأنا 

جيوز إضافة ال 
.هذا قلمي  

جيوز إضافة  ال 
بشكل عام

                                                                         املاء يغلي عند 

                                                                   احلليب مفيد لك

 أنا أحب البطاطس
يف اجلملة األوىل 

الثانية أيضاً 
جبميعالبطاطس 

أوالً              
  

هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص
األول من هذه األمساء حبرف كبري 

التنكري  يتأداإحدى 
 يوم اجلمعة

  
�ء�أ#"�م ا �

  

يف اجلملة  -
 خطأ        

أنا (  صح 

- 

 
- 

                                                                         

                                                                   

 

  
  
  
  
  
  

  
             

  
هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص

األول من هذه األمساء حبرف كبري 
إحدى 

  
�ء�أ#"�م ا �

  

-

                                                                         

                                                                   



 ٧ 
 

  :Common Nounsأمساء النكرة / ثانياً              
  

ويكتب احلرف األول مـن هـذه   . هي أمساء تستخدم للداللة على نوعية من األشخاص أو األشياء أو األماكن
وجيب أن تسبقها  .منتصف أو آخر اجلملةكبري إذا كان يف أول اجلملة وحبرف صغري إذا كان يف حبرف األمساء 

  :مثل .يف حالة التعريف "the" وأداة التعريف يف حالة املفرد فقط "a , an"إحدى أدايت التنكري 
man رجل , teacher سمدر  , cat قطة , book كتاب , city مدينة 

 
  :Material Nounsأمساء املادة  /ثالثاً             

  
كبري إذا كان يف أول اجلملة وحبـرف   رفحب يكتب احلرف األول من هذه األمساءو. بشكل عامهي أمساء املواد 

  :مثل ."a , an"أن تسبقها إحدى أدايت التنكري  جيوز ومعظمها ال .صغري إذا كان يف منتصف أو آخر اجلملة
oxygen أوكسجني , iron معدن , snow ثلج , water ماء , sand رمل , air هواء , … 

 
  :Collective Nounsأمساء اجلمع  /رابعاً              

  
 أو كيانـاً  تطلق على جمموعة من األشخاص أو احليوانات أو األشياء عند اعتبار هذه اموعة امسـاً هي أمساء 

إذا كـان يف   كبري إذا كان يف أول اجلملة وحبرف صـغري  رفحب ويكتب احلرف األول من هذه األمساء. واحداً
  :مثل .منتصف أو آخر اجلملة

crowd حشد , army يشج  , fleet أسطول , flock قطيع من اخلراف , … 

crowds حشود , armies جيوش , fleets أساطيل , … 

 
  :Abstract Nounsاألمساء املعنوية  /خامساً             

  
رف كبري إذا كان حبويكتب احلرف األول من هذه األمساء . هي أمساء تطلق على خاصية أو حالة أو فعالية معينة

  :مثل .يف أول اجلملة وحبرف صغري إذا كان يف منتصف أو آخر اجلملة
joy ابتهاج , laugh ضحك , pleasure سرور , … 

 
 
 



 ٨ 
 

  
  
  

  :Countable األمساء القابلة للعد /أوالً             
  

يف  "a , an"أن تسبقها إحدى أدايت التـنكري   وجيب .هي أمساء ميكن عدها واستخدامها يف اإلفراد واجلمع
"ويعرب عن كثريها بكلمـة   .يف حالة التعريف "the" أداة التعريف وأحالة املفرد فقط  many"   وعـن

"قليلها بكلمة  few". مثل:  
a man رجل , many men رجال كثريون , a few men رجال قليلون 

many of men كثري من الرجال , a few of men قليل من الرجال 
 

  :Uncountableاألمساء غري القابلة للعد  /ثانياً              
  

 , is , hasأي يضاف بعدها " معاملة املفردوتعامل  ،يف اإلفراد واجلمع استخدامهاهي أمساء ال ميكن عدها و

was...أدايت التنكريإحدى تسبقها  أن زوجي الو ".إخل "a , an" أداة التعريف وجيوز أن تسبقها "the" 
  :ومن هذه األمساء. يف حالة التعريف

 :Substancesأمساء املواد ) ١

Materials مواد: cotton قطن , cloth قماش , silk حرير , wool صوف , nylon نايلون ,  
gold ذهب , silver فضة , … 

Food طعام: flour طحني , rice رز , bread خبز , wheat قمح , sugar سكر , salt ملح , 
pepper فلفل , … 

Other آخر: butter زبدة , cheese جبنة , jam مرىب , fur فرو , skin جلد , hair شعر ,  

ice جليد , snow ثلج , rain مطر , soil تربة , grass عشب , land يابسة , ground قاع , 
wood خشب , plastic بالستيك , leather جلد مدبوغ , coal فحم , rock صخرة ,  

sand رمل , paper ورقة , cement امسنت , chalk طباشري , plaster الصق ,  

paint طالء , … 

 
 

  
��&� �&'��ء ا���'&� �&�� و)
	 ا���  :ا �

  



w

gasoline

air 

music 

traf

homework

ومنها أمسـاء املـادة   

She has 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

water ماء 
gasoline 

air هوء , sm

music موسيقى
traf fic حركة مرور
homework

ومنها أمسـاء املـادة   

water 

sugar 

She has much of
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 .واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

This water 

This water 

 
 

 , milk حليب
)أمريكية(برتين  

, smoke دخان

 luggage , موسيقى

furniture , حركة مرور

homework واجب , …

" little .   ومنها أمسـاء املـادة

water 

sugar سكر
water ماء , much

sugar سكر , much

much of

                                                    
واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

This water are 

This water is sterilized

 
 

coffee , حليب

juice , برتين 

 steam , دخان

, luggage أمتعة
, furniture

, … 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

littleوعن قليلها بكلمة  "

water ماء , much

much , سكر

much of

much of sugar 

much of gold and a 

                                                    
واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

 sterilized. 

sterilized

, coffee قهوة , tea

ce عصري , alcoho

, steam خبار , oxygen 

baggage , أمتعة

, furniture accommodation , أثاث 

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

وعن قليلها بكلمة 

much water 

much sugar 

of water كثري من املاء
sugar كثري من السكر

and a little of

                                                     
Uncountable Nouns واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

sterilized.                                                          

sterilized.                                                 

 ٩ 

, tea شاي
alcohol 

, oxygen أوكسيجني

baggage أمتعة حمزومة
, accommodation

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

" much  وعن قليلها بكلمة

water ماء كثري
sugar سكر كثري

كثري من املاء
كثري من السكر

 .اجلمال

little of  beauty

 
Uncountable Nouns

                                                         

.                                                 

زيت،نفط oil , شاي
… , كحول 

hydrogen , أوكسيجني

pay , أمتعة حمزومة

, accommodation

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

"muchاألمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 

a little , ماء كثري

a little , سكر كثري

كثري من املاء  , a little

كثري من السكر  , a little

اجلمالوالقليل من 
beauty 

Uncountable Nouns

                                                         

.                                                 

  
petrol , زيت،نفط

, … 

, hydrogen

, pay أجر , noise

, accommodation تسويةجتهيز،

Abstract Nouns "تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 

little  water 

a little sugar 

a little of water 

a little of sugar 

والقليل من  الذهب

Uncountable Nounsتعامل األمساء غري القابلة للعد 

                                                         

.                                                 

Liquids:  
, petrol ةبريطاني(

Gases:  
, hydrogen هيدروجني

  :أمساء أخرى
, noise ضوضاء
  , جتهيز

Abstract Nouns

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
 :مثل .واألمساء املعنوية

water ماء قليل 
sugar سكر قليل 

water  املاءقليل من
sugar قليل من السكر

الذهبهي لديها الكثري من 

تعامل األمساء غري القابلة للعد 
                                                               

)هذا املاء معقم                                                 .

Liquidsالسوائل ) 

بريطاني( برتين  

Gasesالغازات ) 

 … , هيدروجني

أمساء أخرى) 
 , ضوضاء

Abstract Nounsأمساء ) 

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
واألمساء املعنوية

 

 قليل من 
 قليل من السكر

هي لديها الكثري من      

تعامل األمساء غري القابلة للعد  -
 خطأ      

هذا املاء معقم(صح   

٢ (
 , 

٣ (
 

٤ (

٥ (
  

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
واألمساء املعنوية

  
     

-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

 :هم

قابلـة  
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

عنـد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

همو .s-وإضافة 
leaf ����

thie

wolf

 li

قابلـة   اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

The boy threw a 

This wall is made of 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

"s"   عنـد

I met three 

 
 

يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

" ve"  وإضافة
���� leaves

thief ���� thie

f ���� wolves

li fe ���� lives

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

  :مثل
The boy threw a 

This wall is made of 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

"s"ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

I met three Johns

 
 

يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

"إىل  السابقة

ves  ورقة نبات
thieves لص
ves ذئب , hal

ves حياة , wi

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

مثل. ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
The boy threw a stone.       

This wall is made of stone

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

ideas أفكار
ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

Johns yesterday.       

" s"    يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار
". 

السابقة بتحويل هذه األحرف
���� loaf , ورقة نبات

�� calf , لص

, half ����

, wife ����

hoof ����

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  " قهوة

I want a coffee.                           

I like coffee.                                                      

"tea 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
.                                     

stone.      

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

opinion , أفكار

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

yesterday.       

 ١٠ 

"بإضافة حرف 

"سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول
بتحويل هذه األحرفوجتمع 

���� loaves

���� calves

���� halves 

���� wives زوجة
���� hooves 

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
قهوة"إذا كان القصد منه 

"قابل للعد       
I like coffee.                                                      

"tea  , potato, …"

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
                              

غري قابل للعد"                .
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

, opinions أراء
ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

yesterday.               

بإضافة حرف بشكل عام 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول

"fe"  وجتمع
ves رغيف , shea

ves عجل , sel

scar , نصف 

kni , زوجة

hooves حافر 

  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
إذا كان القصد منه  

 .للعد

قابل للعد). "فنجاناً من القهوة
I like coffee.                                                      "

, potato, …"

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
                                 

غري قابل للعد
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

truth , أراء

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

.البارحة جون       

بشكل عام جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول

"f"  أو"fe"

, sheaf ����

, self ���� sel

scarf ���� scar

, knife ���� kni

The plural:  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
"coffee" 
للعد فيكون قابالً

فنجاناً من القهوة/فنجان قهوة
غري قابل للعد

"… ,potato ,وكذلك نفس الشيء لألمساء 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
قابل للعد"   

هذا اجلدار مصنوع من احلجر. "غري قابل للعد
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

  :ثل
, truth s حقائق 

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

جونثالثة أشخاص باسم 

جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول" s- قواعد إضافة
"f"تنتهي بـ  األمساء اليت

���� sheaves

selves نفس
scarves وشاح

knives سكني

�ء ��, ا �-The plural

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
"coffee"مثل االسم 

فيكون قابالً" فنجان قهوة
فنجان قهوة(أنا أريد 

غري قابل للعد. "أنا أحب القهوة
وكذلك نفس الشيء لألمساء 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
رمى حجرة. "قابل للعد

هذا اجلدار مصنوع من 
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

ثلم. عند اجلمع
 

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  
  :مثل

ثالثة أشخاص باسم  أنا قابلت

جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية  
قواعد إضافة

األمساء اليت 
ves حزمة , 

  , نفس
 , وشاح

 سكني

  
�ء ��, ا �-

  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري  -
مثل االسم  ،للعد
فنجان قهوة"منه 

 أنا أريد 
 أنا أحب القهوة

وكذلك نفس الشيء لألمساء 
ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف -

 الولد رمى
 هذا اجلدار مصنوع من 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف  -
"s" عند اجلمع

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف   -
مثل. اجلمع

أنا قابلت 

- 

- 

  
�ء ��, ا �-

  

-

-

-

-
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 :منها. مساء يف اللغة االجنليزية جتمع بطريقة ختتلف عن القاعدة العامةبعض األك لهنا -

man ���� men  رجال: رجل  , woman ���� women  نساء: ة أمرا ,  

child ���� children  أطفال: طفل  , foot ���� feet أقدام:  قدم  ,  

tooth ���� teeth  أسنان: سن  , mouse ���� mice   فئران: فأر ,  

goose ���� geese  إوزات: إوزة  , louse ���� lice  قمل: قملة  ,  
ox ���� oxen  رأثوا: ثور  , oasis ���� oases  واحات: واحة  , 

erratum ���� errata  أخطاء مطبعية: خطأ مطبعي  , index ���� indices  فهارس: فهرس  , … 
 :مثل. هلا نفس الصيغة يف املفرد واجلمع ك بعض األمساءلهنا -

deer  غزالن :غزال  , sheep  خراف :خروف  , swine  خنازير :خرتير  , … 

 :مثل. معاملة اجلمعذات صيغة مفردة وتعامل  ك بعض أمساء اجلمعلهنا -

people شعب , cattle ماشية , clergy رجال الدين , police شرطة ,  

poultry دجاج , public مجهور , vermin حشرات طفيلية , … 

Police have just arrived.                                              للتو الشرطةلقد وصلت.  
  ".شعب"مبعىن  "people"مثل . ولكن مبعىن خمتلف بصيغة اجلمع ستخدم بعض األمساء السابقةميكن ا

Peoples of Europe eat much of potato.      سأوروبا تأكل الكثري من البطاط شعوب.  
 :مثل. خدمت بعد األرقامتإذا اس هايف آخر "s"عالمة اجلمع هلا ك بعض أمساء اجلمع ال جيوز إضافة لهنا -

dozen : two dozen دزينة ,  score : three score عالمة ,  
thousand : five thousand ألف , hundred : eight hundred مئة ,  

million : nine million مليون , head : two head رأس , … 

  :مثل. ولكن عالمة اجلمع تضاف إىل األمساء السابقة عند استخدامها بدون عدد حمدد
dozens of eggs درازن من البيض , hundreds of boys األوالدمن  مئات  

 :مثل. ومنها أمساء بعض العلوم معاملة املفردهنالك أمساء حتمل صيغة اجلمع لكنها تعامل  -

news أخبارخرب،  , innings نوبة عمل , gallows مشنقة 
ethics علم األخالق , mathematics علم الرياضيات , physics  فيزياءعلم  ,  

phonetics علم صوتيات , … 
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اللغة العربية مثل املقـص   األشياء اليت حتتوي على قطعتني أو أكثر جتمع يف اللغة االجنليزية مع أا تفرد يف −
 .نيفهذه األشياء هلا قطعت ...والكماشة

The scissor is lost.                                                                               خطأ 
The scissors are lost.                                                           ضائعاملقص (صح(  

 
 

  
وبعـض اللغـات   كما يف اللغة العربيـة  أساسيتني قاعدتني كحتتوي اللغة االجنليزية على تذكري وتأنيث  ال -

  :يف االجنليزية من حيث اجلنس إىل أربع فئاتومع ذلك ميكن تقسيم األمساء . الالتينية
وهذه بعض األمساء اليت تسـتخدم  . himأو النصب واجلر  Heاسم ميكن استبداله بضمري الرفع  :املذكر )١

  :يف املذكر فقط
son ابن , boy ولد , man رجل , father أب , brother أخ , uncle عم أو خال , 

nephew  األختابن األخ أو  , prince أمري , king ملك , husband زوج , … 
وهذه بعض األمساء اليت تستخدم . herأو النصب واجلر  Sheاسم ميكن استبداله بضمري الرفع : املؤنث )٢

 :يف املؤنث فقط

daughter ابنة , girl بنت , woman مرآة , mother أم , sister أخت ,  
aunt عمة أو خالة , niece األخ أو األخت بنت  , princess أمرية , queen ملكة ,  

wife زوجة , … 

غـري العاقـل احليوانـات     ومن األمساء .itاسم ميكن استبداله بضمري الرفع والنصب واجلر  :غري العاقل )٣
  :مثل. واجلمادات

pen قلم , table طاولة , door باب , book كتاب , city مدينة , cat قطة , dog كلب , … 

  :مثل. نسنيكال اجلاسم ميكن استخدامه مع  :املختلط )٤
child طفل أو طفلة , friend صديق أو صديقة , doctor دكتور أو دكتورة ,  

judge قاضي أو قاضية , cousin  ابن العم أو بنت العم أو بن اخلال أو بنت اخلال ,  
artist فنان أو فنانة , teacher أستاذ أو أستاذة , … 

 
 
 
 

  
 .
/0  :Genderا�2آ
	 وا�

  



 

nephew

 

  .it الضمري

 
 

املذكر
actor

boy : 

boyfriend 

brother

bull

cock

dog

father

fox 

horse

husband

king

lord : 

man

monk

nephew : ابن األخ أو األخت
ram

sir

son

uncle 

الضمرييعرب عنها ب

 
 

 املذكر
ctor : ممثل 
boy : ولد 

boyfriend صديق
brother  أخ : 

bull  ثور : 
cock : ديك 
dog : كلب 
father : أب 

 ثعلب : 
horse : حصان 

husband : زوج
king : ملك 

 سيد نبيل :
man : رجل 

monk : راهب 
ابن األخ أو األخت

ram : كبش 
sir : سيد 
son : ابن 

، خال عم : 

country , city يعرب عنها ب

 :استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 صديق

 

 

 
 زوج

 

 
 ابن األخ أو األخت

 عم

country , city

 ١٣ 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 
 

country , cityة لكن كلمة 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

girlfriend

niece

ة لكن كلمة واملدن أمساء مؤنث

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

املؤنث
actress

girl : 

girlfriend

sister 

cow : 

hen : 

bitch 

mother

vixen 

mare 

wife : 

queen 

lady : سيدة نبيلة
woman

nun : 

niece : بنت األخ أو األخت
ewe : 

madam

daughter

aunt : خالة ،

واملدن أمساء مؤنث أمساء الدول

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 املؤنث
ctress : ممثلة 
girl : بنت 

girlfriend  صديقة 
 أخت : 
 بقرة :

 دجاجة :
 كلبة : 

mother : أم 
 : علبةلثا  
 فرس : 
جةزو :  
 ملكة : 
 سيدة نبيلة

woman : امرأة 
 راهبة :

بنت األخ أو األخت
 نعجة :

madam : مدام 
daughter : ابنة 

، خالة عمة  

أمساء الدولمجيع 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له 

 

 بنت األخ أو األخت

 
 

مجيع تعترب  -

- 

 
 
  

-
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  :االسم يكون فيها             :Nominativeحالة الرفع  /أوالً            
  
 .فاعالً للفعل )١

The boy broke the window.                                           كسر النافذة الولد.  

  .تتمة مرفوعة للفعل وتقابل اخلرب يف اللغة العربية )٢
This man is my father.                          .هذا الرجل هو أيب. أو هذا الرجل يكون أيب 

الرجل فاعل و أيب مفعول بـه  : ، يف اللغة االجنليزية الرجل مبتدأ مرفوع و أيب خرب مرفوع: العربية يف اللغة
  ".يكون"والفعل هو 

  :يكون االسم فيها:          Objectحالة النصب واجلر  /ثانياً              
  
  .مفعول مباشر للفعل )١

The boy broke the window.                                                النافذةالولد كسر.  

  .مفعوالً حلرف جر )٢
Put your cup on the table.                                           على الطاولةضع فنجانك.  

  .حالة ظرفية زمانية )٣
He came yesterday.                                                                 البارحةهو أتى.  

  :تأيت على طريقتني  :Possessive )امللكية( حالة اإلضافة /ثالثاً             
  
  :"X's Y"إضافة طريقة ) ١
  .يف آخر االسم s'إضافة املقطع : املفرد -أ

The girl 's dress.                                                                           ثوب الفتاة.  

  .والفتاة مضاف إليه جمروروهو مضاف ثوب مبتدأ     
Shakespeare's plays.                                                         مسرحيات شكسبري.  

   .مضاف إليه جمرور شكسبريو وهو مضاف مبتدأ مسرحيات
 

  
9�4ت إ6	اب ا4�3 Case of Nouns:  
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  .es-أو  s-فقط يف آخر االسم بشرط أن يكون اجلمع مصاغاً بـ بإضافة  'إضافة الفاصلة : اجلمع -ب
The girls'  dresses.                                                                  ياتثياب الفت.  
The boys' books.                                                                      األوالدكتب.  

يف آخـر   s'عند اإلضافة يعامل معاملة املفرد وذلك بإضـافة   es-أو  s-إذا كان اجلمع غري مصاغ بـ 
  .االسم

The men's room.                                                                     غرفة الرجال.  

The children's teacher.                                                         أستاذ األطفال.  
  
" تصاغ باستخدام احلرف اجلر : "Y of X"طريقة ) ٢ of"بني املضاف واملضاف إليه.  

  :لتكن لدينا اجلملة التالية
  أمساء املهندسني

  
Names   of    the engineers 

 
  الطاولة دعامة

  
The leg    of    the table  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 



A cat's 

The men

The women

The beauty

"X's Y".  
The table

The leg 

Names of

My house is 

These books are my sister
 

 
 

 tail.                                                       

The men's room.                                                     

The women's society.                                           

The beauty's queen.                      

"X's Y"وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 

The table's leg.   

eg of the table.

" X's Y.  
of the engineer

My house is larger

e books are my sister

 
 

tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

queen.                      

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 
leg.                                                                                

the table.                          

"X's Yإضافة 

engineers.

larger than Mark

e books are my sister

tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

queen.                      

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 
                                                                             

                          

إضافة وميكن أن تأيت مع طريقة 
s. OR The e

 .صاحب امللكية

than Mark

e books are my sister's. (= my sister books)
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tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

  
queen.                                                              

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة  ،"اجلمادات
                                                                             

                                  
وميكن أن تأيت مع طريقة 

The engineer
صاحب امللكيةالذي يلي 

than Mark 's. (= Mark's house)

. (= my sister books)

" X':  
  .مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية

tail.                                                            

room.                                                     

society.                                           

  .مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية
                                        

  
اجلمادات"دل على أشياء غري حية 

                                                                             
                 

وميكن أن تأيت مع طريقة  ،الصفات املستخدمة على شكل أمساء
ngineers' names.       

الذي يلي  االسم

. (= Mark's house)

. (= my sister books)

'Xتستخدم طريقة إضافة  s Y"

مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية
"كائن حي            

room.                                                     كائن حي"
society.                                           كائن حي"

مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية
                                        

"Y of X:  
دل على أشياء غري حية 

                                                                             
)الطاولة                 
الصفات املستخدمة على شكل أمساء

names.       
االسمبعض احلاالت حذف 

  .مرتيل أكرب من مرتل مارك
. (= Mark's house) 

  
. (= my sister books) 

تستخدم طريقة إضافة 
مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية

كائن حي. "ذيل قطة
كائن حي. "غرفة الرجال

كائن حي. "اجلمعية النسائية
مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية

.ملكة اجلمال                                        
"Xتستخدم طريقة 

دل على أشياء غري حية مع األمساء اليت ت
                                                                             

الطاولة دعامة(
الصفات املستخدمة على شكل أمساء

names.                                            
بعض احلاالت حذف ميكن يف 

مرتيل أكرب من مرتل مارك

  .هذه الكتب ألخيت

تستخدم طريقة إضافة  -
مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية )١

 ذيل قطة
 غرفة الرجال

 اجلمعية النسائية
مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية )٢

          ملكة اجلمال
تستخدم طريقة  -
مع األمساء اليت ت )١

 ميكن                                                                              
(ويفضل   

الصفات املستخدمة على شكل أمساء مع )٢
                                     

ميكن يف  -
مرتيل أكرب من مرتل مارك

هذه الكتب ألخيت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-
١

٢
          

-
١

٢
                                     

-
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- Questions (1-10); select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
  

1) Plural of "spoonful" is: 
A. spoonfuls. 
B. spoonsful. 
C. spoonful. 
D. spoons. 

 
2) Plural of "antenna" is: 

A. antennas. 
B. antenns. 
C. antenna. 
D. antennes. 

 
3) Plural of "omen"  is: 

A. omens. 
B. omena. 
C. omenas. 
D. omen. 

 
4) Plural of "sheep"  is: 

A. sheeps. 
B. sheep. 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
5) Plural of "standby" is: 

A. standby. 
B. standbies. 
C. standbys 
D. standbyes. 

 
6) Plural of "fish" is: 

A. fish. 
B. fishes. 
C. All of above. 
D. None of all above. 

 
7) Noun of "steal" is: 

A. steal. 
B. stealing. 
C. stealance. 
D. steel. 
E. None of all above. 
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8) Noun of "accept" is: 
A. accept. 
B. acceptance. 
C. accepting. 
D. None all of above. 

 
9) Noun of "  administrate" is: 

A. administrate. 
B. administrating. 
C. administrator. 
D. None of all above. 

 
10) Noun of "  collect" is: 

A. collect. 
B. collecting. 
C. collection. 
D. None of all above. 

 
- Questions (11-14); decide whether they are common, proper, abstract, or collective: 

 
11) That holiday was the best. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
12) He's obviously the leader of the gang. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
13) Every winter we used to go to Scotland for the skiing. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
14) Pauline is so weary of the life she leads. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective 

 
- Questions (15-21); decide if these statements about articles are (True) or (False): 

 
15) An American man wants to make a business. 

 
16) Water contains a hydrogen. 

 
17) The earth is third planet from the sun. 

 
18) I have just read news from the New York Times. 
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19) We have a lots of wood. 
 

20) I visited the Niagara. 
 

21) He went to the college. 
 

- Questions (22-38); choose the correct article (a, an, the, nothing): 
 

22) She is … very nice girl. 
 

23) Next month I'm going to go to … Paris to see … Eiffel Tower. 
 

24) Wait, I have … idea. 
 

25) That is … strangest thing I've ever seen. 
 

26) Yesterday, I talked to … MTV Producer. 
 

27) … Ukrainians are more intelligent than … Italians. 
 

28) Have you ever taken … trip to … North Pole? 
 

29) I'd like to be … President of … United States someday. 
 

30) Who's … guy over there with a duck on his head? 
 

31) I'm … happiest girl in town! 
 

32) I like … cats better than … dogs. 
 

33) We saw … Mr. Smith at … bank. 
 

34) We made some delicious soup using … head of … cow! 
 

35) It should take … hour. 
 

36) Please put … gun on … table and listen to me! 
 

37) This is … Europe car. 
 

38) She had … one dollar note in her hand. 
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 .املركز الثالث يف الكلمات االجنليزية الصفاتحتتل  -

 .نيمعين الصفات تصف نوعية شخص أو شيء أو مكان -

 .Adjective له صفة من أفعال اللغة االجنليزيةألمساء امعظم  -

 .الصفات ال ميكن أن جتمع أبداً -

Smarts boys                                                                                         خطأ 
Smart boys.                                                                         أوالد أذكياء( صح(  

They need smarts.                            هنا اسم وليس صفة"هم حيتاجون إىل أذكياء (صح"(  
 :أشكال الصفات -

  :مثل. بعض الصفات ليس هلا قاعدة حمددة وال تنتهي مبقطع حمدد) ١
large ~ smallكبري ، صغري  , old ~ young  بالغ من السن ، صغري يف السن  , 

old ~ new  ، جديدقدمي  , long ~ short طويل ، قصري , hard ~ soft  خشن ، ناعم , 

rich ~ poor غين ، فقري , hot ~ cold ساخن ، بارد ,  

black ~ white أسود ، أبيض , good ~ bad جيد ، سيء ,  

smart ~ stupid ذكي ، غيب , … 

  :ة حتماًصف فهييف آخر الكلمة  توجِدإذا  التالية واملقاطع ،طع حمددلكثري من الصفات تنتهي مبقا) ٢
-al: actual , final , general , mental , physical , special , … 
-ent: ancient , convenient , excellent , frequent , urgent , … 
-ous: anxious , conscious , dangerous , famous , serious , various, … 
-ic: atomic , basic , electric , scientific , sympathetic , … 
-y: angry , dirt y , funny , guilty , healthy , hungry , icy , … 
-ive: active , attractive , expensive , native , sensitive , … 
-ed: confused , excited , limit ed , related , surprised , … 
-ble: enjoyable , fashionable , possible , probable , sensible , … 
-ful:  beautiful  , careful  , faithful  , grateful  , skillful  , … 
-an: American , Christian , German , human , Indian , Russian , … 
-ing: amusing , disappointing , surprising , will ing , … 
-less: blameless , careless , childless , harmless , senseless , … 

  
 �����Introduction:  

  



-ar:

وهـذه  

قارن بـني  

He is a smart man.

He is smart.                                   

 

ar:  famili

وهـذه  يف أول الصفة، 

قارن بـني  . معاً

He is a smart man.

He is smart.                                   

"less-"وذلك حبـذف املقطـع   

 
 

famili ar , particul

يف أول الصفة،  "

معاً املوصوف

He is a smart man.

He is smart.                                   

وذلك حبـذف املقطـع   

 
 

, particular

 :من أشهرها

wake 

" dis- , un

happy 

accurate 

possible 

legal 

honest 

املوصوفوالصفة  جاء

He is a smart man.                                                                   

He is smart.                                   

 .األصلي

وذلك حبـذف املقطـع   

helpless 

hopeless 

useless 

ar , popul

من أشهرها. يف أول الفعل
sleep ينام

live يعيش ،
wake يستيقظ

, un- , il- , in

happy سعيد 

accurate دقيق 
possible مستحيل 

legal قانوين
honest أمني ��

" a , an  جاءإال إذا

                                                                 

He is smart.                                   

األصليعىن الفعل ملكس 
care يهتم

  يهتم 
"- less"    وذلك حبـذف املقطـع

helpless غري مفيد
hopeless ميئوس منه

useless عدمي اجلدوى

٣ 

, popular , regul

يف أول الفعل 
 asleep ���� ينام

، يعيش حييا  ���� 

 awake ���� يستيقظ

, in- , im-

  :مثل. أي جيب أن حتفظ
 ���� unhappy 

 ���� inaccurate 

 ���� impossible 

il ���� قانوين legal 

���� dishonest 

 
"a , anأدايت التنكري 

                                                                 

He is smart.                                                               

كس معاهلا معىن 
care ���� يهتم

 عكسمهمل 
"lessميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 

help ���� غري مفيد

hope ���� ميئوس منه

���� عدمي اجلدوى

, regular , simil

"بإضافة  a-" 
sleep نائم 
 alive حي

wake مستيقظ
"-بإضافة املقاطع 

أي جيب أن حتفظ
happy غري سعيد
accurate غري دقيق
possible غري مستحيل

legal غري قانوين
honest غري أمني

أدايت التنكري 

                                                                 

                            

"- less  هلا معىن
careless مهمل
مهمل 

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
  

helpful  

hopeful مفعم باألمل 
���� useful

, similar , …

بإضافة فقط بعض الصفات تصاغ 
 

 حي
 مستيقظ

بإضافة املقاطع الصفات املضادة 
أي جيب أن حتفظ هلا قاعدة ثابتة

 غري سعيد
 غري دقيق
 غري مستحيل

 غري قانوين
 غري أمني

أدايت التنكري  إحدى أن تسبق الصفات

                                                                 

                                                

"less الصفات اليت تنتهي باملقطع

 مهمل

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
" -ful .مثل:  

 مفيد 
 مفعم باألمل

ful  نافع 

, … 

بعض الصفات تصاغ 

الصفات املضادة  
هلا قاعدة ثابتة املقاطع ليس

 

أن تسبق الصفات
  :تنيالتالي

هو رجل ذكي                                                                 
                    

الصفات اليت تنتهي باملقطع

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع 
fulاملقطع  "

 

  
  
  
  
  
  
  
  

بعض الصفات تصاغ  )٣

 تصاغ )٤
املقاطع ليس

أن تسبق الصفات ال جيوز 
التالي تنياجلمل

 هو رجل ذكي
.هو ذكي                      

الصفات اليت تنتهي باملقطع -

ميكن صياغة الصفات املضادة للصفات املنتهية باملقطع  -
املقطع  وإضافة

 

  

 

- 

 

-

-



وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
 صـفة 

 

لذا جيـب  

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
صـفة ال أتـى 

 

لذا جيـب  ، 

I am a hero.                                                                                 

 
 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
أتـى ، أما يف اجلملة الثانية 

، "بطويل"مبعىن 

I am a hero.                                                                                 

 
 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
، أما يف اجلملة الثانية لذا جيب وضع أداة تنكري

  .لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

  

.  

"heroic"  مبعىن

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

  .العربية تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة
  

Red 

Beautiful table

Capital .
 االجنليزية

English  

نيويورك

New York

 صفة

 صفة

"heroic"وصفتها 

I am a hero.                                                                                 

٤ 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة
  ثوب أمحر

 
Red dress

 
 طاولة مجيلة

 
Beautiful table

Capital Letterوتبدأ دائماً حبرف كبري 

االجنليزيةاللغة 
  

English language

نيويورك مدينة
 

New York City

صفة  موصوف

صفة  

وصفتها " بطل"مبعىن 

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
" smart man لذا جيب وضع أداة تنكري

لذا جيب عدم وضع أداة تنكري بدون املوصوف

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغة

dress 

 

Beautiful table 

:  

وتبدأ دائماً حبرف كبري 
اللغة 

language

 مدينة

City  

موصوف

 موصوف

مبعىن وتأيت  وليس صفة
 :وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
smart man"

"smart" بدون املوصوف

تأيت قبل املوصوف على عكس اللغةالصفة يف اللغة االجنليزية 

:النسبة إىل اسم علم

وتبدأ دائماً حبرف كبري  

وليس صفة اسم
وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
"الصفة واملوصوف معاً 

"smart" فقط

الصفة يف اللغة االجنليزية 

النسبة إىل اسم علم /أوالً

 .مشتقة من اسم علم

  :أ��اع ا���ت

"hero" اسم
وضع أداة تنكري قبلها عند القول

I am a hero.                                                                                 

وضعنا أداة تنكري يف اجلملة األوىل بينما مل نضع أداة تنكري يف اجلملة الثانية ألن يف اجلملة األوىل أتى كال من 
الصفة واملوصوف معاً 

فقط مبفرده
  
  
 
 
 
الصفة يف اللغة االجنليزية  

أوالً             

مشتقة من اسم علمصفة 

  
أ��اع ا���ت

  

"hero"كلمة  -

وضع أداة تنكري قبلها عند القول
I am a hero.                                                                                 أنا بطل.  

 

- 

  
  
  
  

             
  

صفة 

  
أ��اع ا���ت

  

-



 ٥ 
 

 :صفات امللكية /ثانياً            

  
  :هي صفات تدل على املالك وهي

my/your/his/her/its  ����  للمفرد 
our/your/their ���� للجمع 

  "الثاينالبحث يف  شرحها بالتفصيلسبق "
"ميكن إضافة كلمة  own" مثل. صفة امللكية لتأكيد املعىن قبل:  

(I will/I'll) write with my own pen.                            اخلاصأنا سوف أكتب بقلمي.  

"كما تضاف كلمة  own" قارن بني اجلملتني التاليتني. أيضاً ملنع االلتباس:  
He did his work.                                  
He did his own work. 

أمـا يف اجلملـة    ،كان العمل الذي مت يعود على الفاعل أو إىل شخص آخر ذاميكن معرفة إ يف اجلملة األوىل ال
  .واضح بأن العمل خيص الفاعل نفسهالثانية فاملعىن 

  
  :الصفات الوصفية /ثالثاً             

  
أن تسـبقها إحـدى أدايت التـنكري               وجيـب ، هي صفات تبني نوعية املوصوف أو شكله أو لونه أو حالتـه 

"a , an"  يف حالة املفرد فقط أو أداة التعريف"the" مثل .يف حالة التعريف:  
a long street شارع طويل , a beautiful girl فتاة مجيلة , an old house مرتل قدمي 

She is a beautiful girl .فتاة مجيلة إا                                                                  .     

لذا جيب  "beautiful girl"أتى كال من الصفة واملوصوف معاً ألنه  السابقة وضعنا أداة تنكري يف اجلملة
  .وضع أداة تنكري

  
  
  
  
  
  



 ٦ 
 

  
 
  
  "am , is , are , was , were , be"إال إذا كان الفعـل   مباشرة ال تأيت الصفة أبداً بعد الفعل -

بالصفة ومن هـذه األفعـال    الفاعلاليت تربط  Linking Verbsالربط أو إذا كان الفعل من أفعال 
 التغـيري وأفعـال   Seeming Verbs الظهـور وأفعـال   Perception Verbs أفعال احلـس 

Becoming Verbs وأفعال البقاء Remaining Verbs. "  تدرس بالتفصيل يف البحث الثـاين
 ".عشر

  :Perception Verbs من أفعال احلس
smell  تفوح منه رائحة ، يشم  , taste يتذوق , sound ًيصدر صوتا , feel يلمس يشعر ،  , … 

  :Seeming Verbs من أفعال الظهور
appear يظهر , seem يبدو , look يبدو , … 

  :Becoming Verbs من أفعال التغيري
become يصبح , end up يف آخر األمر يصبح  , get يصبح , grow ينمو ,  
change يبدل،  يغري  , convert لحيو , turn لحيو  , prove يثبت , … 

  :Remaining Verbs من أفعال البقاء
stay يبقى , remain يبقى ، ميكث , keep حيفظ , … 

 :مواضع الصفة -

  ).املوصوف(قبل االسم  )١
I have a new computer.                                                  كمبيوتر جديدأنا لدي.  

ــ ــو "new" يالصــفة ه ــو"computer"، واملوصــوف أو االســم ه ــه ه ــول ب   ، واملفع
"a new computer".  

 .مباشرة Linking Verbsأفعال الربط أحد بعد  )٢

(She has/She's) become beautiful.                                      مجيلةلقد أصبحت.  

واملوصـوف أو الفاعـل هـو     ،"become"، والفعل هو "beautiful"الصفة أو املفعول به هو 
"She" . والفعل"become" أفعال الربط( وهو من أفعال التغيري(. 

The soup smells delicious.                                      لذيذةاحلساء تفوح منه رائحة.  

  
�  :���� ا��

  



"The 

The witness kept 

"

She is 

The young

وال 

 
 
 

I like my coffee 

My sister keeps her room 

I have nothing 

والذي يقع فيه الكثري 

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري 

There 

 The"واملوصوف أو الفاعل هو 

The witness kept 

"واملوصـوف أو الفاعـل هـو     The 

She is smart

"She".  

The young

"the old"،  وال

 
 
 

I like my coffee 

My sister keeps her room 

"her room" 

I have nothing 

والذي يقع فيه الكثري 

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري 

There is 

 
 

واملوصوف أو الفاعل هو 

The witness kept 

واملوصـوف أو الفاعـل هـو    
  .)أفعال الربط

smart.                                                                                  

"She"واملوصوف أو الفاعل هو 

The young should look after 

"the old"، واملفعول به 

I like my coffee black

My sister keeps her room 

"roomو 

I have nothing good

والذي يقع فيه الكثري  واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing is good".  

I have nothing not 

والذي يقع فيه الكثري  واخلطأ الشائع جداً
"I have . 

 something 

 
 

واملوصوف أو الفاعل هو  
  

The witness kept silent.                                                      

واملوصـوف أو الفاعـل هـو    
أفعال الربط( وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

واملوصوف أو الفاعل هو 

should look after 

"The young" واملفعول به ،

black.       

My sister keeps her room 

"my coffee"  و
good.         

واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing is good"

I have nothing not good

واخلطأ الشائع جداً
"I have nothing 

something missing

 ."يعتين

"smell"، 
  .)أفعال الربط

.                                                      

"kept"،     واملوصـوف أو الفاعـل هـو
وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

واملوصوف أو الفاعل هو  ،

should look after the old

"The young"

.                              

My sister keeps her room very 

"coffee أو املفعول به

.                           

" nothing. ًواخلطأ الشائع جدا
"I have nothing is good"

good.                                       

"nothing" .ًواخلطأ الشائع جدا
nothing is not good"

missing in this room

يعتين" تأيت مبعىن

٧ 

"smell"، والفعل هو 

أفعال الربط( وهو من أفعال احلس
.                                                      

"kept"، والفعل هو 

"keep" وهو من أفعال البقاء

.                                                                                  

،"is"، والفعل هو 
  .ولكن جيب أال يليها اسم

the old.     

"The young"، والفاعل هو 

  .مباشرة بعد املفعول به
                       

 tidy .           

أو املفعول به ، واملوصوف
                                

"nothing، واملوصوف أو املفعول به 

"I have nothing is good"

.                                       

"nothing"، واملوصوف أو املفعول به 

is not good"

in this room

"take care" تأيت مبعىن وبالعربية

"delicious" والفعل هو ،
وهو من أفعال احلس

.                                                      

"silent" والفعل هو ،
"kept"  ماضي"keep"

.                                                                                  

"smart" والفعل هو ،
ولكن جيب أال يليها اسم
                   

"old" والفاعل هو ،

بعد املفعول به
                                   

.جداً            
، واملوصوف

                 
، واملوصوف أو املفعول به 

"I have nothing is good": على الشكل التايل

.                                       

، واملوصوف أو املفعول به 
"is not good: هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

in this room.       يف هذه الغرفة.

"take care"

"delicious"الصفة أو املفعول به هو 

"smell" وهو من أفعال احلس
.                                                      

"silent"الصفة أو املفعول به هو 

"kept"والفعل 

  .وأخواا
.                                                                                  

"smart"الصفة أو املفعول به هو 

the ولكن جيب أال يليها اسم
.باملسنجيب أن يعتين          

"young"  و"old"

بعد املفعول به اصبح مكا
.سوداء أن تكون   

جداً مرتبةأخيت حتافظ على غرفتها 
، واملوصوف"tidy"و 

.جيد            
، واملوصوف أو املفعول به 

على الشكل التايل ةاجلملة السابق
.جيداً ليس                                       .

، واملوصوف أو املفعول به 
هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

يف هذه الغرفة

"take care" تعين 

الصفة أو املفعول به هو 
"smell"والفعل . 

.صامتاًالشاهد بقي                                                       .
الصفة أو املفعول به هو 

witness . والفعل
وأخواا beبعد الفعل 

.                                                                                  

الصفة أو املفعول به هو 
the ميكن أن تأيت بعد

جيب أن يعتين 
"young"الصفة هي 

 .يوجد موصوف

صبح مكاتبعد بعض األفعال و
أن تكون أنا أحب قهويت

أخيت حتافظ على غرفتها 
"black"  و
جيدليس لدي أي شيء 
"good" واملوصوف أو املفعول به ،

اجلملة السابق
ليسليس لدي أي شيء 
" good واملوصوف أو املفعول به ،

هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
يف هذه الغرفة مفقودهنالك شيء 

"look after" 

الصفة أو املفعول به هو 
soup" .

 الشاهد بقي 
الصفة أو املفعول به هو 

witness"

بعد الفعل  )
.ذكيةإا                                                                                   .  

الصفة أو املفعول به هو 
ميكن أن تأيت بعد )

جيب أن يعتين  الشاب  
الصفة هي 

يوجد موصوف

بعد بعض األفعال و )
 أنا أحب قهويت

 أخيت حتافظ على غرفتها 
"black"الصفة 

 ليس لدي أي شيء 
"good"الصفة 

اجلملة السابق كتابة هو
 ليس لدي أي شيء 

"goodالصفة 

هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
 هنالك شيء 

  

- "look after"

 

 

٣(
 

٤(
 

 
٥(

 
 

 

-



والذي يقع فيه 

 
  
 

 
George

George 

I will get back 

 

 
George 

I want a 

George 

 

والذي يقع فيه 

 
 
 

Subject
 
George is 

George talk

I will get back 

 

Subject
 
George is 

I want a 

Subject

George is 

"est-" املقطـع 

 
 

والذي يقع فيه  واخلطأ الشائع جداً

Subject     

is as tall as

talks three times 

I will get back as soon as

Subject     

is taller than

I want a bicycle 

Subject     +          +     

is the tallest of

Comparativeاملقطـع ، و

 
 

واخلطأ الشائع جداً. "

".  

     +          +     as     +     V

as tall as John.

three times 

as soon as

 

     +          +     V

taller than his brother.    

bicycle larger than

  

+          +     

the tallest of his brothers.    

Comparative

am  
is 

are  

am 
is 

are  

am 
is  

are  

" something

" There is 

+          +     as     +     V

John..متساويان
three times as much as

as soon as I can.  

+          +     V

his brother.    

larger than this.     

  :للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

+          +     the     +

his brothers.    

Comparative:  

Comparative بـني اثـنني  

am
is

are

٨ 

"something، واملوصوف أو املفعول به 

  :الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
There is something is 

+          +     as     +     V

جورج وجون متساويان
as much as John

                                 

  

+          +     Verb-er     +     than     +     

his brother.           
this.                  

للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

the     +     Verb

his brothers.           

Comparative

بـني اثـنني   لصياغة درجة املقارنة
Superlative.  

، واملوصوف أو املفعول به 
الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

thing is missing

+          +     as     +     Verb     

أو طوال جورج 
John.   جون.

                               

Comparative:  

er     +     than     +     

                             
                      

Superlative :للمقارنة بني ثالثة أو أكثر

erb-est     +     

                 

& Superlative Comparative

لصياغة درجة املقارنة
Superlative

، واملوصوف أو املفعول به "
الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل

missing 

  
Equality:  

     +     as     +

طول جون. أو
جون بقدرجورج يتكلم ثالثة مرات 

.ما أستطيع                                 

omparativeدرجة املقارنة بني اثنني 

er     +     than     +     

.أخيه              
.هذه أكرب من       

uperlative

est     +     of

.أخواته األطول بني          

Superlative

" لصياغة درجة املقارنة -
Superlative العليا لصياغة درجة التفضيل

" missing

الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
 in this room

  :تتضمن ثالث درجات
qualityدرجة املساواة 

as     +    Object

جورج يساوي طول 
جورج يتكلم ثالثة مرات 

ما أستطيع بأقرب

درجة املقارنة بني اثنني 

er     +     than     +     Object

أخيه أطول من
أكرب من دراجة

uperlativeدرجة التفضيل العليا 

of     +     

األطول بني 

Superlative ���ر�� ا���ت

"er- نضيف املقطع

لصياغة درجة التفضيل

"missingالصفة 

الكثري هو كتابة اجلملة السابقة على الشكل التايل
in this room"

تتضمن ثالث درجات 
درجة املساواة  )

  :يصاغ
Object 

 طول جورج
 جورج يتكلم ثالثة مرات 

بأقربسأعود    

درجة املقارنة بني اثنني  )
  :يصاغ

Object 

أطول من جورج  

دراجةأنا أريد   

درجة التفضيل العليا  )
  :يصاغ

+     Object
  

  هو جورج

  
���ر�� ا���ت

  

نضيف املقطع -
لصياغة درجة التفضيل

 

- 
١(

 

 

   

٢(

 
٣(

Object 

 

  
  
 

  
���ر�� ا���ت

  

-



He is 

He is 

Tony

" 

George

George 

 
 
 
 
 
 
 

good : 

bad : 

much , many

little : 

far : 

He is better than

He is the best of

Tony is the best

"لدرجة املقارنة بني اثـنني و   most"

Subject

Subject
George is 

George is 

 
 
 
 
 
 
 

Red Dress

The red 

The dress 

 
 

 الصفة
good : جيد 
bad : سيء 

much , many

little : قليل 
far : بعيد 

better than

the best of 

the best.                             

لدرجة املقارنة بني اثـنني و  

Subject     +          +     more     +     V

Subject     +          +     
is more interested than

is the most interested 

ress.               

The red dress.        

dress is red.  

 
 

 
 

much , many 

 
 

better than her.        

the best of his friends.                                            

.                             

لدرجة املقارنة بني اثـنني و  

+          +     more     +     V

+          +     
more interested than

most interested 

am 
is 

are  

  .الثوب أمحر

.                      

.                      

is red.                    

درجة املقارنة
better : 

worse : 

more : 

farther : 

.                     

his friends.                                            

.                             

" more   لدرجة املقارنة بني اثـنني و

+          +     more     +     V

+          +     the most     +     V
more interested than 

most interested of

الثوب أمحر، 

                          

                          

                     

٩ 

  :أمهها

درجة املقارنة
better : أفضل
worse : أسوأ
more : أكثر
less : أقل

farther : أبعد

                                                         

his friends.                                            

.                                                  

"moreتقارن بإضافة 

+          +     more     +     V
 

most     +     V
 John.      

of his friends

،  الثوب األمحر

                          

                      

مجلة خربية"           

أمهها. ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

 درجة املقارنة
 أفضل
 أسوأ
 أكثر
 أقل

 أبعد

                                            

his friends.                                            

                         

تقارن بإضافة  أحرف

+          +     more     +     V.1     +     

most     +     V.1     +     
John.                   

his friends.       

 الشاذة

 

الثوب األمحر،  ثوب أمحر

"نيصفة وموصوف غري معرف     
"نيصفة وموصوف معرف         
الثوب يكون أمحراً. "مجلة خربية

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

درجة التفضيل العليا
best : 

worst : 

most : 

farthest : 

                                            

his friends.                                            

                      

أحرف ستةإذا زادت عن 
  :وتصاغ

     +     than     

     +     of
.جون                

.أصدقائه    

الشاذة الصفات

 مقارنة الصفات املعقدة

  :اجلمل التالية
ثوب أمحر

صفة وموصوف غري معرف
صفة وموصوف معرف

الثوب يكون أمحر

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاً

درجة التفضيل العليا
best : األفضل
worst : األسوأ
most : األكثر
least : األقل

farthest : 

.ها                                            
his friends.                                            أصدقائه األفضل بني.

.األفضل           

إذا زادت عن  الصفات
وتصاغ. لدرجة التفضيل العليا

than     +     

of     +     
جون مهتم أكثر من

 األكثر اهتماماً بني

الصفات مقارنة

مقارنة الصفات املعقدة

اجلمل التالية لفرق بني

صفة وموصوف غري معرف"ثوب أمحر 
صفة وموصوف معرف. "الثوب األمحر

الثوب أمحر. أو الثوب يكون أمحر

ت ال تتبع الطرق املذكورة سابقاًهنالك صفا

 درجة التفضيل العليا
 األفضل
 األسوأ
 األكثر
 األقل

farthest : األبعد 

هاأفضل منهو 
األفضل بنيهو 
األفضل هو توين

الصفاتمعظم 
لدرجة التفضيل العليا
+     Object 

+     Object
مهتم أكثر من جورج
األكثر اهتماماً بنيجورج 

لفرق بنيا ما/ س

  /ج
 ثوب أمحر 

 الثوب األمحر
 الثوب أمحر

 

  
  

هنالك صفا

 هو 
 هو 
 توين

  
  

معظم 
لدرجة التفضيل العليا

 

Object 
 جورج

 جورج 

 

س

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

1) Adjective of "automatic" is: 
A. automatic. 
B. automatically. 
C. automatical. 
D. None of all above. 

 
2) Adjective of "late" is: 

A. lately. 
B. lated. 
C. late 
D. None of all above. 

 
3) Which word is NOT an adjective: 

A. friendly. 
B. fully. 
C. silly. 
D. All above. 

 
4) In the bicycle race, Harold was … than Michael. 

A. fastest 
B. more fast 
C. more faster 
D. faster 

 
5) The World Trade Center is the … building in New York City. 

A. taller 
B. tallest 
C. more taller 
D. most tall 

 
6) Choose the correct sentence: 

A. Clark is gooder than Mark. 
B. Clark is more smart than Mark. 
C. Clark's cake is most delicious of Mark's. 
D. Clark is tallest of his friends. 
E. None of all above. 

 
7) Choose the correct sentence: 

A. She feels good. 
B. She feels gooder. 
C. She feels bader. 
D. She feels well. 
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8) Choose the correct sentence: 
A. Pollution causes damages more than working in miners. 
B. Pollution is damager than working in miners. 
C. Pollution causes damages most of working in miners. 
D. None of all above. 

 
9) Choose the correct sentence: 

A. Nice man has helped me. 
B. A nice man has helped me. 
C. A nice men have helped me. 
D. None of all above. 

 
10) Choose the correct sentence: 

A. Michael Jackson is popular. 
B. Michael Jackson is the most popular. 
C. Michael Jackson is a popular man. 
D. All above. 
E. None of all above. 

 
11) I'm good at football as … as basketball. 

A. soon 
B. much 
C. possible 
D. good 
E. All above. 
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  .فيما بينها األمساءتربط اجلمل أو أا بأدوات العطف أمهية تكمن  −
  .سنعاجل هذا الفصل باألمثلة فقط مع الشرح −

  
  

  
  :منها .يف اللغة االجنليزية كثرية فطأدوات الع -

and و , or أو , but لكن , both ًمعا , either إما , 
while بينما , when عندما , what بقدر ما 

neither … nor ال هذا وال ذاك , then مث  , as well as وكذلك ,  
notwithstanding  على الرغم من , whether  ، ما إذاسواء...  , … 

  
  
  
 :"or"و  "and"حبرف العطف  التاليتني اجلملتني سنربط -

John has traveled. Carla has traveled.           كارال سافرت لقد. جون سافر لقد.  
ـ  "or"أو  "and"بأدوات العطف  السابقتني ملتنياجلعند الربط بني  ركة مـن  تحنذف الكلمات املش

  :تصبح اجلملة إذاً .اجلملة الثانية
John and Carla have traveled.                                   سافرواقد  كارال و جون.  

  "اًأصبح مجع She and heألنه  "is"  منبدالً "are"الحظ وضعنا "
John or Carla has traveled.                           سافر قدالذي  كارال أو جون .        

 
 
 
 
 

  
  :Conjunctions أدوات ا	������ 
  

  
  :����� أدوات ا	���

  

  
 �����Introduction:  

  



My 

My 
sport
 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My hobb

My hobb
sport.                                                                                             
 

) She is studying 

) Neither

) Meet her first 

) He as 

) Do your best

) We should try to meet them 

) This program shows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                        

 
I or he is going.                                               

He or I is going.                
 

 
 

hobbies are swimming

hobbies are swimming 
.                                                                                             

She is studying 

Neither she nor

Meet her first 

as well as you is tired.

Do your best (

We should try to meet them 

This program shows 

 .حرف العطف وليس قبله

I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                        

I or he is going.                                               

He or I is going.                

 
 

ies are swimming

ies are swimming 
.                                                                                             

She is studying both English and French.

nor her sister 

Meet her first then make

you is tired.

(or else/

We should try to meet them 

This program shows 

حرف العطف وليس قبله
I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                        

I or he is going.                                               

He or I is going.                

 :نكتب

ies are swimming, reading

ies are swimming and 
.                                                                                             

English and French.

her sister was

make your decision.               

you is tired. 

/otherwise

We should try to meet them 

This program shows whether

حرف العطف وليس قبلهفإنه يوضع بعد 
I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                        

I or he is going.                                               

He or I is going.                        

٣ 

"and" نكتب
  .الرياضة

reading, programming

 reading 
.                                                                                             

  .معاً
English and French.

was in the party. 

your decision.               

therwise) he will 
  .إن أمطرت أو ال

We should try to meet them whether
  .ك على اخلط

whether your friends are online.

فإنه يوضع بعد 
I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                        

I or he is going.                                               

                                 

"and"أن نربط عدة أمساء حبرف العطف 

الرياضةو الربجمة
programming

  :ومن اخلطأ كتابتها على هذا الشكل
reading and programming

.                                                                                             

  .فقط قبل االسم األخري

معاًاالجنليزية والفرنسية 
English and French. 

  
in the party. 

your decision.               

  .هو سوف يكون املنتصر
he will be the 

إن أمطرت أو ال سواء
whether it is raining or not

ك على اخلطؤكان أصدقا
your friends are online.

 أمــثــلــة

 Iاملعطوف عليه الضمري 
I and he are going.                                                                          

He and I are going.                                            

I or he is going.                                                                               

                       

أن نربط عدة أمساء حبرف العطف 
الربجمةوالقراءة 

programming and
ومن اخلطأ كتابتها على هذا الشكل
programming

.                                                                                             

فقط قبل االسم األخري

االجنليزية والفرنسية  اللغتني

  .أختها كانوا يف احلفلة
in the party.  

  .اختذ قرارك
your decision.                

  .أنت وكذلك

هو سوف يكون املنتصر
be the victorious

سواءجيب علينا أن حناول أن نقابلهم 
s raining or not

كان أصدقا ما إذا
your friends are online.

أمــثــلــة

املعطوف عليه الضمري 
I and he are going.                                                                          

                

                              

)الذي سيأيت    

أن نربط عدة أمساء حبرف العطف  عندما نريد
القراءة وهوايت هي السباحة 

and sport.
ومن اخلطأ كتابتها على هذا الشكل
programming and   

.                                                                                              

"and" فقط قبل االسم األخري

اللغتني هي تدرس كلتا

أختها كانوا يف احلفلة 

اختذ قرارك مثقابلها أوالً 

وكذلكمتعب كثرياً 

هو سوف يكون املنتصر وإال ابذل جهدك
victorious.       

جيب علينا أن حناول أن نقابلهم 
s raining or not. 

ما إذاهذا الربنامج يعرض 
your friends are online. 

أمــثــلــة

املعطوف عليه الضمري أمساء إذا كان أحد 
I and he are going.                                                                          

)آتيانهو وأنا           

                              

الذي سيأيت اهو أو أن

عندما نريد 
هوايت هي السباحة 

. 
ومن اخلطأ كتابتها على هذا الشكل

and   
 

"and"نضع 

هي تدرس كلتا) 

 والهي  ال) 

قابلها أوالً ) 

متعب كثرياً هو ) 

ابذل جهدك) 
.        

جيب علينا أن حناول أن نقابلهم ) 

هذا الربنامج يعرض ) 

إذا كان أحد  −
I and he are going.                                                                          خطأ 

هو وأنا ( صح  

 خطأ                              

هو أو أن( صح  

 

- 

  
  
١ (

٢ (

٣ (

٤ (

٥ (

٦ (

٧ (

−



 ٤ 
 

 
 
 
 

العطف املهمة، ولكـن يفضـل   أدوات  يبني فيه" فقط لزيادة املعلومات" بدون شرح وضعنا هذا اجلدول -
  .استخدام القاموس عند قراءة هذا اجلدول

 
meaning or function simple conjunctions 2- or 3- word 

conjunctions 
double conjunctions 

adding, listing: and  both …and 
not only … but 

alternatives: or  either … or 
contrast: but  not … but 

negative addition: nor  neither … nor 
    

comparison as , than , like as if , as thought as … so 
as … as 

condition if , unless seeing , given , 
provided 

if … then 

contrast: (al)though 
while 

whereas 

even though although … yet 

degree or extent:  as far as so … that 
exception:  but (that) , 

except ( that) 
 

place: where , wherever   
preference:  rather than , sooner 

than 
 

proportion:   as … so 
the … the 

purpose:  so that ,  
in order that 

 

reason and cause: because , as , since   
respect:  in that  
result:  so that , 

such that 
 

indirect question: whether , if  whether … or 
 

time: 
same time: when(ever) , while , as now (that)  

earlier time: before , until , till   
later time: after , since   
just after: once , when , 

whereupon 
immediately (that)  

 
 
 
 

  
  :��Table of Conjunctionsول أدوات ا	��� 
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-  Questions (1-8); select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 

 
1) Which one is a conjunction? 

A. never. 
B. and. 
C. indeed. 
D. All above. 

 
2) Which one is a conjunction? 

A. too. 
B. driver. 
C. but 
D. All above. 

 
3) Choose the correct sentence: 

A. He always eats chicken, egg and chips. 
B. He always eats chicken, egg, and chips. 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
4) Choose the correct sentence: 

A. The first man has to work bellows and the second must fuel the furnace. 
B. The first man has to work bellows, and the second must fuel the furnace. 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
5) We will visit Japan … New Zealand during our next vacation. 

A. and 
B. but 
C. so 
D. None of all above. 

 
6) My brother wanted to buy a novel … I went to the book store after I finished work. 

A. so 
B. or 
C. but 
D. None of all above. 

 
7) My teeth were hurting … I made an appointment to go the dentist. 

A. or 
B. so 
C. but 
D. None of all above. 

 
8) Have you seen … heard the latest musical by Andrew Lloyd Webber? 

A. but. 
B. so. 
C. or. 
D. None of all above. 
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- Questions (9-13); choose the best conjunction to join the two sentences: 
 

9) The vacuum cleaner was too small for our needs. We bought a larger one. 
A. so 
B. since 
C. but 
D. because 

 
10) The man stopped his bicycle beside the car. The bicycle had a broken chain. 

A. and 
B. as 
C. yet 
D. or 

 
11) The tennis match was almost finished. The score was 40 all. 

A. yet 
B. and 
C. nor 
D. because 
 

12) The X Files is my favorite TV show. Dawson's Creek is his favorite show. 
A. so 
B. or 
C. and 
D. but 

 
13) She was happy when her brother arrived. She had been watching for him for over an hour. 

A. and 
B. because 
C. as 
D. but 
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وال ميكن ترمجتها حرفياً من اللغـة   ف اجلر يف اللغة العربيةوف اجلر يف اللغة االجنليزية أصعب من حروحر -

 .وليس هلا قاعدة ثابتة االجنليزية إىل اللغة العربية والعكس

كلمة ثانية للتعبري عن لبيان العالقة بينها وبني تستخدم مع األمساء أو الضمائر  ةكلم هو: اجلر حرفتعريف  -
 .سببة أو وسيلة أو مكان أو زمان أو غاي

  
  
  
  
 ".عن"مبعىن  )١

She is talking about me.                                                        يـعنهي تتكلم.  
What are you talking about?                                                 ماذا تتكلم؟ عن  
This book is about the Second World War.  احلرب العاملية الثانية عنهذا الكتاب.  

 ".تعلق بـيبشأن ، "مبعىن  )٢

I have books about English.                         االجنليزية اللغةب تتعلقأنا لدي كتب.  
 ".يف"أو " بـ"عندما نريد التحدث عن شيء مبعىن  )٣

I dream about tomorrow.                                                        الغدبأنا أحلم.  
I think about writing a story.                                         كتابة قصة يفأنا أفكر.  

  ."approximatelyتقريباً "مبعىن  )٤
I am about 20 years old.                                              تقريباًسنة  ٢٠أنا عمري.  

  ".around , round حول"مبعىن  )٥
The earth moves (around/round/about) the sun.    الشمس حولاألرض تدور.  

  
 

 

  
�وف ا	�� ��� Prepositions:  
  

  
 �����Introduction:  

  

about  



 ٣ 
 

 
 

 ."يف ، عند"للتعبري عن مكان حمدد بشكل عام مبعىن  )١

The children were at home.                                          املرتل يفكانوا  األطفال.  

I was at John's house.                                                   جونمرتل  عندأنا كنت.  

at the back يف اخللف , at the end يف النهاية , at the center  يف املركز ,  

at the front  املقدمةيف  , at the top يف القمة ,  … 

 )مع الساعة(للتعبري عن وقت حمدد  )٢

The concert starts at 7:30 o'clock.    الساعة السابعة والنصف يفبدأ ت احلفلة املوسيقية.  

 .حلظة حمددة عنللتعبري  )٣

at the moment يف اللحظة , at lunch time  الغداءيف وقت  , at midday  الظهريف  ,  

at the present time  احلاضريف الوقت  , … 

 ".السعر ،العمر  ،السرعة "مع األعداد  )٤

You can drive at 100kph.                               س/كم ١٠٠ميكنك أن تقود بسرعة.   

(I will/I'll) retire at 60.                                               أنا سأتقاعد يف عمر الستني.  

You can buy eggs at 80 per a dozen.              للدزينة ٨٠ميكنك شراء بيض بسعر.  

 ".حنو ، باجتاه"مبعىن  )٥

He threw a stone at me.                                                    ًيحنوهو رمى حجرا.  

  .lookمع الفعل  )٦
Look to me.                                                                                         خطأ 
Look at me.                                                                              )انظر إيل(  صح 

 
 

 ..."جبانب، ... بالقرب من"مبعىن  )١

There is a policeman standing by my car.  سياريت بالقرب منك شرطي يقف لهنا.  

  
  
  
 

at  

by  



 ٤ 
 

  .لنقلا وسائل للتعبري عن وسيلة ما وخصوصاً يف )٢
 . الباب اخللفي عن طريقاملبىن  مغادرة كان جيب عليهاللص     

The thief must have left the building by the back door. 
I went to school by car.                                  السيارة بواسطةإىل املدرسة  أنا ذهبت.  

 .للتعبري عن تكرار )٣

I drink tea sip by sip.                                              أنا أشرب الشاي رشفة رشفة.  
Enter one by one.                                                             واحداً واحداً ادخلوا .  

 ."on or before"للتعبري عن وقت  )٤

by Friday ���� خالل يوم اجلمعة أو قبله 
  .أو قبله )أيار/مايو(الصور ستكون جاهزة خالل اليوم اخلامس من     

The photographs will be ready by 5 May.      
 .by + Verb-ingميكن أن يأيت على الصيغة  )٦

  .املكافئات عن طريق حتسنيميكننا زيادة اإلنتاج 
We can increase production by improving wages. 
By improving wages, we can increase production. 

  ".تدرس بالتفصيل يف البحث التاسع"عند بناء اجلملة للمجهول عند ذكر الفاعل  )٧
 
 
 "because of"للتعبري عن سبب ما  )١

 .عمله الشاق بسببجناحه كان 

His success was (due to/because of) his hard work. 
  
 
 ".ملدة"مبعىن  )١

(I will/I'll) live here for  five days.                              مخسة أيام ملدةسأعيش هنا.  
(I will/I'll) love you ( for  ever/forever).                                   ألبدل سأحبك.  

 ".ألجل ، من أجل"مبعىن  )٢

(I am/I'm) working for  you.                                                كمألجلأنا أعمل.  

 ."الالم"مبعىن حرف اجلر  )٣

Did you vote for  the President?                                        ؟لرئيسلهل صوتت  

for  

due to  



 ٥ 
 

  
 
 ".من"مبعىن  حمددة للتعبري عن بداية مدة زمنية )١

  .١٩٩٨إىل  ١٩٩٥ منيف نيويورك  عاشتهي    
She lived in New York from 1995 to 1998. 

 ".من"مبعىن  حركةللتعبري عن  )٢

He moved from Canada.                                                    كندا منانتقل  وه.  

  .للتعبري عن منشأ )٣
Where did you come from?                                                     أين أتيت؟ من  
I came from Paris.                                                              باريس منأنا أتيت.  

  
 
 ".داخل ، يف"مبعىن  )١

(He is/He's) in the car.                                    .هو داخل السيارة. أو هو يف السيارة 
 .والفصول السنواتو السنة شهورأمساء مع  )٢

Joseph was born in March.                              جوزيف  دلآذار/مارس( شهر يفو.(  

Joseph was born in 1990 AD.                                جوزيف دلم ١٩٩٠ سنة يفو.  

Joseph left the city in summer.                            الصيف يفغادر املدينة  جوزيف.  

 .للتعبري عن مكان حمدد )٣

(I am/I'm) in Argentina.                                                        األرجنتني يفأنا.  

 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Abstract Nounsقبل  )٤

Romeo was in love with Juliet.                                نامتحابكانا  وجوليتروميو.  

The passengers are in danger.                                            خطر يفاملسافرون.  

 
  
 ".حنو ، باجتاه"مبعىن  )١

He went into the room.                                                     الغرفة حنوهو ذهب.  

  .divideمع الفعل وخصوصاً " إىل"عند التغيري من حالة إىل حالة أخرى مبعىن  )٢
Airports divide into local and international.     ةودولي ةحملي إىلاملطارات تنقسم.  

from 

in 

into 



 ٦ 
 

  
  
 ).امللكية( للربط بني املضاف واملضاف إليه )١

The Queen of Spain أمرية أسبانيا , The owners of the car مالكو السيارة 
 .للتعبري عن جزء من جمموعة )٢

A part of the cake  الكيكقطعة من  , An apple of the box تفاحة من الصندوق 
 .amountsللتعبري عن الكميات  )٣

a lot of noise قليل من الضوضاء , a liter of oil لتر من الزيت ,  
dozens of eggs درازن من البيض , thousands of balls , آالف من الكرات 

  
 
 ".فوق ، على"مبعىن  )١

The books are on the table.                                               الطاولة علىالكتب.  

 .وسائل النقلللتعبري عن  )٢

I go to work on the bus.                                        األوتوبيسبأنا أذهب إىل العمل.  

 .مع أيام األسبوع واألشهر )٣

(We will/We'll) travel on Friday.                                     سافر يوم اجلمعةنس.  

(We will/We'll) travel on 9th July.                  متوز/يوليو(يوم التاسع من سنسافر(.  

 .مع التواريخ )٤

  .م ١/١٠/٢٠٠٧يوم يف ستنتهي  الشوكوالهذه 
This chocolate will expire on 1/10/2008 AD. 

 ".املوجود يف ، املوجود على"مبعىن  )٥

  .املتجر املوجودة يفهذا الكمبيوتر رخيص إال أنه أفضل األجهزة  أن بالرغم
Although this computer is cheap, it is one of the best machines on the 
market. 

  .االنترنت املوجودة علىاملواقع  معظمهذا الربنامج يعرض 
This program shows all most sites on the internet.   
 
 

of 

on 



 

Come 

He went 

 
 
 
 

I went to a restaurant 

To

رجم 

I am delighted 

Not

I told you 

We are sorry 
فيـبىن علـى   
ــكل  ــى الش ــبىن عل   في

Everyone likes 

The building appears 

Not to
 

 

Come to 

He went 

 
 
 
 

I went to a restaurant 

To win, you have to 

ـ  رجم ولكن تت

I am delighted 

Not to los

I told you 

We are sorry 
فيـبىن علـى   
ــكل  ــى الش ــبىن عل في

Everyone likes 

The building appears 

Not to be 
 

Come to

Come here                      

 
 

 me.                                                              

He went to Canada from 

I went to a restaurant 

you have to 

ـ  ،ولكن يف املاضي ولكن تت

I am delighted to

lose, you have to 

I told you not to 

We are sorry not
فيـبىن علـى    )٣(ويف احلالـة  

ــكل  ــى الش ــبىن عل في

Everyone likes to

The building appears 

be deceive

to here.                                 

Come here                      

 
 

.                                                              

Canada from 

I went to a restaurant to

you have to practice 

ولكن يف املاضي" لكي

to have met your wife yesterday.

you have to 

 go skating.                   

not to have met your wife yesterday.
to +    ويف احلالـة
ــة  ــكل  )٤(ويف احلال ــى الش ــبىن عل في

to be admired.                             

The building appears to

deceived, you have to be careful.

here.                                 

Come here                      

 

.                                                              

Canada from 1990 to

 ".لكي ، لـ

to eat.                  

practice well.      

لكي"فإنه يأيت مبعىن 

met your wife yesterday.

you have to practice

go skating.                   

have met your wife yesterday.
+ be + Verb

to   ــة ويف احلال

be admired.                             

to have been repainted.

you have to be careful.

here.                                 

Come here                                          

٧ 

.                                                              

to 1995.  

لكي ، لـ"فإنه يأيت مبعىن 
eat.                  

well.            

to +   فإنه يأيت مبعىن

  "ماضي
met your wife yesterday.

  .toقبل 
practice well.   

go skating.                   

  
have met your wife yesterday.

Verb.3يبىن على الشكل 

to + have 

be admired.                             

have been repainted.

you have to be careful.

here.                                              

                                                 

.                                                              

.١٩٩٥ إىل  .

to +   فإنه يأيت مبعىن
eat.                         كل.(

              
+ have + 

ماضي" .قابلت زوجتك البارحة
met your wife yesterday.

" not"  قبل
.عليك أن تتدرب جيداً        

go skating.                               .
  .ك مل تقابل زوجتك البارحة

have met your wife yesterday.
يبىن على الشكل 

have + been 

  
be admired.                             

have been repainted..
  اًتكون حذر

you have to be careful. 

                     

                             

.                                                                                

إىل ١٩٩٠كندا من 

+ Verb.1

كلأل/أكل لكي
.جيداً عليك أن تتدرب       

+ Verb.3

 :"نادرة االستعمال

قابلت زوجتك البارحة
met your wife yesterday. 

"للنفي يف احلالتني السابقتني نضع 

عليك أن تتدرب جيداً
.تذهب إىل التزجل

ك مل تقابل زوجتك البارحة
have met your wife yesterday. 

يبىن على الشكل  )٢(للبناء للمجهول يف احلالة 
been + 

not to .  
be admired.                             به بجعي.

.املبىن يظهر بأنه كان قد صبِغَ ثانية
تكون حذرجيب عليك أن 

                            

                             

." 

.ي               
كندا من  إىل

1إذا جاء على الصيغة 

لكي(إىل مطعم 
عليك أن تتدرب

3إذا جاء على الصيغة 

نادرة االستعمال" ذا الشكل
قابلت زوجتك البارحة كألنأنا مسرور 

للنفي يف احلالتني السابقتني نضع 
عليك أن تتدرب جيداً ،ختسر
تذهب إىل التزجل بأالأنا أخربتك 
ك مل تقابل زوجتك البارحةألنحنن متأسفون 

للبناء للمجهول يف احلالة 
ــكل  Verb.3 +الش

not to + be + Verb

كل شخص يفضل أن يعجب به
املبىن يظهر بأنه كان قد صبِغَ ثانية

خجيب عليك أن  ،عد

  :الحظ أن
                           

)تعال إىل هنا                             

".إىل"مبعىن  )
يـإلتعال   

إىلهو ذهب   

إذا جاء على الصيغة  )
إىل مطعم  أنا ذهبت  

  ،تفوز لكي
إذا جاء على الصيغة  )

ذا الشكل
أنا مسرور 

للنفي يف احلالتني السابقتني نضع  )
ختسر لكي ال  

          أنا أخربتك 
حنن متأسفون 

للبناء للمجهول يف احلالة  )
ــكل  الش
Verb.3

 كل شخص يفضل أن
 املبىن يظهر بأنه كان قد صبِغَ ثانية

خت لكي ال

to  

الحظ أن -
 خطأ       

تعال إىل هنا(صح   

 

 

١(
 

 

٢(
 

 
٣(

٤(
 
           

٥(

 
 

-



I want 

I want you 

I went 

 
 

(I will

I walked 

 
 

(I will/I'll) 

She went 

(I am

 

وإذا كان هذا 

أي يف التصريف األول وغري مضاف له 

I want to

I want you 

I went to

 
 

I will /I'll)

I walked 

 
 

(I will/I'll) 

She went 

I am/I'm)

 

وإذا كان هذا 

أي يف التصريف األول وغري مضاف له 

 
 

to go.                                                                         

I want you to go with me.                                            

to see him.                                                    

/I'll)  stay here 

I walked up to the tree.                                                 

(I will/I'll) stay here 

She went with  me.  

/I'm)  with  you.                             

وإذا كان هذا  ،عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

أي يف التصريف األول وغري مضاف له 

 
 

go.                                                                         

go with me.                                            

see him.                                                    

stay here up to

the tree.                                                 

stay here (until

me.                                                                  

you.                             

  
عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

me , you , him , her , it , us , them 
أي يف التصريف األول وغري مضاف له 

go.                                                                         

go with me.                                            

see him.                                                    

up to Saturday.            

the tree.                                                 

until /up to

                                                               

you.                             

  اجلرالحظات حول حروف 
عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

 :املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية

me , you , him , her , it , us , them
أي يف التصريف األول وغري مضاف له "أن يكون باملصدر 

٨ 

go.                                                                         

go with me.                                            

see him.                                                    

 ".حىت

Saturday.            

the tree.                                                 

up to/till ) Saturday. 

                                                               

you.                                   

الحظات حول حروف 
عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية
me , you , him , her , it , us , them

أن يكون باملصدر فعل فيجب 

  ".أنْ"مبعىن 
go.                                                                         

go with me.                                            

see him.                                                    

حىت"يستخدم للتعبري عن املكان والزمان مبعىن 
Saturday.                    

the tree.                                                 

." 

Saturday. 

                                                               

                                          

الحظات حول حروف بعض امل
عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية
me , you , him , her , it , us , them

فعل فيجب  

مبعىن  يأيت غالباًإذا جاء بني فعلني فإنه 
go.                                                                         

go with me.                                            تذهب معي.
see him.                                                        أراه(

يستخدم للتعبري عن املكان والزمان مبعىن 
.يوم السبت       

the tree.                                                 الشجرة.

  
".حىت"ن فقط مبعىن 

Saturday.  يوم السبت.

together".  
                                                               

                                    

بعض امل
عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلر

املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية
me , you , him , her , it , us , them

 "to"بعد حرف اجلر 

 ن ����ز�

إذا جاء بني فعلني فإنه 
go.                                                                         ْأذهب أن.

تذهب معي أن
أراه لكيأنا ذهبت 

يستخدم للتعبري عن املكان والزمان مبعىن 
يوم السبت حىتأنا سأبقى هنا 
الشجرة حىت

  .till وميكن أيضاً كتابته
ن فقط مبعىن ازمالللتعبري عن 

يوم السبت حىتأنا سأبقى هنا 

together

.يمع                                                                
                                    

عترب االسم أو الضمري الذي يأيت بعد حرف اجلر مفعوالً حلرف اجلريف اللغة االجنليزية ي
املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية

بعد حرف اجلر 
-ing". 

 

إذا جاء بني فعلني فإنه  )
أنْأنا أريد   

أنأنا أريدك   
أنا ذهبت (ولكن   

يستخدم للتعبري عن املكان والزمان مبعىن  )
 أنا سأبقى هنا 

حىت أنا مشيت  

وميكن أيضاً كتابته
للتعبري عن  )

 أنا سأبقى هنا 

togetherمع "مبعىن  )

هي ذهبت  
.كمعأنا                                       

١( يف اللغة االجنليزية ي
املفعول ضمرياً ينبغي صياغته إىل ضمائر النصب واجلر التالية

بعد حرف اجلر إذا جاء  )٢
-s أو ing

with 

until 

up to 

 

٦(
 

 
 

١(
 

 

وميكن أيضاً كتابته
١(

 

 
 
١(

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١

٢



 

  

غالبـاً  فيأيت بعـده 

  .أما باقي وسائل النقل فال فرق

Tom is waiting for his sister 

 
 

into  فيأيت بعـده

أما باقي وسائل النقل فال فرق

Tom is waiting for his sister 

 
 

 

intoأما  ضمري

"on" أما باقي وسائل النقل فال فرق

Tom is waiting for his sister 

  

  الفروق بني حروف اجلر
 .كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة

ضمري غالباً يأيت بعده
  .والعكس
: 

"on"قبلهما حرف اجلر 

 :من حيث التعبري عن مكان حمدد

Tom is waiting for his sister at

  

  

٩ 

الفروق بني حروف اجلر
كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة

:" 

يأيت بعده atيف اللغة العربية ولكن 
into والعكس

:من حيث التعبري عن وسائل النقل
قبلهما حرف اجلر 

 :من حيث التعبري عن املنشأ

.  
من حيث التعبري عن مكان حمدد

  

at the bank

  

الفروق بني حروف اجلربعض 
كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة

":حنو"من حيث معىن 
يف اللغة العربية ولكن 

intoعوضاً عن 

من حيث التعبري عن وسائل النقل
قبلهما حرف اجلر دائماً يأيت  

من حيث التعبري عن املنشأ
.جزء من جمموعة

من حيث التعبري عن مكان حمدد
  .للتعبري عن مكان حمدد بشكل عام

the bank. 

كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة
into  من حيث معىن
يف اللغة العربية ولكن " حنو

عوضاً عن  atاسم، ولكن ميكن استخدام 
on من حيث التعبري عن وسائل النقل

horseback 
from من حيث التعبري عن املنشأ
جزء من جمموعة فقط إذا كان

at , on , in من حيث التعبري عن مكان حمدد
للتعبري عن مكان حمدد بشكل عام

  .البنك

  ".، على

كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة
intoو  atالفرق بني 

حنو"كالمها يأتيان مبعىن 
اسم، ولكن ميكن استخدام 

onو  byالفرق بني 

foot  وhorseback

fromو  ofالفرق بني 

إذا كان ofنستخدم 
at , on , inالفرق بني 

للتعبري عن مكان حمدد بشكل عام

البنك عندتوم ينتظر أخته 

، على فوق"تعين 

كما قلنا يصعب املقارنة بني حروف اجلر ألا ليس هلا قاعدة ثابتة -
الفرق بني  -

كالمها يأتيان مبعىن 
اسم، ولكن ميكن استخدام 

الفرق بني  -
footكلمة 

الفرق بني  -
نستخدم 

الفرق بني  -
at :للتعبري عن مكان حمدد بشكل عام

توم ينتظر أخته     

on : تعين
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عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

Please 

Please 

   
I finished from my work.
I finished my work.

 
He needs to a pen.
He needs a pen.                                                                     

 

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

Please answer to my question

Please answer 

 
I finished from my work.
I finished my work.

 
He needs to a pen.
He needs a pen.                                                                     

 

The players are practicing 

The boxers are 

 
 

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

answer to my question

answer my question.

I finished from my work.
I finished my work.

He needs to a pen.
He needs a pen.                                                                     

The players are practicing 

boxers are 

 
 

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

answer to my question

my question.

I finished from my work.
I finished my work.                                                               

He needs to a pen. 
He needs a pen.                                                                     

The players are practicing 

  

  
boxers are in the ring

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

answer to my question.              

my question.              

I finished from my work.          
                                                               

He needs a pen.                                                                     

The players are practicing on 

the ring.                

١٠ 

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   

                   

                     

 
                                                               

He needs a pen.                                                                     

  

  )الساحة غري مطوقة
 the field

                

عند استخدام حرف اجلر وذلك غالباً باستخدام الترمجة احلرفيـة عـن   هنالك العديد من األخطاء اليت تقع 
 :ومن أبرز هذه األخطاء

 .اخلطأ يف استخدام حرف جر ال لزوم له

                                             

               (

                                                               

He needs a pen.                                                                     

�وف ا	��  �  .��� ا&%$�ء ا	"�!�� 

الساحة غري مطوقة. (
the field. 

 )الساحة مطوقة    

هنالك العديد من األخطاء اليت تقع 
ومن أبرز هذه األخطاء

اخلطأ يف استخدام حرف جر ال لزوم له
                                        

)أجب عن سؤايل من فضلك

                                                               

He needs a pen.                                                                     

�وف ا	��  ���� ا&%$�ء ا	"�!�� 

. (الساحة على

  

الساحة مطوقة. (احللبة

 

هنالك العديد من األخطاء اليت تقع 
ومن أبرز هذه األخطاء. اللغة العربية

اخلطأ يف استخدام حرف جر ال لزوم له
                                        

أجب عن سؤايل من فضلك

.أنا أيت عملي                                                               

He needs a pen.                                                                     هو حيتاج إىل قلم.

�وف ا	��  ���� ا&%$�ء ا	"�!�� 

علىن يتدربون 

  ".داخل"تعين 

احللبة يف املالكمون

هنالك العديد من األخطاء اليت تقع  
اللغة العربية

اخلطأ يف استخدام حرف جر ال لزوم له )
 خطأ                                        

أجب عن سؤايل من فضلك(صح   

 أنا أيت عملي

 هو حيتاج إىل قلم

  
�وف ا	��  ���� ا&%$�ء ا	"�!�� 

  

ن يتدربون والالعب    

in : تعين

 املالكمون
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�وف ا	��  ���� ا&%$�ء ا	"�!�� 

  

    



 ١١ 
 

She reached to the school. 
She reached the school.                                                 هي وصلت إىل املدرسة.  
 
They entered to the room.         
They entered the room.                                                       هم دخلوا الغرفة.  
 
We visited him in the next day. 
We visited him the next day.                                       يف اليوم التايل زرناه حنن.  

 
You can join to us. 
You can join us.                                                               ميكنك االنضمام إلينا.  

 
 :اخلطأ يف عدم استخدام حرف جر حيث يتطلب األمر استخدامه )٢

He is knocking the door. 
He is knocking at the door.                                                   يقرع البابهو.  

 
Please remind me his name. 
Please remind me of his name.                                    ذكرين بامسه من فضلك.  
 
He can reply her inquires. 
He can reply to her inquires.                                 أسئلتهاهو يستطيع الرد على.  
 
She waited you.                
She waited for you.                                                                  هي انتظرتك.  

  
I went a walk. 
I went on a walk.                                                                 أنا ذهبت يف نزهة.  

 
Don't argue him.                
Don't argue with him.                                                               ال جتادله.         

 
 



 ١٢ 
 

 :اخلطأ يف استخدام حرف جر بدالً من آخر )٣

Be careful from that man.     
Be careful of that man.                                         كن حذرا من ذلك الرجل.  
 
He is good in English. 
He is good at English.                                            هو جيد يف اللغة االجنليزية.  
 
He is sitting on the table. 
He is sitting at the table.                                            هو جيلس على الطاولة.  
 
Look to the picture. 
Look at the picture.                                                          انظر إىل الصورة.  
 
I am angry from him. 
I am angry with him.                                                        أنا غاضب منك.  
 
She is afraid from the dog. 
She is afraid of the dog.                                              هي ختاف من الكالب.  
 
He threw a stone on the cat. 
He threw a stone (at/into) the cat.                          حجراً على القطةهو رمى.  
 
She was laughing on him. 
She was laughing at him.                                            عليههي كانت تضحك.  
 
She was happy from him. 
She was pleased with him.                                            كانت مسرورة منه هي.  
 
I walked until the tree. 
I walked up to the tree.                                             أنا مشيت حىت الشجرة.  

   until يستخدم للتعبري عن الزمن فقط.  
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التعبريات املرتبطة حبروف جر معينة، ويفضل حفظها مع حروف اجلر املرافقة ولكثرة األمثلة فضلنا أن نضع  −
 :وفيما يلي أمهها مرتبة هجائياً. ملةهلا كوحدة متكا

He was accused of stealing.                                            هو كان متهماً بالسرقة 
I am accustomed to hot weather.                                معتاد على اجلو احلار أنا.    

She is afraid of dogs.                                                      ختاف من الكالب هي.  
She agrees with him.                                                        تتفق معه بالرأي هي.  

He is angry with her.                                                            اغاضب منه هو.  
The matter was apparent to him.                                   األمر كان واضحاً له.  
He will argue with them.                                               هو سوف يناقش معهم.  
They will arrive at the village.                                  يصلون إىل القريةهم سوف.  
He was ashamed of his conduct.                               هو كان خجالً من سلوكه.  
I am astonished at the matter.                                            أنا مندهش لألمر.  
They believe in god.                                                               هم يؤمنون باهللا.  

He is careful of his health.                                                   هو يعتين بصحته.  
Can I comment on this?                                         ؟أن أعلَّق على هذاهل أستطيع  
She always complains of the heat.                           هي دائماً تتذمر من احلرارة.  
The team is composed of ten players.                   الفريق يتألف من عشرة العبني 
The week consists of seven days.                             أياماألسبوع يتألف من سبعة.  
The mountains are covered with snow.                             بالثلج تغطىاجلبال.         
He cured of his illness.                                                        شفي من مرضه هو.  

  .رس األمريكي يقابل الربملان الربيطاينالكونغ
The U.S. Congress corresponds to the British Parliament 
She depends on herself.                                                   هي تعتمد على نفسها.  
My book is different form  yours.                                  كتايب خيتلف عن كتابك.  
She was dressed in black.                                             هي كانت ترتدي السواد.  
I was engaged in reading.                                             أنا كنت مشغوالً بالقراءة.  
She is engaged to her cousin.                                           هي خمطوبة البن عمها.  
He failed in history.                                                              هو رسب بالتاريخ.      
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They feed of rice.                                                              هم يتغذون على األرز.  
It is full of  oil.                                                                         ا مملوءة بالزيتإ.  
Get out of here.                                                                          أخرج من هنا.  
He is good at mathematics.                                              يف الرياضيات بارعهو.  
He is incapable of running.                                              هو عاجز عن الركض.  
She always insists on her opinion.                                هي دائماً تصر على رأيها.          
He is interested in music.                                                     هو مهتم باملوسيقى.  
She is jealous of her sister.                                                   هي تغار من أختها.  
He is knocking at the door.                                                     هو يقرع الباب.  

Look at the picture.                                                            انظر إىل الصورة.  

She was laughing at him.                                            هي كانت تضحك عليه.  

Can you listen to me?                                                     ميكنك أن تستمع إيل؟هل  
She is married to a rich man.                                       هي متزوجة من رجل غين.  
They are pleased with you.                                                  هم مسرورون منك.  

I prefer tea to coffee.                                                  أنا أفضل الشاي على القهوة.  
He is proud of his father.                                                         هيهو فخور بأب .  
Please remind me of his name.                                        فضلكذكرين بامسه من.  

He can reply to her inquires.                               اهو يستطيع الرد على استفسارا.  

Are you satisfied with your marks?                          هل أنت راضٍ عن عالماتك؟ 
I am searching for my book.                                                أنا أحبث عن كتايب.  
My book is not similar to his.                                            كتايب ال يشبه كتابك.  
He is sitting at the table.                                               هو جيلس على الطاولة.  

I am sure of his honesty.                                                       أنا واثق من أمانته.      

I want to talk to you.                                                            مككلأن أ أنا أريد.  
He threw a stone (at/into) the cat.                           ًعلى القطةهو رمى حجرا.  

Are you tired of reading?                                                  هل مللتم من القراءة؟ 
I am waiting for  a job.                                                               عمالًأنا انتظر.  

I walked up to the tree.                                              أنا مشيت حىت الشجرة.  
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I went on a walk.                                                                    أنا ذهبت يف نزهة.  
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 Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 

1) There is an explanation of photosynthesis … chapter 11. 
A. at 
B. in 
C. of 
D. to 
E. None 

 
2) The answers to the problems are … page 227. 

A. at 
B. in 
C. on 
D. to 
E. None 

 
3) You have to be … least 18 to vote. 

A. at 
B. in 
C. on 
D. to 
E. None 

 
4) When did the U.S. send the first men … the moon? 

A. at 
B. in 
C. on 
D. to 
E. None 

 
5) Are you going to the meeting … Friday? 

A. at 
B. in 
C. on 
D. to 
E. None 

 
6) The professor wrote several comments … my paper. 

A. in 
B. on 
C. about 
D. to 
E. None 
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7) The search … the source of the Nile took many years. 
A. for 
B. from 
C. by 
D. at 
E. None 

 
8) The land was valued … $10,000,000. 

A. at 
B. for 
C. in 
D. to 
E. None 

 
9) I am going to talk … Clark. 

A. to 
B. on 
C. with 
D. in 
E. None 

 
10) I am really good … German. 

A. in 
B. at 
C. on 
D. with 
E. None 

 
11) There was no agreement … the type of copy protection to offer. 

A. at 
B. for 
C. on 
D. to 
E. None 

 
12) This book expresses … me. 

A. about 
B. with 
C. in 
D. at 
E. None 

 
13) He is opposed … tax cuts. 

A. at 
B. for 
C. on 
D. to 
E. None 
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14) Seven people were severely injured in the accident, according … doctors. 
A. by 
B. to 
C. with 
D. at 
E. None 

 
15) I need more time to study; I'm not ready … the test. 

A. for 
B. of 
C. in 
D. at 
E. None 

 
16) Excuse me, sir. May I ask … you a question? 

A. at 
B. for 
C. to 
D. about 
E. None 

 
17) Billy, where have you been? You're covered … mud! 

A. on 
B. with 
C. for 
D. to 
E. None 

 
18) Are you going to the Padres game … this Friday? 

A. at 
B. in 
C. on 
D. by 
E. None 

 
19) The professor made several comments … my ideas.   

A. in 
B. on 
C. about 
D. to 
E. None 

 
20) His teaching style is consistent … his personality. 

A. in 
B. on 
C. to 
D. with 
E. None 
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- Question (21); complete these sentences with the correct preposition (in, at, from, to, on): 
 
21) George and Mary are _____ England. They live _____ London, _____ an old house. They 

go _____ work by bus. They work _____ 09.00am _____ 02.00pm. They do not work _____ 
the afternoons and often stay _____ home then. _____ Saturdays they often visit friends or 
play tennis _____ the local club. 
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وعكس املبين للمجهول هو املـبين للمعلـوم    .اًأو غري معروف إذا كان الفاعل جمهوالً تبىن اجلملة للمجهول -

 .Passiveعكس  Active: أي أن Activeويسمى 

  ).Activeمبين للمعلوم . (كارلوس قتلَ جون
  ).Passiveمبين للمجهول . (لتقُ كارلوس

حذف الفاعل ويتحول املفعول به إىل نائـب  للمجهول ي اجلملة ف أن يف اللغة العربية عند بناءومن املعرو -
لفعـل  قبل اويضاف  ،فاعللل نائب ولكن يف اللغة االجنليزية حيذف الفاعل ويتحول املفعول به إىل .فاعللل

  .ويصبح الفعل يف التصريف الثالث ،Auxiliary Verbفعل مساعد 
 كنا نريد كتابةوإذا  ،عندما يكون االهتمام باملفعول أكرب من االهتمام بالفاعلاجلملة للمجهول أيضاً وتبىن  -

 إذا كان الفاعل مادة مسـتخدمة  أما ،by + Subject املصاغة للمجهول يف اية اجلملة نضع الفاعل
رفع يتحول إىل ضمري إذا كان الفاعل ضمري أما و ،with + Subject نضع يقوم بالفعل وليس شخصاً

 … He ���� him , She ���� her:   مثل ضمري الرفع إىل نصب يتم حتويل نصب

 ادرسـتها يف هـذ   اليتلمجهول لألزمنة ل املبين غصي بني فيهي يف آخر البحث جدوالً وضعنا على كل حال -
 .وهم األكثر استعماالً فقط ستة نشرح منهم إال نولكن ل الكتاب

  
  
  
  :يف صيغة األصلية إذا كانت اجلملة -

  :البسيط املاضي /أوالً            
  
  :مجلة املاضي التالية لدينالتكن  -

Subject     +     Verb.2     +     Object 
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول -

Object     +                  +     Verb.3  
  
  

  
 �����Introduction:  

  

  

ل ���� ���  :�����Passive Voice ا�

  

was 
were 



The car 

Irregular 

Carlos

  
John

The car was stolen

Irregular 

Carlos was killed

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
John killed 

1) They to

2) They broke

My car was 

  :إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

 
 

was stolen

 Irregularمن األفعـال الشـاذة   

was killed

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
killed Carlos

They took my car away.                                           

They broke the window.                            

  :إذاً تصبح اجلملة
My car was taken away

إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

  :أو اسم مفرد

  

 
 

was stolen.                 

من األفعـال الشـاذة   

"انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر
was killed by John

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
Carlos.               

my car away.                                           

the window.                            

إذاً تصبح اجلملة 
ken away

" the window إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

  "ميكن أال تكتب

me أو اسم مفرد

  :أو اسم مجع

                    

من األفعـال الشـاذة    stealألن الفعل 

steal  -  
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

John.          

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط ."
                                      

  وكالمها صحيح

my car away.                                           

the window.                            

"my car" 
ken away by them

the window"

The window was broken by them

ميكن أال تكتب

me , him

you ,  أو اسم مجع
  

٣ 

  

  
  
  
  

                 

steal  ألن الفعل

  stole  -
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

يف املاضي"   
" Carlos"

                       

وكالمها صحيح

my car away.                                           

the window.                            

"my car"واملفعول به 

by them.            

" واملفعول به

by them.                                    

ميكن أال تكتبمات اليت حتتها خط 

him , her , i

  .was يف مجلة املبين للمجهول
ou , us , them

  .were يف مجلة املبين للمجهول

. "يف املاضي"            
stealلفعل ل

-  stolen 
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

عن طريق جون. "يف املاضي
"هو أكرب من الذي قتله و

                                                  

وكالمها صحيح

 أمــثــلــة

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
my car away.                                           

the window.                               

"to ok  واملفعول به
                           

" broke واملفعول به
                                

مات اليت حتتها خط الكل

itيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول
themمجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول

سرِقَت السيارة. "
ل ثالثالتصريف 

 
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر"  

كارلوس عن طريق 
أكرب من الذي قتله و
                           

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
my car away.                                           .

                    

"okوالفعل  

                    .
"brokeوالفعل  

                                

الكل"

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول نائب الفاعل
مجلة املبين للمعلوم يف 
يف مجلة املبين للمجهول نائب الفاعل

ت. أو سرِقَت
stolen تصريف هو ال

  :تصريفه

أو قُتل كارلوس 
أكرب من الذي قتله و ارلوسك

.كارلوس                           

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.هم أخذوا سياريت بعيداً

.هم كسروا النافذة                 

"They" 
.سياريت أُخذَت بعيداً
"They" 

                                تالنافذة كُِسر.

يف مجلة املبين للمعلوم   املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 
يف  املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 

السيارة سرِقَت
stolenالفعل 

Verbs تصريفه

كارلوس قُتلَ أو
كقتل االهتمام ب

كارلوسقتل  جون

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
هم أخذوا سياريت بعيداً

هم كسروا النافذة
 / ج

"They"الفاعل ) ١

 سياريت أُخذَت بعيداً

"They"الفاعل ) ٢

تالنافذة كُِسر 

إذا كان  -
نضع بعد 

إذا كان  -
نضع بعد 

  

 

  

  
  
  

 السيارة 
الفعل 

Verbs

 كارلوس 
االهتمام ب

 جون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س
 هم أخذوا سياريت بعيداً

 هم كسروا النافذة
ج
١

٢

-

-

  



The bridge 

The 

ألن 
  

S

The bridge 

The mountain

ألن  "by"عوضاً عـن  
  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

Snow covers the mountains.                               

 
 

 

The bridge is repaired

mountains are covered

عوضاً عـن  
وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

now covers the mountains.                               

 
 

Subject     +     Verb 

Object     +               +     V

is repaired everyday.                                      

are covered

"with"   عوضاً عـن
وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

now covers the mountains.                               

  :أو اسم مفرد

  :أو اسم مجع

Subject     +     Verb

Object     +               +     V

everyday.                                      

are covered with

"with"ووضعنا  ،"

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط .
now covers the mountains.                               

  وكالمها صحيح

him أو اسم مفرد

you ,  أو اسم مجع

٤ 

Subject     +     Verb.1

Object     +               +     V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

everyday.                                      

with  snow.

"وهو  snow"

.مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل
now covers the mountains.                               

وكالمها صحيح
  
  
  
  
  

am 
is  

are 

him , her , 

  .is يف مجلة املبين للمجهول
ou , us , them

  .areيف مجلة املبين للمجهول 
me:  
  .amيف مجلة املبين للمجهول 

 :لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية

1     +     Object
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

Object     +               +     Verb.

everyday.                                      

.             

وهو  اهمغطّ
مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

now covers the mountains.                               

وكالمها صحيح

 أمــثــلــة

it , يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول
themيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول 
meيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول 

 :احلاضر البسيط

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية
+     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
erb.3 

everyday.                                      

                  

غطّأكرب من الذي 
مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

now covers the mountains.                                                  

أمــثــلــة

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول  نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول  نضع بعد نائب الفاعل

احلاضر البسيط /ثانياً

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

everyday.                                       كل يوم.
.بالثلج           

أكرب من الذي  بغطاء اجلبال
"snow" مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

.طي اجلبال            

أمــثــلــة

يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم  املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم  املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

ثانياً               

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

 يصلَّحاجلسر 
بالثلج ىطَّغتاجلبال 
بغطاء اجلبالاالهتمام 
"snow"كلمة 

طي اجلباليغالثلج 

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

 

               
  
- 

- 

 اجلسر 
             اجلبال 
االهتمام 
كلمة 
 الثلج 

  

-

-

-

             



 

John 

The city hall 

The 

 
 
 
 
 
 

 

John is been

The city hall 

The Council is rebuilding the city

 
 
 
 
 
 

1) The w

2) My wife calls me darling

  :إذاً تصبح اجلملة
The sheep

I am called da

 
 

Subject     +          +     Verb

Object     

is been ask

The city hall is been

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

The wolves eat

wife calls me darling

إذاً تصبح اجلملة 
The sheep are eaten

  :إذاً تصبح اجلملة
am called dar

 
 

Subject     +          +     Verb

Object     

asked.                    

is been rebuilt

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

eat the sheep

wife calls me darling

" the sheep 
eaten by 

إذاً تصبح اجلملة
r ling by my wife

  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

Subject     +          +     Verb

Object     +          +     

.                    

rebuilt  by the 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

  وكالمها صحيح

the sheep.    

wife calls me darling.    

"the sheepواملفعول به 

by the wol

"me" إذاً تصبح اجلملة
ing by my wife

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

am 
is 

are  
 

am 
is 

are  
 

٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  

Subject     +          +     Verb
 

+          +     being     

.                                                         

by the Council

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city hall.

وكالمها صحيح

                        

.                 

" eat  واملفعول به
wolves.     

" واملفعول به

ing by my wife.                           
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

  :لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
Subject     +          +     Verb-ing     +     Object

 :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

being     +     

                            

ouncil.    "
" the council .وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر

hall.       حيدث اآلن"
وكالمها صحيح

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                               

                  

"eatوالفعل 

.                                 

واملفعول به "call"والفعل 
                    

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

 أمــثــلــة

 :احلاضر املستمر

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
ing     +     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
+     Verb

                            "
" حيدث اآلن

the council"

حيدث اآلن. "يعيد بناء قاعة املدينة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                  

. ياعزيزي                     

" The w  والفعل
                        

" My wife  والفعل
                             .

الكل"

أمــثــلــة

احلاضر املستمر/ ثالثاً

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
ing     +     Object 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
Verb.3 

"حيدث اآلن. "
حيدث اآلن. "يعاد بناءها

"هنا الفاعل معروف وهو 

يعيد بناء قاعة املدينة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.فاالذئاب تأكل اخلر  

ياعزيزيب تدعوين

The wolves"

.اخلراف تأْكَل                           
My wife"

.أنا أدعى بياعزيزي

أمــثــلــة

ثالثاً             

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

. "يسألجون 
يعاد بناءهاقاعة املدينة 

هنا الفاعل معروف وهو 
يعيد بناء قاعة املدينة الس

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
الذئاب تأكل اخلر

تدعوينزوجيت 
 / ج

"الفاعل  )١

اخلراف تأْكَل   
"الفاعل  )٢

 أنا أدعى بياعزيزي

 

  

             
  
- 

- 

  
  

 جون 

 قاعة املدينة 
هنا الفاعل معروف وهو 

 الس

س
 الذئاب تأكل اخلر

 زوجيت 
ج
١

٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Someone 

The car 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Someone 

The car has been found

1) He is reading the book.              

2) They are building the house.

The book

  
The house is being built 

 
 

Subject     +       

Object     +               

Someone has been arrested

has been found

He is reading the book.              

They are building the house.

  :إذاً تصبح اجلملة
book is being

  :إذاً تصبح اجلملة
he house is being built 

  :أو اسم مجع

 
 

Subject     +     

Object     +               

has been arrested

has been found 

He is reading the book.              

They are building the house.

إذاً تصبح اجلملة 
is being read 

"the  إذاً تصبح اجلملة
he house is being built 

  "ها خط ميكن أال تكتب

  :أو اسم مفرد

me أو اسم مجع

Subject     +               

Object     +               

has been arrested.                          

 by the police.

has 
have 

has 
have 

He is reading the book.              

They are building the house.

" the book 
read by him

"the house

he house is being built by them

ها خط ميكن أال تكتب

him أو اسم مفرد

me , you , 

  

٦ 

 
          +     Verb

Object     +                    +     been     
 

 

                          

police.       

have

He is reading the book.                               

They are building the house.                   

"the bookواملفعول به 

by him.                    

"houseواملفعول به 

by them.         

ها خط ميكن أال تكتبالكلمات اليت حتت

him , her , 

  .hasيف مجلة املبين للمجهول 
ou , us , them

  .haveيف مجلة املبين للمجهول 

  :التالية

Verb.3     
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     been     

                                                    

                                  

 أمــثــلــة

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                     

                               

" read  واملفعول به
.                           

"bui ld  واملفعول به
.                     

الكلمات اليت حتت

it , يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول 
them يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول 

  :احلاضر التام

التالية التاملتكن لدينا مجلة احلاضر 

     +     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     been     +     Verb.

                         

                       

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                     

              .            

"readوالفعل 

                

"ldوالفعل  

                  

الكلمات اليت حتت"

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول  نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول  نائب الفاعل

احلاضر التام /رابعاً

لتكن لدينا مجلة احلاضر 

+     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

erb.3 

.اعتقل                         
.عليها                       

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.هو يقرأ الكتاب                 

.              املرتل

"He"  والفعل
"اآلن" .الكتاب يقْرأ         

"They " 
"اآلن" .املرتل يبنى              

يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 
يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 

رابعاً             

لتكن لدينا مجلة احلاضر  

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

 
اعتقلشخص ما 
عليها عثرالسيارة 

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
 هو يقرأ الكتاب

املرتلهم يبنون 
 / ج

"He"الفاعل ) ١

 الكتاب يقْرأ
"الفاعل ) ٢

 املرتل يبنى

إذا كان  -
نضع بعد 

إذا كان  -
نضع بعد 

 

             
  
- 

- 

  

  
  
  
   

 شخص ما 

 السيارة 
  
  

س
 

 هم يبنون 
ج
١

٢

-

-



T

The crime 

A 

 

ألن 

The police 

The crime 

A few of 

 

1) The students

2) Someone has 

 :إذاً تصبح اجلملة

We have been invited to the party 
  :إذاً تصبح اجلملة

Her book has been stolen

ألن  ألن الفاعل غـري معـروف  

 
 

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
he police have 

Subject     +  

Object     +

The crime will be solved

of crimes 

students

Someone has 

إذاً تصبح اجلملة

We have been invited to the party 
إذاً تصبح اجلملة 

Her book has been stolen

ألن الفاعل غـري معـروف  

 
 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
have found the car.      

Subject     +     

Object     +

will be solved

crimes will be committed

students have invited

Someone has stolen 

إذاً تصبح اجلملة "us"واملفعول به 

We have been invited to the party 
" her book 

Her book has been stolen

  "الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

ألن الفاعل غـري معـروف   "

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
the car.      

  وكالمها صحيح

     will     

Object     +     will     

will be solved.                                                       

committed

invited us

 her book.    

واملفعول به  "

We have been invited to the party 
"her bookواملفعول به 

Her book has been stolen.                    

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

" by some

  

٧ 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
the car.                           

وكالمها صحيح
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

will     +     Verb

will     +     

.                                                       

committed.             

us to the party

her book.                             

"  invited

We have been invited to the party by the students
" stolen  واملفعول به

.                    

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

"omeoneال نضع املقطع 

  .وهو يف األصل نكرة

"the . وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
                   

وكالمها صحيح

  

  :التالية
+     Verb.1     

  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
+     be     +     V

.                                                       

                     

  :للمجهول
to the party.  

                         

"invitedوالفعل  

by the students
"stolenوالفعل 

.                                          

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

 أمــثــلــة

ال نضع املقطع 
وهو يف األصل نكرة" 

"the police"

.السيارة                       

  :البسيط املستقبل

التالية البسيط املستقبل
     +     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

be     +     Verb.

.                                                       

.سوف ترتكَب       

للمجهولحول اجلمل التالية إىل املبين 
.لقد دعونا الطالب إىل احلفلة       

. سرق كتاا                           

"The students 
. 

by the students.        
" Someone  والفعل

                     

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب"

أمــثــلــة

Someone   ال نضع املقطع
" شخص ما"

"هنا الفاعل معروف وهو 

السيارة على الشرطة

املستقبل /خامساً

املستقبللتكن لدينا مجلة 
+     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
erb.3 

.سوف تحل                                                       .
سوف ترتكَبقليل من اجلرائم 

حول اجلمل التالية إىل املبين 
لقد دعونا الطالب إىل احلفلة

سرق كتااقد 

students"

.ينا إىل احلفلة
.                
Someone"

.سرِق كتاا قد       

أمــثــلــة

 Someoneإذا كان الفاعل

Someone  تعين"

هنا الفاعل معروف وهو 
الشرطة عثرتقد 

خامساً            

لتكن لدينا مجلة  

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

سوف تحلاجلرمية 
قليل من اجلرائم 

حول اجلمل التالية إىل املبين / س
 لقد دعونا الطالب إىل احلفلة

قد شخص ما 
 / ج

"الفاعل  )١

ينا إىل احلفلةعقد دل
    

"الفاعل ) ٢

 كتاا قد

إذا كان الفاعل -
Someone

  

 

هنا الفاعل معروف وهو 
قد ل  

  

  
  
  
  
  
  

            
  
- 

- 

  
  

 اجلرمية 
 قليل من اجلرائم 

س
 

 شخص ما 

ج
١

٢

-

  



The 

She 

 
 
 
 
 
 
 

" can .  

Subject     +       

The car can be found

She must be told

 
 
 
 
 
 
 

1) He will kill 

2) She will

Mark will be killed 

The car 

 
 

can , should

Subject     +     

Object     +     

can be found

must be told

He will kill Mark

will  buy the car

  
will be killed 

  :إذاً تصبح اجلملة
The car will be bought 

 
 

, should , must

:  
Subject     +     Aux Verb

Object     +     

can be found.         

must be told.              

Mark .                       

buy the car

  :إذاً تصبح اجلملة
will be killed by him

إذاً تصبح اجلملة
be bought 

  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

"… , must ,ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 

Auxiliary Verbs له الصيغة:
Aux Verb

Object     +     Aux Verb     

.                    

                     

.                       

buy the car.             

" Mark إذاً تصبح اجلملة
by him.                           

" the car إذاً تصبح اجلملة
be bought by her.          

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

٨ 

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbs

Aux Verb     +     

Aux Verb     +     

                   
                                

.                                    

                    

Markواملفعول به  "

.                           

"the car واملفعول به

.               

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

  :مع األفعال املساعدة

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbs

+     Verb.
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     be     

                 

                                

  :املبين للمجهول
                                 

                       

واملفعول به  "
.                                

" buy واملفعول به
                 

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

 أمــثــلــة

مع األفعال املساعدة

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbsلتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد 

.1     +     
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

be     +     Verb

.ى السيارة                   
                  

املبين للمجهولحول اجلمل التالية إىل 
                    

         .              

"والفعل  kill"

                 

"buyوالفعل 

                       

الكل"

أمــثــلــة

مع األفعال املساعدة /سادساً

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
لتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد 
     +     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
Verb.3 

ى السيارةعل
.ال هلايقَ                     

حول اجلمل التالية إىل 
.ماركهو سوف يقتل                     

.         بيع السيارة

"He والفعل  "
.سوف يقْتل     

"She"  والفعل
.السيارة سوف تباع           

أمــثــلــة

سادساً             

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة  
لتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد  

Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

عل عثَريأن  ميكن
يقَجيب أن هي 

حول اجلمل التالية إىل / س
هو سوف يقتل 

بيع السيارةتسوف  هي  

 / جـ

"الفاعل ) ١

سوف يقْتلمارك   

"الفاعل ) ٢

 السيارة سوف تباع

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
- 

- 

- 

  
  
  

 ميكن
 هي 

س
 هو سوف يقتل 

 

جـ
١

٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) They should not park their cars there

  

Their cars should not be parked there

 
 

They should not park their cars there

  :إذاً تصبح اجلملة

Their cars should not be parked there

 
 

They should not park their cars there

" their cars إذاً تصبح اجلملة

Their cars should not be parked there
  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

They should not park their cars there

their cars

Their cars should not be parked there
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

٩ 

They should not park their cars there

"their carsواملفعول به 

Their cars should not be parked there
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

 :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول

They should not park their cars there.   م هناكسيار.

" park  واملفعول به
  .هناك

Their cars should not be parked there by them
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
سيارم هناك ا

"parkوالفعل  

وقَأال تهناك ف
by them.                                             

الكل"

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
اجيب عليهم أن ال يوقفو

"They " 
أال ت أنجيب  

.                                             

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
جيب عليهم أن ال يوقفو

  / ج
"الفاعل ) ١

 سيارام
.                                             

 

س
 جيب عليهم أن ال يوقفو

ج
١

.                                             
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 صيغة املبين للمجهول نوع اجلملة
Present Simple O + (am/is/are) + V.3 

Present Progressive O + (am/is/are) + being + V.3 
Present Perfect O + (has/have) + been + V.3 

Present Perfect Progressive O + (has/have) + been being + V.3 
Past Simple O + (was/were) + V.3 

Past Progressive O + had being + V.3 
Past Perfect O + had been + V.3 

Past Perfect Progressive O + had been being + V.3 
Future Simple O + will be + V.3 

Future Progressive O + will be being + V.3 
Future Perfect O + will have been + V.3 

Future Perfect Progressive O + will have been being + V.3 
Future in the Past O + (was/were) + going to be + 

V.3 
Used to O + used to be + V.3 

Auxiliary Verb O + Aux Verb + be + V.3 
be going to O + (am/is/are) + going to be + 

V.3 
 
 

:حيث  
O : Object , V.3 :  التصريف الثالثيف فعل  

 
 
 
 

  

ل ���" ا!ز������� ���  :%�ول ��# ا�
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- Questions (1-9); rewrite these sentences beginning with the words in underline type: 

 
1) They offered William a promotion. 

 
2) They are testing the new system. 

 
3) Someone reported that the riot was under control. 

 
4) They may ban the film. 

 
5) We have not used the car for ages. 

 
6) The company has cut all salaries. 

 
7) Employers must pay all travel expenses for this training course. 

 
8) Nobody informed the college that there had been a mistake. 

 
9) The news about the exam results distressed Sidney. 

 
- Questions (10-17); choose the correct auxiliary verb to make sentence passive: 

 
10) The castle … built in the 15th century. 

A. was 
B. is 
C. has been 
D. will be 
E. None of all above. 

 
11) Is he … arrested as we speak? 

A. being 
B. been 
C. be 
D. will be 
E. None of all above. 

 
12) All these houses … neglected for decades. 

A. will be 
B. are being 
C. has been 
D. have been 
E. None of all above. 

 
13) There is no question that they … delighted when they see her tomorrow. 

A. have been 
B. had been 
C. were 
D. will have been 
E. None of all above. 
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14) The children … taken to school by bus every day. 
A. are 
B. have 
C. was 
D. had 
E. None of all above 

 
15) I can assure you that this box … never been opened before I opened this morning. 

A. was 
B. will 
C. is 
D. had 
E. None of all above. 

 
16) How many times have you … your house broken into? 

A. been 
B. had 
C. be 
D. have 
E. None of all above. 

 
17) I'm sorry you can't come in at the moment because we … the house decorated right now. 

A. have had 
B. will have 
C. had 
D. are having 
E. None of all above. 
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ألنـه مهـم   

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
و  

do not

I , You , 

He , 

."  

ألنـه مهـم    

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
 won'tختصر إىل 

 do notنضع بعد الفاعـل مباشـرة   

I , You , 

 , Heأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

 
 

 بحثال هذا 

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
will ختصر إىل يف

نضع بعد الفاعـل مباشـرة   

 , I , Youأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

-ing. 

 
 

 وف نسرد الكثري من األمثلة لفهم

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   فقط ف 
willماعدا "

نضع بعد الفاعـل مباشـرة   
did not:  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

ingأو  s-هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 

وف نسرد الكثري من األمثلة لفهم

Auxiliary V: ف ينض
"يف آخر الفعل املساعد 

 .)"أبداً ن

Auxiliary Verb:    نضع بعد الفاعـل مباشـرة
did not (

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،عندما يكون الفعل يف املصدر

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sعندما يكون يف آخر الفعل 
  .من آخر الفعل

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 

٢  

  

وف نسرد الكثري من األمثلة لفهموس

Auxiliary V

يف آخر الفعل املساعد 
ناتصرخيفال 

Auxiliary Verb

 (didn't )

عندما يكون الفعل يف املصدر

عندما يكون يف آخر الفعل 
من آخر الفعل

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 
  

وسالنفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

 :يف اللغة االجنليزية

Auxiliary Vمساعداً  erb

"لالختصار يضاف املقطع  n't يف آخر الفعل املساعد  "
 am , may فال

Auxiliary Verb إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً

does not أو 
عندما يكون الفعل يف املصدر

does not (doesn't) : عندما يكون يف آخر الفعل
من آخر الفعل sرف احلأو اسم مفرد، وحنذف 

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

 :ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Make of Negative:  

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 
  .shan'tإىل 

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

يف اللغة االجنليزية
مساعداً  حتوي فعالً

لالختصار يضاف املقطع 
can't  وmay

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً
does not (doesn't

do not (don't) :عندما يكون الفعل يف املصدر
  .أو اسم مجع

does not (doesn't)

أو اسم مفرد، وحنذف 
did not (didn't) : عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Introduction:  

Make of Negative

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له : معىن الفعل يف املصدر
shall not  إىل

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

يف اللغة االجنليزية قاعدة النفي
حتوي فعالً إذا كانت اجلملة

لالختصار يضاف املقطع (
can'tختصر إىل 

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً
(doesn't أو )

do not (don't)

We , They أو اسم مجع
does not (doesn't)

She , It  أو اسم مفرد، وحنذف
did not (didn't)

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Introduction

Make of Negativeا���� 

معىن الفعل يف املصدر
shall notميكن اختصار 

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل  
  .جداً

قاعدة النفيتقول  
إذا كانت اجلملة )

" not" )
can ختصر إىل يف

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً )
(don't)

do not (don't)نضع 

We , They

does not (doesn't)نضع 

She , It

did not (didn't)نضع 

      

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حداوإلي 

  
 
���Introduction

  

  

ا����  ����

  

معىن الفعل يف املصدر -
ميكن اختصار  -

 

  

  
- 

  
  
  
- 
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  :احلاضر البسيط /١-١              
  

1) He plays football.                                                             لعب كرة القدمي هو.  

بعـد الفاعـل    does not (doesn't)نضع أداة النفي  إذاً sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
  .من آخر الفعل sرف احلمباشرة وحنذف 

1) He (does not/doesn't) play football.                             لعب كرة القدميال  هو.  

 
2) You teach English.                                                           س أنتاالجنليزيةتدر.  

  .بعد الفاعل مباشرة do not (don't)نضع أداة النفي  هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر إذاً
2) You (do not/don't) teach English.                                س ال أنتاالجنليزيةتدر.  

  
  :احلاضر املستمر /٢-١              

 
1) He is playing football.                                                      هو يلعب كرة القدم.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (is not/isn't) playing football.                                 هو ال يلعب كرة القدم.  

 
2) You are teaching English.                                              أنت تس االجنليزيةدر.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "are"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) You (are not/aren't) teaching English.                       س ال  أنتاالجنليزيةتدر.  

  
3) I am walking.                                                                                أنا أمتشى.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "am"هنا يوجد فعل مساعد هو 
3) I am not walking.                                                                      أنا ال أمتشى.  
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  :التاماحلاضر  /٣-١              
  

1) He has played football.                                                    لعب كرة القدم لقد.  
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) He (has not/hasn't) played football.                             هو مل يلعب كرة القدم.  
 
2) You have taught English.                                               لقد سدراالجنليزية ت.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) You (have not/haven't) taught English.                      مل أنت س االجنليزيةتدر.  

 
  .املستمر التاماحلاضر  /٤-١              

 
  .ساعتنيهو يكتب رسالة ملدة 

1) He has been writing a letter for two hours.        
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 

 .ساعتنيملدة  رسالةيكتب  الهو 

1) He (has not/hasn't) been writing a letter for two hours.        
 
2) I have been having lunch.                                              كنت أتناول الغداءأنا.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) I (have not/haven't) been having lunch.                     أنا مل أكن أتناول الغداء.  
     

 :املاضي البسيط /١-٢              

 
1) He played football.                                                            هو لعب كرة القدم.  

 بعد الفاعل مباشـرة  did not (didn't)نضع أداة النفي  إذاً يف املاضيهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل 
  .الفعل إىل املصدرونعيد 

1) He (did not/didn't ) play football.                                 هو مل يلعب كرة القدم.  

 
 



 ٥  
 

2) You taught English.                                                       أنت سدراالجنليزية ت.  
بعد الفاعل مباشـرة   did not (didn't)نضع أداة النفي  هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي إذاً

  .ونعيد الفعل إىل املصدر
2) You (did not/didn't ) teach English.                             س االجنليزيةتمل  أنتدر.  
 

  :املاضي املستمر /٢-٢             
  

1) He was playing football.                                             كرة القدم هو كان يلعب.  
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "was"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) He (was not/wasn't) playing football.                      يلعب كرة القدم مل يكنهو.  

 
 .شاهد التلفاز عندما صرختت نتكأنت 

2) You were watching the TV when she cried. 
 ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  .شاهد التلفاز عندما صرختتكن مل ت أنت
2) You (were not/weren't) watching the TV when she cried. 
 

  :التاماملاضي  /٣-٢              
  
  .ساقهكْسر يلعب كرة القدم قبل أن  لقد

1) He had played football before his leg was broken.    
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  .ساقهكْسر يلعب كرة القدم قبل أن مل يهو 
1) He (had not/hadn't) played football before his leg was broken. 

  :ستمرامل التاماملاضي  /٤-٢              
  
  .على الوظيفة حصولهقبل  ملدة سنتني االجنليزيةاللغة  سدرهو 

1) He had been studying English for two years before he got the job. 
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  



 ٦  
 

على الوظيفة حصولهقبل  ملدة سنتنياالجنليزية اللغة س هو مل يدر.  
1) He (had not/hadn't) been studying English for two years before he 
got the job. 

  :املستقبل البسيط /١-٣              
  

1) He will go.                                                                  سيذهب/سوف يذهب(هو(.            

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (will not /won't) go.                                                            هو لن يذهب.  

  :املستقبل املستمر /٢-٣              
 
1) He will be sleeping.                                               نائماً) سيكون/سوف يكون(هو.                         

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (will not /won't) be sleeping.                                         ًهو لن يكون نائما.                         

 
 :املستقبل التام /٣-٣              

 
من الواليات املتحدة فيه أعود خالل الوقت الذيلغيت االجنليزية  أنا سأكون قد أكملت.  

1) I will have perfected my English by the time I come back from the 
U.S. 

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
  .خالل الوقت الذي أعود فيه من الواليات املتحدة الجنليزيةالغيت  تأكملقد أكون لن أنا 

1) I (will not /won't) have perfected my English by the time I come 
back from the U.S. 
 

  :ستمرامل التاماملستقبل  /٤-٣              
 

ا تصل عندماساعتني  أنا سأكون قد انتظرتطائر.  
1) I will have been waiting for two hours when her plane arrives 

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
 
  



1) 
arrives

 
1) 

1) 

 
2) 

2) 

 

 
 
 
 
1) 

1) 

 
2) 

2) 

 
3) 

بعـد الفاعـل   

 

) I (will not
arrives. 

 
) He would go

) He (would not

 
) You were going to go

) You (were not

 

 
 
 
 
) I can go.                                      

) I (cannot

 
) I should go.     

) I (should not

 
) He has to travel

بعـد الفاعـل   

can not

 
 

will not /won'
 

He would go.                                                                        

"not".  
would not

You were going to go

  
were not

I can go.                                      

not/can't

I should go.     

"not".  
should not/shouldn't

He has to travel

does not (doesn't)    بعـد الفاعـل

cannot   ولـيسcan not

 
 

won't) have been waiting for two hours 

.                                                                        

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

would not/wouldn't

You were going to go

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
were not/weren't

I can go.                                      

"not".  
can't) go.                                        

I should go.                      

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

shouldn't

He has to travel to Portugal

does not (doesn't)

cannotكتـب  

have been waiting for two hours 

.                                                                        

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
wouldn't ) go.          

You were going to go.                                                       

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
weren't) going to go.                   

I can go.                                      

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

) go.                                        

                                          

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
shouldn't) go.           

to Portugal.    

does not (doesn't)إذاً نضع أداة النفي 

"not" كتـب  نف

٧  

  .طائرا
have been waiting for two hours 

.                                                                        

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                         

.                                                       

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) going to go.                   

I can go.                                                                              

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                                        

                              

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.               

.                

إذاً نضع أداة النفي 

"not"الكلمـة  

طائراتصل  عندما
have been waiting for two hours 

  

.                                                                        

"would"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
                  

.                                                       

"were"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
) going to go.                   

 

                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                                          

                              

"should"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
                      

                        
إذاً نضع أداة النفي  sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
  .من آخر الفعل

الكلمـة   canف بعد الفعل املساعد 

عندماساعتني 
have been waiting for two hours when

  :املستقبل يف املاضي

.                                                                        

"would"هنا يوجد فعل مساعد هو 

              

.                                                       

"were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

) going to go.                               

 :مع األفعال املساعدة

                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "can"هنا يوجد فعل مساعد هو 
                

                                              
"should"هنا يوجد فعل مساعد هو 

                            

.إىل الربتغال       
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
من آخر الفعل

ف بعد الفعل املساعد 
. 

ساعتني  أكون قد انتظرت
when her plane 

املستقبل يف املاضي /٤

.هو كان سيذهب                                                                        .
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.يذهب            

.أنت كنت ستذهب                                                       .
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.تذهب           

مع األفعال املساعدة /٥

.أنا أستطيع الذهاب                                   
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.أنا ال أستطيع الذهاب            

.جيب علي أن أذهب            
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.ال جيب علي أن أذهب      

إىل الربتغال جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

من آخر الفعل sمباشرة وحنذف احلرف 

ف بعد الفعل املساعد يعندما نض
.can'tولالختصار 

أكون قد انتظرتلن أنا 
her plane 

             ٤

هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

يذهبس مل يكنهو 

أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

تذهبس مل تكنأنت 

              ٥

أنا أستطيع الذهاب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

أنا ال أستطيع الذهاب

جيب علي أن أذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 
ال جيب علي أن أذهب

جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

مباشرة وحنذف احلرف 

عندما نض -
ولالختصار 

 

أنا 
her plane 

              

 هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هو 

 أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 أنت 

              
  

 أنا أستطيع الذهاب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 أنا ال أستطيع الذهاب

 جيب علي أن أذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 
 ال جيب علي أن أذهب

 جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

مباشرة وحنذف احلرف 

-



3)
 
4) He is a hero.                                                                                   

4) He 

 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  
بعـد  

) He (does not/doesn't
 
) He is a hero.                                                                                   

) He (is not

You have

You have a 

You (have 
You (have not

الحـظ (" جيب على
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  
do not (don't)   بعـد

You (do not

You (do not

 
 

does not/doesn't

) He is a hero.                                                                                   

is not/isn't

ve to travel to Portugal.            

You have a pen

have not/ 
have not/haven't) a 

جيب على"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

  .بعد الفاعل مباشرة
معىن ذلـك أن  " ميلك"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

do not (don't)

do not/don't

do not/don't

 
 

does not/doesn't) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

"not".  
isn't) a hero.               

to travel to Portugal.            

pen.                   

 haven't
haven't) a 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

بعد الفاعل مباشرة
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

do not (don't)يف املصـدر إذاً نضـع   

don't) to travel to Portugal.   

don't) have a pen.                                       

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

a hero.               

to travel to Portugal.            

.                              

haven't) to travel to Portugal
haven't) a pen.              

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  ") درس بالتفصيل يف البحث الثالث

do not (don't) بعد الفاعل مباشرة
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

يف املصـدر إذاً نضـع   

) to travel to Portugal.   

) have a pen.                                       

٨  

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
a hero.                                                           

to travel to Portugal.            

                                  

) to travel to Portugal
.              

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

do not (don't)يف املصدر إذاً نضع 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
"have"    يف املصـدر إذاً نضـع

) to travel to Portugal.   

) have a pen.                                       

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
                                            

to travel to Portugal.                         

                       

) to travel to Portugal 
.               

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

يف املصدر إذاً نضع 
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

"have"والفعل 

) to travel to Portugal.       .
) have a pen.                                       

  .ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال
) have to travel to Portugal. 

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
                                            

  
.الربتغالسافر إىل          

                                       

 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن  haveالفعل 
have "درس بالتفصيل يف البحث الثالث
"have"  يف املصدر إذاً نضع

have  هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن
والفعل  هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً

.الربتغالال جيب عليك أن تسافر إىل 
) have a pen.                                       

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

) He is a hero.                                                                                   

هنا يوجد فعل مساعد هو 
                                            .

  :انفي اجلمل التالية
سافر إىل تأن 

.قلماً                

:  

  .ولكن هذا خطأ
الفعل  :ألوىل
to  بعدhave

"have"مساعداً والفعل 

haveالفعل  :الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
  .الفاعل مباشرة

ال جيب عليك أن تسافر إىل 
) have a pen.                                       ًأنت ليس لديك قلما.

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

) He is a hero.                                                                                   هو بطل.
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.هو ليس بطالً

انفي اجلمل التالية/ س
أن  كجيب علي
قلماً لديكأنت 
 /ج

:ستقول لرمبا

 
ولكن هذا خطأ

ألوىليف اجلملة ا
to حرف اجلر

مساعداً والفعل 
الثانيةيف اجلملة 

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
الفاعل مباشرة

ال جيب عليك أن تسافر إىل 
أنت ليس لديك قلماً

 

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

 هو بطل
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هو ليس بطالً
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

س
 جيب علي
 أنت 
ج
لرمبا

 
ولكن هذا خطأ

يف اجلملة ا
حرف اجلر

مساعداً والفعل 
يف اجلملة 

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
الفاعل مباشرة

 ال جيب عليك أن تسافر إىل 
 أنت ليس لديك قلماً



 
 

يف 

(Do not

(Do not

(Do not
 
 

 

بعد الفاعـل  

 
 

يف  وبعدها مباشـرة الفعـل  

Do not/Don't

Do not/Don't

Do not/Don't
 
 

 ".، على اإلطالق

 .قبل الفعل األساسي

He has 

He (does
بعد الفاعـل  

He (does not

- have + 

 
 

وبعدها مباشـرة الفعـل  

Don't) worry.     

Don't) eat

  .، ال تكن غبيات
Don't) be 

، على اإلطالق مطلقاً
قبل الفعل األساسيبعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

 a pen.                   

es not/do
does not (doesn't)   بعد الفاعـل

does not/don't

have + -s ���� 

 
 

Do not (   وبعدها مباشـرة الفعـل

worry.     

eat this. 

، ال تكن غبيات
be stupid.

مطلقاً ، ، إطالقاً
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

.                   

doesn't) has
does not (doesn't)

don't) have a pen.                       

has                                       

Do not (Don't

worry.                  

.هذا         
، ال تكن غبيات تكونوا أغبياء

stupid. 

، إطالقاً أبداً"وهلا معىن 
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

.                                

has a pen
does not (doesn't)إذاً نضع 

ve a pen.                       

has                                       

٩  

(Don'tضع يف أول اجلملة 

.، ال تقلقن     
 تأكلوا ال،  
تكونوا أغبياء ال،  .تكونا غبيان

وهلا معىن  ،للجمل املثبتة
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

                                                 

pen.              
إذاً نضع  "s"وهو مضاف له 

"have".  
ve a pen.                       

has                                       

ضع يف أول اجلملة ن 

، ال تقلقن تقلقوا ال، 
 .هذا تأكال 
تكونا غبيان 

للجمل املثبتة املطلق
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

                                    

.               
وهو مضاف له 

"have"مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

ve a pen.                       

has                                                  

 :األمرصيغة 

،  .تقلقا ال، 
ال،  .هذا تأكلي

 ال،  .تكوين غبية

never  املطلقللنفي
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

  
                                    

"has"  وهو مضاف له
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

                  

                                 

صيغة يف ما  مجلة 
  :مثل
،  .تقلقي ال، 
تأكلي ال،  .هذا
تكوين غبية ال،  .

neverميكن استخدام 

never  بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع

  :ا���� �� ا���

  :انفي اجلملة التالية
.قلماً                                            

:  

"has"هنا الفعل املساعد هو 

مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 
.قلماً ليس لديه         

                      

never:  

 لكي تنفي 
مثل .املصدر

،  .تقلق ال  
هذا تأكل ال  

.تكن غبياً ال   

ميكن استخدام  
neverوضع ي 

  
ا���� �� ا���

  

انفي اجلملة التالية/ س
قلماً لديه هو  
 /ج

:ستقول لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

ليس لديههو 

:تذكر أن                        

  
neverا���� �ـ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
- 

 
 

   

  
- 

- 

  
  
 

  
ا���� �� ا���

  

س
 
ج
لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

 هو 

 

  
ا���� �ـ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكـن  

I have 

He has 

I have 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"I don't have a pen"،   ولكـن

I have no

He has no

I have no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I will talk to you later.
He teaches English.
He can play basketball.

I will never

He never

He can 

 
 

"I don't have a pen"

 :يف الكتابة االجنليزية

no pen.        

no car.                                                                  

no idea.                                                                  

I will talk to you later.
He teaches English.
He can play basketball.

never talk to you.    

never teaches English.   

He can never play basketball.  

 
 

"I don't have a pen"

يف الكتابة االجنليزية
                                                              

                                                                  

                                                                  

I will talk to you later.
He teaches English. 
He can play basketball.

talk to you.    

teaches English.   

play basketball.  

"I don't have a pen" :نكتـب 

يف الكتابة االجنليزية كثر شيوعاً حالياً
                                                      

                                                                  

                                                                  

I will talk to you later.  

He can play basketball. 

talk to you.                                                    
teaches English.                                       

play basketball.  

١٠  

"I have a pen"  نكتـب
كثر شيوعاً حالياًوهي أ

                                                      

                                                                  

                                                                  

                                                
                                    

play basketball.                         

"I have a pen"

وهي أالتالية لطريقة 
                                                      

                                                                  

                                                                  

never: 

                                                
                                    

                           

"I have a pen" :كما قلنا لنفي اجلملة التالية

لطريقة ابميكن كتابة اجلملة السابقة 
                                                            

                                                                  

                                                                  

neverانفي اجلمل التالية باستخدام 

                                                
.أبداً                                      

.أبداً ال ميكنه لعب كرة السلة      

كما قلنا لنفي اجلملة التالية
ميكن كتابة اجلملة السابقة 
.ليس لدي قلماً      

.ليس لديه سيارة                                                                  
.ليس لدي فكرة                                                                  

have no:  

انفي اجلمل التالية باستخدام 

.أبداًأنا لن أكلمك                                                    
أبداًهو ال يدرس االجنليزية 
ال ميكنه لعب كرة السلة

كما قلنا لنفي اجلملة التالية 
ميكن كتابة اجلملة السابقة 

 ليس لدي قلماً
 ليس لديه سيارة
 ليس لدي فكرة

  
have no

  

انفي اجلمل التالية باستخدام /س

  /ج
أنا لن أكلمك 

 هو ال يدرس االجنليزية 
 ال ميكنه لعب كرة السلة

 

 
 

  
- 

  
have no

  

س

ج
 أنا لن أكلمك 

 
 



 ١١  
 

 
 Change these sentences to negative: 
 

1) I like cheese. 
 

2) We're married. 
 

3) She has an old house. 
 

4) He plays tennis on Saturdays. 
 

5) I've already been to the bank. 
 

6) I need some money. 
 

7) I had lunch at 2 o'clock. 
 

8) He's going to work. 
 

9) I have a lot of cars. 
 

10) I've already seen the tower of London. 
 

11) He'll be having lunch at that time. 
 

12) I had a shower at 4 o'clock. 
 

13) We live in Madrid. 
 

14) I've ever seen a snake. 
 

15) He likes going to work. (use never) 



 ١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢ 

  
  

  
وسوف نسرد الكثري من األمثلة لفهـم  نفس قواعد النفي تقريباً له و يف اللغة االجنليزية بسيط جداً السؤال -

  .هذا البحث
  :السؤالك نوعني من لوهنا -
  "نعم أو ال"بـ  اجلواب) ١
  .اجلواب املطول) ٢
  
  
  

  ":نعم أو ال"اجلواب بـ  /أوالً             
  
  :ويصاغان على الشكالن التاليان "No"أو  "Yes"إما  األسئلةيكون جواب هذا النوع من  -

Yes,     +      Subject     +     Aux Verb 
No,     +      Subject     +     Aux Verb     +     not 

 :يف اللغة االجنليزية "نعم أو ال"جوابه  تكوين السؤال قاعدةتقول  -

ونكمل  ،أول اجلملة إىلالفعل املساعد  ننقل :Auxiliary Verbمساعداً  حتوي فعالً إذا كانت اجلملة )١
"مع وضع عالمة  ،اجلملة   .يف آخر اجلملة "?

 Does أو Do نضع يف أول اجلملـة   :Auxiliary Verb كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً وإذا )٢
  :Did أو

أو  I , You , We , Theyأو مبعىن آخر إذا كان الفاعل  ،عندما يكون الفعل يف املصدر: Doنضع 
  .اسم مجع

أو اسـم   He , She , Itأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sعندما يكون يف آخر الفعل : Doesنضع 
  .من آخر الفعل sمفرد، وحنذف حرف 

  ".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول : Didنضع 
  

  :ك بعض األمثلة يف كل زمن على حداوإلي -

  
 �����Introduction:  

  

  
  :�����Making Questions ا��ال 

  



 ٣ 

  :احلاضر البسيط /١-١              
  

1) He plays football.                                                             لعب كرة القدمي هو.  

مـن آخـر    sوحنذف حـرف  يف أول اجلملة  Does نضع إذاً sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
  . الفعل

1) Does he play football?                                                      لعب كرة القدم؟يهل  
1) Yes, he does. OR No, he (does not/doesn't). 
 
2) You teach English.                                                          أنت تس االجنليزيةدر.  

  . يف أول اجلملة Do هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر إذاً نضع
2) Do you teach English?                                                      س هلاالجنليزية؟تدر  
1) Yes, I do. OR No, I (do not/don't). 
 

  :احلاضر املستمر /٢-١              
 
1) He is playing football.                                                       يلعب كرة القدمهو.  

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) Is he playing football?                                                     هل يلعب كرة القدم؟ 
1) Yes, he is. OR No, he (is not/isn't). 
 
2) You are teaching English.                                               س أنتاالجنليزيةتدر.  

  .أول اجلملة إىل ننقلهإذاً  "are"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Are you teaching English?                                               س هلاالجنليزية؟تدر  

1) Yes, I am. OR No, I am not. 
 

  
  
  
  
  



 ٤ 

 :احلاضر التام /٣-١              

 
1) He has played football.                                                    قد لعب كرة القدمل.  

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) Has he played football?                                                   هل لعب كرة القدم؟ 
1) Yes, he has. OR No, he (has not/hasn't). 
 
2) You have taught English.                                               لستاالجنليزية قد در.  

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Have you taught English?                                              هل دستاالجنليزية؟ ر  

1) Yes, I have. OR No, I (have not/haven't). 
 

  :احلاضر التام املستمر /٤-١              
  

  .ساعتنيهو يكتب رسالة ملدة 
1) He has been writing a letter for two hours.        

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 
 ؟ساعتني ةهو يكتب رسالة ملدهل 

1) Has he been writing a letter for two hours? 
1) Yes, he has. OR No, he (has not/hasn't). 
 
2) You have been having lunch.                                       تناول الغداءتكنت أنت.  

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Have you been having lunch?                                      تناول الغداء؟ت هل كنت  

1) Yes, I have. OR No, I (have not/haven't). 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥ 

  :املاضي البسيط /١-٢              
  

1) He played football.                                                            هو لعب كرة القدم.  
  . ونعيد الفعل إىل املصدريف أول اجلملة  Did هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي إذاً نضع

1) Did he play football?                                                        هل لعب كرة القدم؟ 
1) Yes, he did. OR No, he (did not/didn't). 
 
2) You taught English.                                                       أنت دستاالجنليزية ر.  

  . يف أول اجلملة ونعيد الفعل إىل املصدر Did فعل مساعد والفعل يف املاضي إذاً نضعهنا ال يوجد 
2) Did you teach English?                                                   هل دستاالجنليزية؟ ر  

1) Yes, I did. OR No, I (did not/didn't). 
 

  :املستمراملاضي  /٢-٢              
  

1) He was playing football.                                             هو كان يلعب كرة القدم.  
  .أول اجلملة ننقله إىلإذاً  "was"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) Was he playing football?                                           هل كان يلعب كرة القدم؟ 
1) Yes, he was. OR No, he (was not/wasn't). 
 

أنت كنت أشاهد التلفاز عندما صرخت. 

2) You were watching the TV when she cried. 
 .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل كنت ؟تشاهد التلفاز عندما صرخت  
2) Were you watching the TV when she cried?                                      
1) Yes, I was. OR No, I (was not/wasn't). 
 
 
 
 
 
 



 ٦ 

 :املاضي التام /٣-٢               

  
  .هساقكْسر يلعب كرة القدم قبل أن قد ل

1) He had played football before his leg was broken.    
  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  ؟ساقهكْسر يقبل أن هل لعب كرة القدم 
1) Had he played football before his leg was broken? 
1) Yes, he had. OR No, he (had not/hadn't). 
 

  :املاضي التام املستمر /٤-٢              
  

  .على الوظيفة هلوحص قبل ملدة سنتني اللغة االجنليزيةدرس هو 
1) He had been studying English for two years before he got the job. 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 
  ؟على الوظيفة هلوحص قبلاالجنليزية ملدة سنتني اللغة  درسهل 

1) Had he been studying English for two years before he got the job? 
1) Yes, he had. OR No, he (had not/hadn't). 

  
 :املستقبل البسيط /١-٣               

  
1) He will go.                                                                  سيذهب/سوف يذهب(هو.(            

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) Will  he go?                                                                ؟)سيذهب/سوف يذهب(هل  

1) Yes, he will. OR No, he (will not/won't). 
  :املستقبل املستمر /٢-٣             

  
1) He will be sleeping.                                               نائماً) سيكون/سوف يكون(هو.                         

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) Will  he be sleeping?                                             ؟نائماً )سيكون/سوف يكون(هل  

1) Yes, he will. OR No, he (will not/won't). 



 ٧ 

  :املستقبل التام /٣-٣             
  

من الواليات املتحدة فيه أعود خالل الوقت الذي ةجنليزيلغيت اال أنا سأكون قد أكملت.  
1) I will have perfected my English by the time I come back from the 
U.S. 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
  ؟من الواليات املتحدة فيه أنا أعودخالل الوقت الذي لغيت االجنليزية  أكملتهل سأكون قد 

1) Will  I have perfected my English by the time I come back from the 
U.S?  
1) Yes, you will. OR No, you (will not/won't). 
 

  :املستقبل التام املستمر /٤-٣             
  

ا تصل عندماساعتني  أنا سأكون قد انتظرتطائر.  
1) I will have been waiting for two hours when her plane arrives. 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
  ؟تصل طائرا عندماساعتني  قد انتظرتهل سأكون 

1) Will  I have been waiting for two hours when her plane arrives? 
1) Yes, you will. OR No, you (will not/won't). 
 

  :املستقبل يف املاضي /٤             
  

1) He would go.                                                                         كان سيذهبهو.  
  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) Would he go?                                                                       هل كان سيذهب؟ 
1) Yes, he would. OR No, he (would not/wouldn't). 
 
2) You were going to go.                                                       أنت كنت ستذهب.  

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "were"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Were you going to go?                                                        ؟تذهبسكنت هل  

1) Yes, I was. OR No, I (was not/wasn't). 



 ٨ 

  :األفعال املساعدة /٥             
  

1) I can go.                                                                              الذهاب أنا أستطيع.  

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "can"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) Can I go?                                                                           ؟الذهاب أستطيع هل  

1) Yes, you can. OR No, you (cannot/can't). 
 
2) He should go.                                                                    ذهبيأن  هجيب علي.  

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "should"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Should he go?                                                                ؟ذهبيأن  هجيب عليهل  
1) Yes, he should. OR No, he (should not/shouldn't). 
 
3) He is a hero.                                                                                   هو بطل.  

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة "should"هنا يوجد فعل مساعد هو 
3) Is he a hero?                                                                               بطل؟ هوهل  
1) Yes, he is. OR No, he (is not/isn't). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الحـظ  
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  

يف أول اجلملة ونعيـد الفعـل إىل   

You have to travel to Portugal.                         

You have a 

Have you travel to Portugal?
Have you a 

الحـظ  " (جيب على
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  
  

Do you have to travel to Portugal?              

Do you have a pen?                                                                 

He has 

Does he has
يف أول اجلملة ونعيـد الفعـل إىل   

Does he

 

You have to travel to Portugal.                         

You have a pen

Have you travel to Portugal?
ou a pen?         

جيب على"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  " ميلك"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
  .يف أول اجلملة

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

 a pen.                   

Does he has a pen
يف أول اجلملة ونعيـد الفعـل إىل   

he have a pen

 

You have to travel to Portugal.                         

pen.                   

Have you travel to Portugal?
pen?          

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
يف أول اجلملة Do يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

.                   

pen.              
يف أول اجلملة ونعيـد الفعـل إىل    

have a pen?                          

You have to travel to Portugal.                         

.                                                     

Have you travel to Portugal? 
  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  ") درس بالتفصيل يف البحث الثالث

  .يف أول اجلملة
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

.                                

.               
 Doesإذاً نضع 

                          

٩ 

You have to travel to Portugal.                         

                                  

 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

يف أول اجلملة Doيف املصدر إذاً نضع 
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

"have" يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

                                                 

إذاً نضع  "s"وهو مضاف له 

                                           

  
You have to travel to Portugal.                         

                                  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

يف املصدر إذاً نضع 
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

"have"مساعداً والفعل 

you have to travel to Portugal?              هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 

  
                                    

وهو مضاف له 

                 

  :التالية كون السؤال يف اجلمل
You have to travel to Portugal.                         جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال.

                                                  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن  haveالفعل 
have "درس بالتفصيل يف البحث الثالث
"have"  يف املصدر إذاً نضع

have  هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن
مساعداً والفعل  هذه اجلملة ال متلك فعالً

هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 

  :اجلملة التالية
                                    

"has"  وهو مضاف له
"have".  

                              

كون السؤال يف اجلمل
جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال
.قلماً                

:  

  .ولكن هذا خطأ
الفعل  :يف اجلملة األوىل
to  بعدhave

"have"مساعداً والفعل 

haveالفعل : يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً

هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 هل متلك قلماً؟

اجلملة التالية كون السؤال يف
.لك قلماً                                            

:  

"has"هنا الفعل املساعد هو 

"have"املصدر أال وهو 

؟ميلك قلماً                     

كون السؤال يف اجلمل/ س
جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال

قلماً لديكأنت 
  /ج

:ستقول لرمبا

 
ولكن هذا خطأ
يف اجلملة األوىل

toحرف اجلر 

مساعداً والفعل 
يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً
 

 هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
هل متلك قلماً؟

كون السؤال يف/ س
لك قلماًمي هو
  /ج

:ستقول لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
املصدر أال وهو 

ميلك قلماًهل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س
 جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال

 أنت 
ج

لرمبا

 
ولكن هذا خطأ
يف اجلملة األوىل

حرف اجلر 
مساعداً والفعل 
يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً
 
 

 هل متلك قلماً؟

س
 هو
ج

لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
املصدر أال وهو 

 هل 



 أن نشـرح ضـمائر  

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

مبعـىن  

يف 
مع حذف اجلـواب  
Which? 

نضع يف أول اجلملة ضمري االسـتفهام  

أو 

أن نشـرح ضـمائر  

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

مبعـىن   االحتمـاالت 

يف  الـذي نريـده  
مع حذف اجلـواب  

?Whichو 

نضع يف أول اجلملة ضمري االسـتفهام  

I , You , We , They  أو

- have + 

 

أن نشـرح ضـمائر  أوالً 

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

االحتمـاالت الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن  

الـذي نريـده   نضع ضمري االستفهام
مع حذف اجلـواب  ونكمل اجلملة 

 Who? و

نضع يف أول اجلملة ضمري االسـتفهام  

I , You , We , They

have + -s ���� 

 

أوالً علينـا  زية جيب 

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   ولكن 

الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن  

  

  ."كم؟

نضع ضمري االستفهام
ونكمل اجلملة  ،ضمري االستفهام مباشرة

 ?انماعـدا الضـمري  

نضع يف أول اجلملة ضمري االسـتفهام  

I , You , We , Theyأو مبعىن آخر إذا كان الفاعل 

has                                                                            

زية جيب سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

  ."من؟
ولكن " من؟"ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن  

  ."أين؟"ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
  ."ملن؟"مبعىن 
  ."مىت؟"

  ."ملاذا؟
كم؟"أو  "كيف؟
 : 

Auxiliary : نضع ضمري االستفهام
ضمري االستفهام مباشرة

ماعـدا الضـمري  (
  .)"بعد قليل

Auxiliary Verb :  نضع يف أول اجلملة ضمري االسـتفهام
  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعل 

has                                                                            

١٠ 

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

من؟"مبعىن  للسؤال عن شخص ما
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

  ."ما؟
الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن  

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
مبعىن  للسؤال عن مالك الشيء

"مبعىن  معنيللسؤال عن وقت 
ملاذا؟"ضمري استفهام للسؤال عن سبب معني مبعىن 

كيف؟"مبعىن للسؤال عن األحوال 
: سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليزية

Auxiliary V

ضمري االستفهام مباشرة 
( يف آخر اجلملة

بعد قليل مشرحهيتم 
Auxiliary Verb

does  أوdid:  
أو مبعىن آخر إذا كان الفاعل 

has                                                                            

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

للسؤال عن شخص ما
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

ما؟"أو  "ماذا؟"
الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن  عن اللسؤال 

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
للسؤال عن مالك الشيء

للسؤال عن وقت 
ضمري استفهام للسؤال عن سبب معني مبعىن 

للسؤال عن األحوال 
سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليزية

Verb اًمساعد

 ونضعه بعدالفعل املساعد 
"مع وضع عالمة  يف آخر اجلملة "?
يتم سوف "قليالً 

Auxiliary Verb وإذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً

do  أوdoes

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعل  ،عندما يكون الفعل يف املصدر

has                                                                            

  :اجلواب املطول

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليقبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين 
  :وهي

للسؤال عن شخص ما استفهام
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

"Who?" 

"مبعىن  ضمري استفهام
للسؤال  ضمري استفهام

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
للسؤال عن مالك الشيءضمري استفهام 
للسؤال عن وقت ضمري استفهام 

ضمري استفهام للسؤال عن سبب معني مبعىن 
للسؤال عن األحوال ضمري استفهام 

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليزية
مساعد فعالً حتوي

الفعل املساعد 
مع وضع عالمة 

قليالً  السابقة
وإذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً

doالذي نريده ونضع بعده مباشرة 

عندما يكون الفعل يف املصدر

has                                                                            

اجلواب املطول /ثانياً

قبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين 
وهياالستفهام 

استفهامضمري : 
Whom? : ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن
"?Who"الضمري 

What? :ضمري استفهام
Which? :ضمري استفهام

Where? : ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن
Whose? : ضمري استفهام
When? : ضمري استفهام
ضمري استفهام للسؤال عن سبب معني مبعىن : 
ضمري استفهام : 

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليزيةتقول قاعدة تكوين 
حتويإذا كان لديك مجلة 

الفعل املساعد  وننقل ،أول اجلملة
مع وضع عالمة  ،املراد السؤال عنه

السابقة القاعدة ان
وإذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً

الذي نريده ونضع بعده مباشرة 
عندما يكون الفعل يف املصدر: 
  

has                                                                            

ثانياً              

قبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين  
االستفهام  وظروف

Who? :
Whom?

الضمري اآلن 
What?

Which?

"؟أي".  
Where?

Whose?

When?

Why? :
How? :

تقول قاعدة تكوين  
إذا كان لديك مجلة  )

أول اجلملة
املراد السؤال عنه

انخيالف مافإ
وإذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً )

الذي نريده ونضع بعده مباشرة 
: doنضع 

  .اسم مجع

has                                                                            حيث:  

 

 
  
  
  

              
  
- 

- 

١(

٢(

 



 ١١ 

أو اسـم   He , She , Itأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sالفعل  عندما يكون يف آخر: doesنضع 
  .من آخر الفعل sمفرد، وحنذف حرف 

  ".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول : didنضع 
"مع وضع عالمة  ،مث حنذف اجلواب املراد السؤال عنه   .يف آخر اجلملة "?

 
 
1) Your name is Clark.                       "امسك هو كالرك. "اسأل عن الكلمة اليت حتتها خط 

  ."Clark"يف أول اجلملة وحنذف اجلواب وهو  "What"نضع  إذاً "is"الفعل املساعد هو 
1) What is your name?                                                                     ؟كما امس  
 
2) This pen is for John.                                            اسأل بـ ملن؟. "ونجلقلم الهذا"  

  ."for John"يف أول اجلملة وحنذف اجلواب وهو  "Whose" نضع إذاً "is"الفعل املساعد هو 
2) Whose is this pen?                                                                   ملن هذا القلم؟ 
2) Who is this pen for?                                ملن هذا القلم؟" كتابة اجلملة السابقةوميكن".  

 
3) He was sick.                                                       اسأل بـ كيف؟. "اًمريض هو كان"  

  ."sick"يف أول اجلملة وحنذف اجلواب وهو  "How"إذاً نضع  "was"الفعل املساعد هو 
3) How was he?                                                                           كيف كان هو؟ 
 
4) He has gone.                                                              اسأل بـ ملاذا؟. "قد ذهبل"  

  .واجلواب هنا غري مذكوريف أول اجلملة  "Why"إذاً نضع  "has"الفعل املساعد هو 
4) Why has he gone?                                                                       ملاذا ذهب؟ 
 
5) He lives in Texas.                                          اسأل بـ أين؟. "هو يعيش يف تكساس"  

وبعده مباشـرة نضـع   يف أول اجلملة  "Where" نضع إذاً sوالفعل مضاف له ال يوجد فعل مساعد هنا 
does  وحنذفs  وحنذف اجلواب وهو من آخر الفعل"in Texas".  

5) Where does he live?                                                                     يعيش؟أين  

 
 

 أمــثــلــة



 ١٢ 

6) She left yesterday.                                          اسأل بـ ملاذا؟. "البارحة هي غادرت"  

 didوبعده مباشرة نضع  يف أول اجلملة "Why" إذاً نضع يف املاضيال يوجد فعل مساعد والفعل هنا هنا 
  .مذكورغري  هنا اجلوابو احلاضرونعيد الفعل إىل 

6) Why did she leave yesterday?                                         ؟البارحة ملاذا غادرت  

 
7) He died yesterday.                                             اسأل بـ مىت؟. "هو مات البارحة"  

 didيف أول اجلملة وبعده مباشرة نضـع   "When" ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي إذاً نضعهنا 
  ."yesterday"وحنذف اجلواب وهو  احلاضرونعيد الفعل إىل 

7) When did he die?                                                                         مىت مات؟ 
  

8) He will leave the day after tomorrow.           اسأل بـ مىت؟" .غدهو سيغادر بعد"  
ــو  ــاعد ه ــل املس ــو "When"إذاً نضــع  "will"الفع ــواب وه ــذف اجل ــة وحن   يف أول اجلمل

"the day after tomorrow".  
8) When will he leave?                                                                  مىت سيغادر؟ 
 

فقط ال  "?Who"ونضع حمله  ،الفاعل حنذف ،الفاعلإذا كنا نريد السؤال عن  :?Whoالسؤال بـ  -
 .، أما إذا كنا نريد السؤال عن املفعول به نطبق القاعدة السابقةغري بدون نقل أو إضافة أي فعل مساعد

 
1) He travels everyday.                 اسأل عن الكلمة اليت حتتها خط. "هو يسافر كل يوم"  

إذاً نكـون   "?Who"ونضـع حملـه    "He"هنا نريد السؤال عن الفاعل فقط حنذف الفاعل وهو 
  :السؤال

1) Who travels everyday?                                                 من يسافر كل يوم؟ 
  

2) John met Mark.                        ماركومرة عن  جونل مرة عن أاس. "ماركقابل  جون"  

إذاً نكون  "?Who"ونضع حمله  "John"حنذف الفاعل وهو : "John"عندما نريد السؤال عن 
  :السؤال

2) Who met Mark?                                                                   ؟ماركمن قابل  



 ١٣ 

ال يوجد فعل مساعد والفعل هنا يف املاضي إذاً نضع يف أول اجلملة : "Mark"عندما نريد السؤال عن 
"Who"  وبعده مباشرة نضعdid  إذاً نكون السؤال احلاضرونعيد الفعل إىل:  

2) Who did meet John?                                           ؟جون هقابلالشخص الذي من  

2) Whom did meet John?                      ذا الشكل وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة:  
 

 :انظر إىل هذه األمثلة :?Whichالسؤال بـ  -

1) John went by his car.                                                    ذهب بسيارته جون.  

1) Which car of his cars did he go?                     ذهب؟ هو سياراتهأي سيارة من  

 
2) He speaks German.                                                   هو يتكلم اللغة األملانية.  
2) Which language does he speak?                                        ؟أي لغة يتكلم  
 
3) They study in Oxford University.                  درسون يف جامعة أكسفورديهم.  

3) Which university do they study?                              أي جامعة يدرسون؟يف  
 
 
 

  
 :مثل -

Don't you want to go?                                                          أال تريد الذهاب؟ 
Yes, I do. OR No, I (do not/don't).           .بلى، أريد الذهاب. أو ال، ال أريد الذهاب 

"ف املقطـع  ينضبعد تطبيق قاعدة السؤال السابقة : قاعدة تكوين السؤال املنفي - n't آلخـر الفعـل    "
 :مثل .املساعد

1) I (do not/don't) want to go.                                            الذهابأنا ال أريد.  
1) Why don't you want to go?                                         ملاذا ال تريد الذهاب؟ 
 
2) She can go.                                                                    هي تستطيع الذهاب.  

2) Can't she go?                                                            أال تستطيع هي الذهاب؟ 
 
 

  
����  :ا��ال ا

  



3) 

3)

1) 

2)

3)

 
 

 
1) 

2) 

3) 

) He is smart

) Isn't  he smart?                                                 

) Why do

) Can she 

) Is he not

 
 

How   

 
) How many

) How much

) How many

 

He is smart.                                                    

he smart?                                                 

do you not

she not go?                  

not smart?                                                        

How   +         

How many eggs

How much money

How many kilos

many 
much  

 

.                                                    

he smart?                                                 

  
not want to go?                            

go?                  

smart?                                                        

+          +   Noun

eggs are in 

  
money was 

" much.  
kilos of sugar 

  

many
much

الكمية املراد 
 "السؤال عنها

.                                                    

he smart?                                                 

  :خيتلفهنا 
want to go?                            

go?                            

smart?                                                        

Noun   +   A

are in the refrigerator

"many".  
was on the table

"muchمباشرة 

of sugar do 

"many".  

الكمية املراد "االسم 
السؤال عنها

١٤ 

.                                                    

he smart?                                                 

هنا فاألمر  ةالسابق
want to go?                            

                         

smart?                                                        

+   Aux Verb   
  
  

  

refrigerator

How  مباشرة"many"

on the table?

مباشرة  Howقابل للعد نضع بعد 
do you want?

How  مباشرة"many"

  فعل مساعد

.                                                        

he smart?                                                 

السابق كنت ال تريد االختصار يف اجلمل
want to go?                            

                    

smart?                                                        

Verb   +   

refrigerator ?         

Howقابل للعد نضع بعد 

?              
قابل للعد نضع بعد 

you want?               
Howقابل للعد نضع بعد 

  :قابل للعد
"many".  
 :غري قابل للعد

"much".  

 "األول

فعل مساعد
  

                           

he smart?                                                                   

كنت ال تريد االختصار يف اجلمل
want to go?                                        

؟أال تستطيع هي الذهاب              
smart?                                                           

+   Verb.1

             
قابل للعد نضع بعد 
 ؟على الطاولة        

قابل للعد نضع بعد غري  
تريد؟               

قابل للعد نضع بعد 

  

Noun قابل للعد
"many"مباشرة 

Noun غري قابل للعد
"much"مباشرة 

  فعل 
األولالتصريف 

                       

أليس هو ذكياً؟               

كنت ال تريد االختصار يف اجلمل
ملاذا ال تريد الذهاب؟         

أال تستطيع هي الذهاب
أليس هو ذكياً؟           

  
1   +   Object

يف الثالجة؟               
"eggs"  قابل للعد نضع بعد

على الطاولةكان  
" money 

تريد؟السكر  
"kilos"  قابل للعد نضع بعد

����  :ا��ال  � ا

Nounإذا كان االسم 

مباشرة  Howنضع بعد 
Nounإذا كان االسم 

مباشرة  Howنضع بعد 

  مفعول به 
التصريف "  أو اسم جمرور

.هو ذكي                         
 أليس هو ذكياً؟

كنت ال تريد االختصار يف اجلملولكن إذا    
 ملاذا ال تريد الذهاب؟

 أال تستطيع هي الذهاب
 أليس هو ذكياً؟

  :له الصيغة 
Object 

يف الثالجة؟ ةبيض كم
"eggs" االسمهنا 

 من النقود كم
"money االسمهنا 

 من كيلو كم
"kilos"هنا االسم 

  
����ا��ال  � ا

  

إذا كان االسم  -
نضع بعد 

إذا كان االسم  -
نضع بعد 

مفعول به 
أو اسم جمرور

 

 

  
   
 

 

  

  
- 

  

  
  
  

 كم

هنا 
 كم
هنا 
 كم

هنا االسم 
  
  

  
����ا��ال  � ا

  

-

-



4) 

  أو
مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

) How many

 ."أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت

أو..." أسـألك 
مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 

  .فعل مساعد

) I don' t know where he lives

) I can't remember wh

) I'm ask

) I have

) Could you tell me

) I don' t know
) I can't remember
) I'm ask
) I have 
) Could you tell me

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                  

 

How many letters

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت
أسـألك أنا "أو ..." 

مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 
فعل مساعد بدون نقل أو وضع أي

t know where he lives

I can't remember wh

asking you 

I have no any

Could you tell me

t know. 
t remember

asking. W
have no any

Could you tell me

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                  

 

letters have you written this week?
"many"  

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت
..." هل تعرف

مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب  ،مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
بدون نقل أو وضع أي

t know where he lives

I can't remember wh

you when the bus a

 idea why she

Could you tell me where the 

. Where does he live?
t remember. W

When does 
 idea. W

Could you tell me? Where is the office

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                  

have you written this week?
"many"

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت" أو ."أنا أسألك ما امسك
هل تعرف"عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
بدون نقل أو وضع أيو ،"?"

t know where he lives.                     

I can't remember what his name is.              

when the bus a

idea why she left.   

where the 

here does he live?
What is his name?
does the bus a
Why did 
Where is the office

How many , How muchال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                  

١٥ 

have you written this week?
How  مباشرة

أنا أسألك ما امسك
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
"?" عالمة وليس

                     

at his name is.              

when the bus arrives.    

left.         
where the office is?

here does he live? 
is his name?

the bus arrive?
 she leave?

Where is the office

Indirect Question:  

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

have you written this week?
Howقابل للعد نضع بعد 

أنا أسألك ما امسك" أو" 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
وليس"."مع وضع عالمة 

                            

at his name is.              

rrives.           

               .
office is?      هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟

  :ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

is his name? 
rrive? 
leave? 

Where is the office?    

Indirect Question

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
 .ليست كميات

How much far did you go?                                                            

                         

  هذا األسبوع؟
have you written this week? 

قابل للعد نضع بعد 

" ؟جونهل تعرف أين ذهب 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده ،..."
مع وضع عالمة 

  
.يعيش                

at his name is.                       ذكر امسه.
.األوتوبيس    

.غادرت أي فكرة ملَ
هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟

ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

 !"#$�Indirect Questionا��ال %�! ا

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
ليست كميات... 

How much far did you go?                                                            

)كم مسافة مشيت؟                         

هذا األسبوع؟ قد كتبت

"letters"  قابل للعد نضع بعد

هل تعرف أين ذهب 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

..."أنا ليس لدي فكرة
مع وضع عالمة و ،السؤال عنه

  :انظر إىل هذه اجلمل
يعيشأنا ال أعرف أين 
ذكر امسهستطيع ت

األوتوبيس يصلمىت  
أي فكرة ملَ ليس لدي

هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟
ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

 !"#$�ا��ال %�! ا

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
... ألنه العمر واملسافة

How much far did you go?                                                            

كم مسافة مشيت؟

قد كتبت رسالة كم

"letters"هنا االسم 

هل تعرف أين ذهب : "مثل 
 عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل ت
أنا ليس لدي فكرة"

السؤال عنه املراد
انظر إىل هذه اجلمل 

 أنا ال أعرف أين 
ستطيع تأنا ال أ  

  كأنا أسأل

ليس لديأنا   

 هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟
ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

 

  
 !"#$�ا��ال %�! ا

  

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة   -
ألنه العمر واملسافة

How much far did you go?                                                            خطأ 
كم مسافة مشيت؟(صح   

 

كم

هنا االسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

- 

- 

 

 

 

 

  
 !"#$�ا��ال %�! ا

  

-



I asked him

I asked him. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are 

مث نضـع الفعـل   
الفاعـل  

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون   

don't 

I asked him

I asked him. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are a

مث نضـع الفعـل   
الفاعـل   هنضع بعد

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون   

don'tمث نضع 

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.

 
I don't know is he coming?       

I don't know if he is coming.

 

I asked him do you have a car.       

I asked him. Do you 

an English

مث نضـع الفعـل    ،","
نضع بعد مث ،يف آخر هذا الفعل املساعد

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون   
 .الفاعل املوجود يف اجلملة

مث نضع  ،"," ة

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.

I don't know is he coming?       

don't know if he is coming.

 

 :مثال. 

do you have a car.       

Do you have a car?    

Englishman

"," املثبتةملة اجل

يف آخر هذا الفعل املساعد

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون   
الفاعل املوجود يف اجلملة

ةتثبنضع بعد اجلملة امل
 

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.

I don't know is he coming?       

don't know if he is coming.

. ق عليه قاعدة السؤال العامة
do you have a car.       

have a car?    

man, aren't you?  

اجلنضع بعد  
يف آخر هذا الفعل املساعد

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون   
الفاعل املوجود يف اجلملة نضع بعده

نضع بعد اجلملة امل :اً
 .الفاعل املوجود يف اجلملة

 :واألخرى خاطئة

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.

I don't know is he coming?       

don't know if he is coming.      

١٦ 

ق عليه قاعدة السؤال العامة
do you have a car.              

have a car?           :

, aren't you?     

 :وحتوي فعالً مساعداً
"املقطع  n't يف آخر هذا الفعل املساعد "

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون    ،"," املنفية
نضع بعده مث ،يف آخر هذا الفعل املساعد
اًمساعد فعالً

الفاعل املوجود يف اجلملة

واألخرى خاطئة
I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.

I don't know is he coming?                                         
                 

طَما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال فيق عليه قاعدة السؤال العامةب
                      

: وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

 

اجنليزي، أليس كذلك؟              

وحتوي فعالً مساعداً "
املقطع  له املساعد املوجود يف اجلملة مع إضافة

املنفيةملة اجلنضع بعد 
يف آخر هذا الفعل املساعد

فعالً وال حتوي" 
الفاعل املوجود يف اجلملةنضع بعده 

Question tags:  

واألخرى خاطئة، احدمها صحيحة 
I have decided how much money do I need?                          

I have decided how much money I need.  لقد قررت كم من املال أحتاج(

                         
                      (

ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال في
؟"هل لديك سيارة      

وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

 :مثل. "؟أليس كذلك

اجنليزي، أليس كذلك؟
  : تقول
"غري منفية"إذا كانت اجلملة مثبتة 

املساعد املوجود يف اجلملة مع إضافة

نضع بعد  :إذا كانت اجلملة منفية
يف آخر هذا الفعل املساعد 
" غري منفية"ت اجلملة مثبتة 

didn't،  نضع بعده مث

Question tags

، احدمها صحيحة اجلمل التالية
                          

لقد قررت كم من املال أحتاج

                                          
)أنا ال أعرف إذا هو قادم

ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال في
هل لديك سيارة

وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

أليس كذلك"
اجنليزي، أليس كذلك؟رجل 

تقول املذيلقاعدة السؤال 
إذا كانت اجلملة مثبتة 

املساعد املوجود يف اجلملة مع إضافة
 .املوجود يف اجلملة

إذا كانت اجلملة منفية
"إضافة املقطع  n't " 

ت اجلملة مثبتة 
doesn't  أوdidn't

 &�'�Question tagsا��ال ا

اجلمل التاليةقارن بني 
                               

لقد قررت كم من املال أحتاج

                 

أنا ال أعرف إذا هو قادم

ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال فيأ 
هل لديك سيارة"أنا سألته   

 وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

"تأيت مبعىن  
رجل أنت   

قاعدة السؤال  
إذا كانت اجلملة مثبتة  )

املساعد املوجود يف اجلملة مع إضافة
املوجود يف اجلملة

إذا كانت اجلملة منفية )
إضافة املقطع 

ت اجلملة مثبتة إذا كان )
doesn'tأو 

  
 &�'�ا��ال ا

  

قارن بني  -
   خطأ     

لقد قررت كم من املال أحتاج( صح   

 خطأ                   
أنا ال أعرف إذا هو قادم( صح  

 

- 

 

 

- 

 

- 

١(

٢(

٣(

 
 
 
 
 
 
  

  
 &�'�ا��ال ا

  

-
 



 ١٧ 

  ":غري منفية"إليك أمثلة جلمل مثبتة  -
1) He is from London, isn't he?                                هو من لندن، أليس كذلك؟ 
 
 
 
2) You can swim, can't you?                            ستطيع السباحة، أليس كذلك؟ت أنت   

 
 
3) She will be here tomorrow, won't she?        هي ستكون هنا غداً، أليس كذلك؟ 
 
 
4) She lives in Tokyo, doesn't she?                    أليس كذلك؟طوكيوهي تعيش يف ،  

 
 
5) You came last week, didn't you?              يس كذلك؟لآخر األسبوع، أ أتيت أنت  

 
 
 :إليك أمثلة جلمل منفية -

1) She isn't here, is she?                                          هي لأليس كذلك؟ ،هنا يست  

 
 
2) You weren't here, were you?                            أنت مل تكن هنا، أليس كذلك؟ 
 
 
3) I haven't finished yet, have I?                           أليس كذلك؟بعد انتهي أنا مل ،  

 
 
4) They don't go to the cinema, do they?   هم ال يذهبون إىل السينما، أليس كذلك؟ 
 
 
 
 



 ١٨ 

 
- Questions (1-11); write the question for these statements: 

 
1) This is my book. (Whose?) 

 
2) We found it in the street. (Where?) 

 
3) I live in Madrid. (Where?) 

 
4) Sarah is playing basketball. (What?) 

 
5) She's broken her leg. (How?) 

 
6) To work, about 20 minutes by car. (How long?) 

 
7) Mary's gone home. (Why?) 

 
8) I'd like strawberry, please. (What flavor ice-cream…?) 

 
9) We met him yesterday. (When?) 

 
10) I'll stay at home and read a book, or go to the cinema. (What…rains this weekend?) 

 
11) I'd buy a big house in the country. (What…the lottery?) 

 
- Questions (12-23); select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 
12) Choose the correct sentence: 

A. There's a fly in your soup, is there? 
B. There's a fly in your soup, isn't it? 
C. There's a fly in your soup, isn't there? 
D. None of all above. 

  
13) Choose the correct sentence: 

A. I think he's from India, doesn't he? 
B. I think he's from India, don't I? 
C. I think he's from India, isn't he? 
D. None of all above. 

  
14) Choose the correct sentence: 

A. Let's go swimming, aren't we? 
B. Let's go swimming, isn't it? 
C. Let's go swimming, shall we? 
D. None of all above. 

 
15) Choose the correct sentence: 

A. Pass me the salt, aren't I? 
B. Pass me the salt, aren't you? 
C. Pass me the salt, won't you? 
D. None of all above. 



 ١٩ 

16) Choose the correct sentence: 
A. We had better leave, hadn't we? 
B. We had better leave, haven't we? 
C. We had better leave, weren't we? 
D. None of all above. 

 
17) York is in English, …… 

A. is it? 
B. isn't it? 

 
18) They've finished their homework, …… 

A. have they? 
B. haven't they? 

 
19) Let's go out for a walk, …… 

A. let we? 
B. shall we? 

 
20) Open the window, …… 

A. don't you? 
B. will you? 

 
21) __________, can't he? 

A. He can write 
B. He can't sing 
C. She can't read 

 
22) __________, don't they? 

A. We often talk to our neighbors 
B. They don't often talk to our neighbors 
C. They often talk to our neighbors 

 
23) __________, aren't they? 

A. Pat and John are from Mexico 
B. Pat and John aren't from Mexico 
C. Pat is from Mexico 

 
- Questions (24-30); put the correct question tag: 

 
24) Barbara could have helped you, ……? 

 
25) He has a car, ……? 

 
26) Angela has ordered pizza, ……? 

 
27) Your friends enjoy swimming, ……? 

 
28) They didn't go to Vienna last week, ……? 

 
29) Mark got up at sever, ……? 

 
30) Susan will be 14 next week, ……? 

  



 ١ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢ 
 

  
  
من القواعد للغة االجنليزيـة   حوث السابقة، ولقد وضعنا عدد كايفهذا البحث مهم جداً فهو جيمع بني الب −

  :أمهها مرتبة هجائياًوفيما يلي . واليت تستخدم باستمرار
  
  
 .يف اللغة االجنليزية الظرف هو نفسه احلال -

 حتتل الظروف املركز الرابع يف الكلمات االجنليزية -

 :تنقسم الظروف إىل -

  :مثل. تعرب عن زمن حدوث الفعل: Time ظروف الزمان) ١
yesterday البارحة , today اليوم , tomorrow الغد , now اآلن , then آنذاك ,  

soon ًقريبا , recently ًمؤخرا , afterward ذلك بعد  , … 

  :مثل. تعرب عن مكان حدوث الفعل: Place ظروف املكان) ٢
back اخللف , across اجلانب اآلخر , in داخلال  , on إىل األمام , here هنا , there هنالك , 

above فوق , … 

  :مثل. يف اللغة العربية احلالتعرب عن كيفية حدوث الفعل وتقابل : Manner األسلوبظروف ) ٣
well  جيدبشكل  , badly بشكل سيء , hard بشكل صعب , fast  بشكل سريع ,  

slowly بشكل بطيء , quickly بشكل سريع ,  … 

  :مثل. تعرب عن مدى تكرار حدوث الفعل: Frequencyظروف التكرار ) ٤
generally ًعموما , rarely ًنادرا , always ًدائما , never ًأبدا , sometimes ًأحيانا , 

often ًغالبا , … 

  :مثل. تعرب عن درجة احلدث: Degreeظروف الدرجة ) ٤
very ًجدا , much كثري , really ًحقا , quite ًمتاما , too ًأيضا , so ًأيضا , … 

  :مثل. لسؤاللصياغة اتستخدم : Interrogativeظروف االستفهام ) ٥
what ماذا , when مىت , where أين , how كيف , why ملاذا , … 

  :مثل: Linkingظروف الربط ) ٦
however على كل حال , firstly ًأوال , therefore لذلك , nevertheless مع ذلك , … 

  
  :Adverbs )ا���ال(�ا�
 ا���وف 

  

  
 ��
��Introduction:  

  



actually 

also 

mentally 

: 

Our new neighbor 
How long have you lived 
We arrived 
After that we met her quite 
However
I hope you will be 

ولكـن تسـتخدم   

It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

actually 

also ًأيضا 

mentally ًعقليا

long

:مثل. إىل الصفة

Our new neighbor 
How long have you lived 
We arrived yesterday
After that we met her quite 
However, we learned 
I hope you will be 

noisy . 

 

"brotherly"    ولكـن تسـتخدم

 .بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها

It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

 
 

actually يف الواقع , perhaps

oddly 

 , else آخر

morally , عقلياً

long طوال , always

" -ly" إىل الصفة
slow

Our new neighbor greeted us 
How long have you lived 

yesterday.
After that we met her quite 

, we learned very little
I hope you will be really

 :جيرى التبديل التايل

noisy ���� noisily

full ����. 

"brotherly"

"in a brotherly manner". 

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

  :مثل :
, perhaps

oddly على حنو غريب
  

أيضاً too , آخر

, morally ًأخالقيا

, always

"بإضافة املقطع 

slow بطيء
bad سيء

greeted us 
How long have you lived here? (place)

. (time) 
After that we met her quite frequently

very little
really happy.

جيرى التبديل التايل
 :noisily

fully ����: مثل

"brotherly"مثل  

"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
It's a fast train.                                                                              

It goes very fast.                                                                            

٣ 

Comment:
, perhaps رمبا , maybe 

 wisely , على حنو غريب

Adding & Limit :مثل:  
only , أيضاً

officially , أخالقياً

  :مثل: 
, always ًدائما , never

Manner  بإضافة املقطع
slowly ���� بطيء

badly ���� سيء

greeted us politely
? (place)

 
frequently

very little  about her.
happy. (degree)

"- ly" جيرى التبديل التايل
: مثل. "i"نبدله إىل 
مثل. حدمهاأفنحذف 

 "ly-"التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

Comment & Attitude

, maybe رمبا
, wisely حبكمة
Adding & Limit

, only فقط , neither

Viewpoint :مثل:  
, officially رمسياً 

Length of Time :
, never ًأبدا , just

Manner يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

slowly شكل بطيء
badly شكل سيء

politely. (manner)
? (place) 

frequently. (frequency)
about her. (linking)
(degree) 

"ly املقطع عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة

" y  نبدله إىل
" ll  فنحذف

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

 Attitude

 surely , رمبا

 … , حبكمة
Adding & Limit ing

, neither وال واحد من
Viewpoint

strictly , رمسياً

Length of Time

, just فقط

يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب
 شكل بطيء

 شكل سيء

 :عن األحوال

(manner) 

(frequency) 
(linking)  

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة
"yإذا كانت الصفة منتهية حبرف 

llإذا كانت الصفة منتهية حبرف  "

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner": مثل. عبارة ظرفية لتأدية املعىن

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

 التعليق واملواقف
surely من غري ريب

 
ing واحلد اجلمع

… , وال واحد من
Viewpointظروف وجهة النظر 

, strictly بصرامة 
Length of Timeظروف املدة الزمنية 

 … , فقط

يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

عن األحوال 

 
 

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة
إذا كانت الصفة منتهية حبرف 
إذا كانت الصفة منتهية حبرف 

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
عبارة ظرفية لتأدية املعىن

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

التعليق واملواقفظروف 
  , من غري ريب

اجلمعظروف 
, … 

ظروف وجهة النظر 
 … , بصرامة

ظروف املدة الزمنية ) 

 
يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

 األمثلةبعض 

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة 
إذا كانت الصفة منتهية حبرف  )
إذا كانت الصفة منتهية حبرف  )
التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ   )

عبارة ظرفية لتأدية املعىن
بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها )

 صفة                                                            
It goes very fast.                                                                            ظرف 

 

ظروف ) ٧

ظروف ) ٨

ظروف وجهة النظر ) ٩

١٠ (

 
يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب -

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
بعض  -

- 

١(
٢(
٣(

٤(

 



 ٤ 
 

Strangely, she never talked about herself. (comment & attitude) 
She talked only about us and the weather. (adding & limiting) 
Personally, I found that annoying. (viewpoint) 
Have you ever met anyone like that? (length of time) 
 

إذا أو  "وأخواـا  be"إذا كان الفعل  يأيت صفة بعد الفعل إال دس أنه ال ميكن أنكما قلنا يف البحث السا -
انظـر إىل هـذه   . "سبق شرحها يف البحث السادس" Linking Verbsأفعال الربط  كان الفعل من

 :اجلمل

He has run good.                                                                                 خطأ 

He has run well.                                                               ) جيداً ىجرلقد(  صح 

نضـع   إذاً الربطأو من أفعال  beوهو ليس من أفعال  "run"صفة وهنا الفعل هو  "good"كلمة 
 ."well"هو  good وظرف ظرف

  .الربطأو من أفعال  beحىت ولو كان الفعل من أفعال  ظرفميكن أن حيل حمل الصفة  -
He is well.                                                                                            ميكن 
He is good.                                                                                         يفضل 

  :وهم هنالك ثالثة مواقع أساسية للظروف :الظروفموضع  -
 :)واحد موقعله ( أول اجلملةيف  )١

  .قبل الفاعل -أ
Occasionally John wakes up early.                         ًجون يستيقظ مبكراً أحيانا .  

  ):مواقعله ثالثة ( اجلملة منتصفيف  )٢
  ).إن وجد فعل مساعد( بعد الفعل املساعد -أ

John has occasionally waked up early.                 استيقظ مبكراًقد  أحياناً جون.  
  ).beإن وجد أحد أفعال ( be أفعالأحد بعد  -ب

John is occasionally asleep.                                           ًيكون جون نائماً أحيانا.  

  ).beإن مل ميكن هنالك فعل مساعد أو أحد أفعال (قبل الفعل األساسي  -جـ
John occasionally wakes up early.                         يستيقظ مبكراً أحياناًجون.  

  :ملةاجلاية يف  )٣
John wakes up occasionally.                                   ًأحياناًجون يستيقظ مبكرا.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اسم مفرد
اسم مجع قابل للعد
اسم مجع غري قابل للعد
all :ضمري

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

 :وله عدة صيغ منها

: all of the book.           

all :اسم مجع قابل للعد

 :اسم مجع غري قابل للعد
all of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

  املوقع الشائع
  اية اجلملة
  اية اجلملة
  اية اجلملة

  منتصف اجلملة
  منتصف اجلملة
  أول اجلملة
  أول اجلملة

  منتصف اجلملة
  أول اجلملة

  منتصف اجلملة

 
 

وله عدة صيغ منها

of the book.           

all of the books.                                 

: all of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

املوقع الشائع
اية اجلملة
اية اجلملة
اية اجلملة

منتصف اجلملة
منتصف اجلملة
أول اجلملة
أول اجلملة

منتصف اجلملة
أول اجلملة

منتصف اجلملة

وله عدة صيغ منها...". 

of the book.                                      

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

 :انظر إىل هذا اجلدول املهم

Comment & Attitude 

Adding or Limiting 

 

٥ 

...". مجيع ، كل"

                           

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

انظر إىل هذا اجلدول املهم

  
Manner 

Place  
Time  

Degree 

Frequency 

Linking 

Comment & Attitude

Adding or Limiting

Viewpoint 

Length of time 

  

"مبعىن ة املللتعبري عن جمموعة ك

                           

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

"to". 

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

انظر إىل هذا اجلدول املهم. موقع واحد شائع

  نوع الظرف
Mannerاألسلوب 

Placeاملكان 

Timeالزمان 

Degreeالدرجة 

Frequencyالتكرار 

Linkingالربط 

Comment & Attitude

Adding or Limiting

Viewpointوجهات النظر 

Length of timeاملدة الزمنية 

للتعبري عن جمموعة ك

                                                   

of the books.                                                   

of the oil.                                                     

of them.                                                             

"to"ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر 

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

موقع واحد شائع

نوع الظرف
األسلوب 
املكان 
الزمان 
الدرجة 

التكرار 
الربط 

Comment & Attitudeالتعليق واملواقف 

Adding or Limitingاجلمع واحلد 

وجهات النظر 
املدة الزمنية 

للتعبري عن جمموعة ك كصفة
all + of + : 

             .
               .
               .
                     

ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر 
Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

موقع واحد شائعولكن لكل ظرف له 

التعليق واملواقف 
اجلمع واحلد 

املدة الزمنية 

كصفة يستخدم
 + all + ofاسم

.كتابال كل  
.الكتب مجيع
.الزيت كل  

.نامجيع                    

all:  

ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر  
Go to there.                                                                                     خطأ 
Go there.                                                                                          صح 

ولكن لكل ظرف له  

 

  
  
يستخدم −
اسم )١

 كل
 مجيع

 
 

  
all
  

- 

 
 

- 



 ٦ 
 

 : + allاسم )٢

 .all the book :اسم مفرد

للعداسم مجع قابل  : all the books. 

 .all the oil :اسم مجع غري قابل للعد

٣(  + allضمري: 

We all enjoyed the play.                                              استمتعنا يف اللعب انمجيع.  

You all are smart.                                                                   أذكياء مجيعكم.  
 :ضمريكيأيت  )٤

Would you like to buy anything else?                  هل تريد أن تشتري شيئاً آخر؟ 
No, thank you. That's all.                                     كل شيءذلك . ال، شكراً لك.  

  
  
  
 :مثال". بالرغم ، من بالرغم"مبعىن  حرف عطفك يأيت −

  .هذا الكمبيوتر رخيص إال أنه أفضل األجهزة املوجودة يف املتجر أنبالرغم 
Although this computer is cheap, it is one of the best machines on the 
market. 
 
 
 

  
 ".آخر" مبعىن كصفة انيأتي -

- another = an + other 
، أما واألمساء غري القابلة للعد اء اجلمعمسأ قبل فقط يأيت otherأن هو  otherو  anotherالفرق بني  -

another  ألمساء املفردةقبل ايأيت فقط. 

I don't like this one. Show me another things.                                 خطأ  

I don't like this one. Show me another thing.                                   صح 

I don't like this one. Show me other things.                                      صح 

I will read the other books.                                           ىاآلخرأنا سأقرأ الكتب.  

  
although:  

  

  
another & other:  
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  ).آخرواحداً /آخركلباً ( واآلن يريدون نيلديهم كلب   
They have two dogs, and now they want another (dog/one) 

  
  
  
 ...".بعض"املعىن املشترك بينهما هو و صفة كالمها -

 someوالنفي فقط، أمـا  ) السؤال(يأيت يف اجلمل االستفهامية  anyأن  هو someو  anyالفرق بني  -
 .فيأيت فقط يف اجلمل اإلجيابية والعادية

I want some eggs.                                                               البيض بعضأنا أريد.  
Do you want any eggs?                                                     البيض؟ بعضهل تريد  
I don't want any eggs.                                                     البيض بعضأنا ال أريد.  

  
  
 :منها عدة معانله  -

  ."يف البحث السادس بالتفصيل شرحهسبق " عند املساواة يف املقارنة )١
  ".مثل ، كـ يشبه ،"مبعىن كحرف عطف يأيت  )٢

It looks as if it's going to rain.                                     ا تبدواا ستمطر كماإأ.  
He works well as me.                                                         ًيمثلهو يعمل جيدا.  

  ".Because ، ألن مبا أن"مبعىن  عطفحرف كيأيت  )٣
  .خريناآل باألطفاليجب عليها أن تم ف، ليندا هي األكرب سناً) ألن/مبا أن(

(As/Because) Linda is the eldest, she has to look after the other 
children. 

  
  
- because  أما رف عطفحهو ،because of حرف جرهو ف. 

 ".ألن ، بسبب"مبعىن  ما للتعبري عن سبب because ofو  because ستخدم كال مني -

 becauseمجلة، أما جيب أن يأيت بعده  becauseأن  هو because ofو  becauseالفرق بني  -

of أو ضمري فيجب أن يأيت بعده اسم.  

  
as:  
  

  
because/because of:  

  

  
any & some:  
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 .كانت متطر األمل نستطع أن نلعب التنس 

We couldn't play tennis because it was raining. 
  .املطر بسببمل نستطع أن نلعب التنس 

We couldn't play tennis (because of/due to) the rain. 
 
 

  
 ."كال ، كلتا"ملثىن مبعىن للتعبري عن ا ضمريك يستخدم -

 .ملثىنمع ايأيت فقط  bothولكن  allيشبه معىن  -

 :التالية الصيغيأيت على  -

 :Both … andيأيت كحرف عطف على الصيغة  )١

Both his mother and father…                                          من أمه وأبيه كال...  

 : + Both + ofاسم مجع )٢

Both of the players.                                                               عبنيالالمن  كال.  

Both of his mother and father…                                  (and   ألنه يوجد(خطأ  

 :+ Bothاسم مجع  )٣

Both (the) players.                                                                    الالعبني كال.  
 .صيةخالشضمائر البعد  )٤

They both have similar tastes.                                  مها لديهم ذوق متشابهكال.  

٥( both  +مجع صيغة: 

  .نين ممتازييمها كانوا طاهيكالأبوه وأمه     
His father and mother were both excellent cooks. 

 :منفرد يأيت كضمري )٦

  .االثننيأعتقد أنين سأشتري . جذاب أكثر ذملك الثوبهذا الثوب أرخص ولكن    
This dress is cheaper, but that one is more attractive. I think I'll buy 
(both/both of them). 

  
  
  

  
both:  
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- Concert Nouns  وAbstract Nouns نامتعاكس. 

- Concert Nouns : لمسرى أو تمثل". أي هلا شكل فيزيائي"هي األمساء اليت ميكن أن ت: 

People: baby , woman , doctor, … 
Things: wheel , knife , key , chair, … 
Animals: horse , rabbit , snake , fish, … 
Places: island , city , mountain , river, … 
Substances: iron , flesh , skin , glass, … 
Liquids: water , rain , milk, …  
Gases: gas , air , steam , oxygen, … 

- Abstract Nouns : لمسرى أو تمثل". أي ليس له شكل فيزيائي"هي األمساء اليت ال ميكن أن ت: 

love حب , knowledge تعارف , answer جواب , start بداية , education تعليم , 
information تعليمات , power طاقة , history تاريخ , advice نصيحة ,  

space مسافة , time وقت , anger غضب , help مساعدة , research حبث علمي , … 

- Concert Nouns  ميكن أن تعد ماعدا أمساءSubstance  وLiquids  وGases. 

- Abstract Nouns  مثل. أن تعد إال بعض األمساء القليلةال ميكن: 

deed ���� deeds , difficulty ���� difficulties , accident ����accidents , 
example ���� examples , fact ���� facts , visit ���� visits ,  

cause ���� causes , event ���� events , process ���� processes ,  
poem ���� poems , month ���� months , … 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Concert & Abstract Nouns:  
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  :Present Condition الشرطية مجلة احلاضر /أوالً                       
  
  :له الصيغة -

If + … مجلة حاضر بسيط … , … مجلة حاضر بسيط 
 

 
 

If I eat too much, I get fat.                                  عادة. "اًنيمسصبح أآكل كثرياً  عندما"  

  "قاعدة عامة. "يعين اخلطر عادةً فهذا اًأمحر اًعلم شخص ما يرفرف عندما
If somebody waves a red flag, it usually means danger. 

  :وميكن كتابة اجلملتني السابقتني بالشكل التايل
When I eat too much, I get fat. 
When somebody waves a red flag, it usually means danger. 
 
 
 

  .مرة أخرى يف اجلملتني السابقتني يكون صحيحاً يف أي وقت، متعنما عن عمل للتعبري 
  

  :First Conditionوىل اجلملة الشرطية األ /ثانياً                        
  

  

  :له الصيغة -
If + … بسيط مجلة حاضر  مجلة مستقبل بسيط … , … 

  

  

  

  

  .بتوعك شعرتوف س، اآليس كرمي هذاكل  تأكل لو
If she eats all that ice cream, (she will/she'll) feel terrible. 
 

  
  Conditional Clausesا�$#" ا�!� �� 

  

 أمــثــلــة

  :مجلة احلاضر الشرطيةاستخدامات 

 أمــثــلــة



 ١١ 
 

  .، سوف أقرضكالكايفال املكان لدي  لو
If I have enough money, (I will/I'll) lend you. 

  :بالشكل التايل تنيالسابق اجلملتنيوميكن كتابة 
 .اآليس كرميهذا كل  تأكل لوبتوعك  هي سوف تشعر

(She will/She'll) feel terrible if she eats all that ice cream. 
  .الكايف الاملكان لدي  لوأنا سوف أقرضك 

(I will/I'll) lend you if I have enough money. 
 
 
 
 
 

  .متعن مرة أخرى يف اجلملتني السابقتني ل سيحدث مستقبالً إذا حتقق الشرط،بؤ على عمل حمتمللتن
  

  :Second Condition اجلملة الشرطية الثانية /لثاًثا                       
  
  ".تدرس الحقاً" unreal futureو  unreal presentتسمى أيضاً  -
  :له الصيغة -

If + … مجلة ماضي بسيط … , …WOULD  
 
 
 
 

  .وزنك فقدتقد  كنتلكل كثرياً، تأتكن مل  لو
If you didn't eat so much, (you would/you'd) lose your weight. 

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة بالشكل التايل
تأكل كثرياًتكن مل  لووزنك ستفقد  كنت.  

(You would/You'd) lose your weight if you didn't eat so much. 
 

  
  

  .ورمبا يف املستقبل يف احلاضر أو خيايل للتعبري عن عمل غري صحيح
  
 

 أمــثــلــة

  :اجلملة الشرطية الثانيةاستخدامات 

  :الشرطية األوىلملة اجلاستخدامات 



If I worked har

If I have
  .لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
.  

  حـىت ولـو كـان الفاعـل    

If I were

  )itيستثىن منهم الضمري 
He would 

If I worked har

  .لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً

have a car, I would 
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
.كثرياً خياف على دراجته

حـىت ولـو كـان الفاعـل    

were you, 
  .ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

يستثىن منهم الضمري 
He would ����

You would 

 
 

If I worked har d, I'd be so 

لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً

a car, I would 
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
خياف على دراجته

Third C:    

 ."تدرس الحقاً

If + … مجلة ماضي تام

was     حـىت ولـو كـان الفاعـل

you, (I would/
ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

يستثىن منهم الضمري : (ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
���� He'd  ,  She would 

You would 
We would 

be so rich

لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً" عمل غري صحيح يف احلاضر

a car, I would go to work
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة "عمل غري صحيح يف احلاضر

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
خياف على دراجتهألنه " عمل غري متوقع يف املستقبل

Third C

تدرس الحقاً"

مجلة ماضي تام

wasعوضـاً عـن   

would/I'd) get a job immediately.
ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would 

You would ���� You'd  ,  They would 
We would ����

١٢ 

rich.           

عمل غري صحيح يف احلاضر

  .لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة
to work easily.

عمل غري صحيح يف احلاضر

  .أذهب إىل املرتل بسهولة
If he lent me your bicycle tomorrow, I would 

عمل غري متوقع يف املستقبل

Third C ondition

imaginary past "

WOULD HAVE… , … مجلة ماضي تام

 

were    عوضـاً عـن

  .على وظيفة فوراً
get a job immediately.

ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would ����

You'd  ,  They would 
���� We'd , I would 

.لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً           
عمل غري صحيح يف احلاضر

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة
easily. 

عمل غري صحيح يف احلاضر" يف الوقت احلاضر

أذهب إىل املرتل بسهولة
If he lent me your bicycle tomorrow, I would 

عمل غري متوقع يف املستقبل"

ondition اجلملة الشرطية الثالثة

imaginary past

… , …WOULD HAVE

wereوضـع  

It.  

على وظيفة فوراً ت
get a job immediately.

ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة ،هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
���� She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would 
We'd , I would 

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
عمل غري صحيح يف احلاضر" يف الوقت احلاضر

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

يف الوقت احلاضر

أذهب إىل املرتل بسهولةوف أعارين دراجته غداً، س
If he lent me your bicycle tomorrow, I would go home easily

"ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

اجلملة الشرطية الثالثة

unreal past  أوimaginary past

… , …WOULD HAVE

وضـع   ميكنيف اجلملة الشرطية الثانية 
She  أوIt

حصل قد مكانك، لكنتت
get a job immediately. 

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would ���� They'd  ,  
We'd , I would ���� I'd

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
يف الوقت احلاضر يعمل جبد

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

يف الوقت احلاضر ليس لديه سيارة

أعارين دراجته غداً، س
go home easily

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

اجلملة الشرطية الثالثة /رابعاً           

unreal past

 

… , …WOULD HAVE  

يف اجلملة الشرطية الثانية 
Sheأو  Heاسم مفرد أو 

مكانك، لكنت
 

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would ���� It'd

They'd  ,  
I'd  

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
يعمل جبدولكنه ال 

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

ليس لديه سيارة ولكنه

أعارين دراجته غداً، سهو 
go home easily. 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

                     

unreal pastتسمى أيضاً 

 :له الصيغة

يف اجلملة الشرطية الثانية  
اسم مفرد أو 

لو كنت مكانك، لكنت

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط 
It'd )نادر(   

They'd  ,   

 

 لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
ولكنه ال 

  
لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

ولكنه
  
هو لو 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

            
  
تسمى أيضاً  -
له الصيغة -

− 

- 
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   .قد جنحواكانوا ل، جبدلو درسوا 
If (they had/they'd) studied hard, they would have succeeded. 

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة بالشكل التايل
  .جبدلو درسوا  نوجحسينكانوا 

They would have succeeded if (they had/they'd) studied hard. 
 
 

  
ولكـن   ،ومل يكن باإلمكان حدوثه يف املاضي أو خيايل غري صحيحللتعبري عن عمل مبعىن آخر . لاملستحيختيل 

 . هذا املاضيريتغي باإلمكان، ومل يعد مباضي خمتلف أو حيلم الناطق يتخيل

  .صيبأُلو قاد حبذر أكثر، ملا كان قد ! ياله رجل مسكني
Poor man! If he had driven more carefully, he wouldn't have been 
injured.  

  .صيبقد أُهو فلذا  "عمل غري صحيح يف املاضي" ولكنه مل يقد حبذر يف املاضي
 

  .، لكان تاريخ العامل قد أصبح خمتلفاً متاماًبس أمريكامكريستوفر كولويكتشف لو مل 
If Christopher Columbus hadn't discovered America, the history of 
the world would have been quite different. 

  ."عمل خيايل يف املاضي" وانتهى األمر اكتشف أمريكا يف املاضي فلقد ،ختيل ماضي خمتلف متاماً
  

 يف القرن التاسع عشر، ملا كنت لو عشتقيادة سيارة قد استطعت. 

If you'd lived in the 19th century, you wouldn't have driven a car. 
 ."عمل خيايل يف املاضي" وال يستطيع ذلك ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر

  
  
  
 

 أمــثــلــة

  :اجلملة الشرطية الثالثةاستخدامات 



If you are hungry, have lunch

If he won't

If I wanted 

Each girl in the class has homework.                 

Each of these rooms 
 
 
 

When the children entered, 
children was given a present).
Each rooms…                  

Each of rooms…                       

 
 
 
 
 
 

Each of 

 .مفرد

 

Do you and John know 

Yes, we've talked to 

If you are hungry, have lunch

won't agree, there will be 

If I wanted something, I always get it.        

girl in the class has homework.                 

of these rooms 

When the children entered, 
children was given a present).

rooms…                  

of rooms…                       

 Each ofمجـع ألن  

مفرد تعين كل غرفة لديها هاتف 

 ".كل من األخر ، بعضـ

Do you and John know 

Yes, we've talked to 

 
 

If + … 

If you are hungry, have lunch

If + … 

agree, there will be 

If + … 

something, I always get it.        

girl in the class has homework.                 

  .غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
of these rooms has

When the children entered, 
children was given a present).

rooms…                  

of rooms…                       

rooms   مجـع ألن
تعين كل غرفة لديها هاتف 

كل من األخر ، بعضـ

Do you and John know 

Yes, we've talked to each other

If + … مجلة حاضر بسيط
If you are hungry, have lunch

If + … مجلة مستقبل بسيط
agree, there will be 

If + … مجلة ماضي بسيط
something, I always get it.        

 :مثال

girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
has a telephone.

When the children entered, (each
children was given a present).

rooms…                                               

of rooms…                       

"have"  مع أنrooms

تعين كل غرفة لديها هاتف " كل من

كل من األخر ، بعضـ"يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 

Do you and John know each other

each other

١٤ 

مجلة حاضر بسيط
If you are hungry, have lunch.                    

… , … مجلة مستقبل بسيط

agree, there will be a problem.  

… , … مجلة ماضي بسيط

something, I always get it.        

 

مثال...". لْكُ"يأيت مبعىن 
girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
a telephone. 

  .واحد منهم أُعطي له هدية
each was given a present

children was given a present). 
                             

of rooms…                                                   

"have"عوضاً عن 

كل من"، و"

يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 

each other? 

each other before.

: 

… , … مجلة حاضر بسيط

.                                    

مجلة مستقبل بسيط … , …
a problem.  كون هنالك مشكلة .

مجلة حاضر بسيط … , …
something, I always get it.             

يأيت مبعىن يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون كل 
 

واحد منهم أُعطي له هدية
was given a present

                                             

                            

"has"  عوضاً عن
"كل من هذه الغرف

يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 
  

 
  .من قبل

before. 

:مجلة شرطية أخرى

 مجلة أمر … , …

                .
مجلة مستقبل بسيط 

كون هنالك مشكلة
مجلة حاضر بسيط 

.دائماً شيئاً، أحصل عليه    

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
girl in the class has homework.                 فتاة يف الفصل لديها واجب.

 أو. ن هذه الغرف لديها تلفون

واحد منهم أُعطي له هدية كل
was given a present

                   

                                      

"has"يف اجلملة السابقة وضعنا 

كل من هذه الغرف"تعين 

"each other"  يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن
  ؟بعضكماهل أنت وجون تعرفان 

من قبل بعضنا

مجلة شرطية أخرى/ خامساً

.جائع، تناول الغداء
مجلة مستقبل بسيط    

كون هنالك مشكلةيذا هو لن يوافق، س
مجلة حاضر بسيط    

شيئاً، أحصل عليه

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
فتاة يف الفصل لديها واجب
ن هذه الغرف لديها تلفون

كل، دخلوا األطفال
was given a present/each of t

)ألنه مجع           
                       

يف اجلملة السابقة وضعنا 
these rooms  تعين

"each other"

هل أنت وجون تعرفان 

بعضنانعم، لقد تكلمنا مع 

خامساً              
                

جائع، تناول الغداء إذا أنت

ذا هو لن يوافق، س

شيئاً، أحصل عليه أردتإذا أنا 

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
فتاة يف الفصل لديها واجب كل
ن هذه الغرف لديها تلفونم كل

دخلوا األطفال عندما
each of the 

ألنه مجع(خطأ 
صح                    

each:  

يف اجلملة السابقة وضعنا  
these rooms

"each other"مصطلح  

هل أنت وجون تعرفان 

نعم، لقد تكلمنا مع 

 

              
              

 إذا أنت

ذا هو لن يوافق، سإ  

 إذا أنا 

 
 
 
يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و −

 كل

كل    

  
عندما

 خطأ 

 صح

  
each
  

- 

- 
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 ".أيضاً"مبعىن للتعبري عن اإلضافة  كظرف also يستخدم -

She also plays tennis.                                                       تلعب التنس أيضاًهي.  
مبعىن فإنه يأيت  or العطف حرفإذا سبقه و. "آخر"مبعىن عن اإلضافة أيضاً  للتعبري ظرفك else يستخدم -

 ".otherwise وإال"

  .يساعدك آخر، هنالك شخص جداً أنا مشغول
I am very busy, there is someone else help you. 

  .هم سيمسكون بك وإالجيب عليك أن تغادرها 
You should leave it, (or else/otherwise) they will catch you.   
 
 
 

 .يف اجلمل الشرطية ifويأيت غالباً قبل  ،"حىت"يأيت كحال مبعىن  -

I haven't even started it.                                                        حىتأنا مل أبدأ به.  

 .لو أعطيتين مليون دوالر حىتأنا لن أبيع هذا املرتل 

I wouldn't sell this house even if you gave me a million dollars. 
 

  
  

 .ظرفهو  −

− ever  عكسnever. 

 at any time in yourحياتـك   يفيف أي وقـت  "أو " at any timeيف أي وقت "يدل على  −

life". 

 :أمثلة. مع مجل االستفهام والنفي everمن الشائع استخدام  −

  )هل رأيت يف حياتك كلها ثعبان؟: القصد(؟ يف حياتكهل رأيت ثعباناً 
Did you ever see a snake? 

  .مثل هذه الصورة الرائعة يف حيايتمل أرى 
I haven't ever seen such wonderful paintings. 

  
else & also:  

  

  
ever:  
  

  
even:  
  



أن 

Have you 

This is the best

Every girl in the class has homework.                

Every boy has to have a pen.                       

Every growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

أن هـو  ، ولكن الفرق بينهما 

Every one

(Each/Both)

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

 

Have you ever 

the best

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

، ولكن الفرق بينهما 

one of my parents…

/Both) of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

 
 

 )؟

 visited Paris

the best book I have 

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

، ولكن الفرق بينهما واجلمع

of my parents…

of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

  

؟هل زرت باريس يف حياتك كلها
visited Paris? 

I have ever

 :مثال...". 

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

 .منهم كان أبيضاً

Our cat had five kittens, and every

واجلمع هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
  .eachعلى عكس 

of my parents…      

of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

  .على الترتيب

١٦ 

 :مثال .احلاضر التام

هل زرت باريس يف حياتك كلها
 

ever seen.

  
  

...". لْكُ"مبعىن 
girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.                       

منهم كان أبيضاً
every one

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
على عكس  

                  
of my parents…                    

He was carrying a suitcase in every hand

He was carrying a suitcase in each hand

child على الترتيب

احلاضر التام مع صيغة
هل زرت باريس يف حياتك كلها: القصد

seen. 

مبعىن  للتعبري عن جزء من جمموعة
girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                              

                 

منهم كان أبيضاً واحد كلصغرية، 
one of them was white.

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
 "two" املثىن

)واألماألب          
                               

hand.          

hand.           

childو  boyيف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

ever مع صيغة
القصد( ؟يف حياتك

 .يف حيايت

each. 

للتعبري عن جزء من جمموعة
girl in the class has homework.                فتاة يف الفصل لديها واجب.

 :تني

 

.ولد جيب أن يكون لديه قلم    
.حيتاج إىل حليب                   

صغرية،  ةهرر
of them was white.

every , each: 

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
املثىن معال ميكن استخدامه 

األب مثىن كلمة               
                      

                                 
.                             

parents 

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

everستخدم 

يف حياتك باريس

يف حيايت رأيته كتاب

eachله تقريباً نفس معىن 

للتعبري عن جزء من جمموعة كصفة
فتاة يف الفصل لديها واجب

تنيالتالي تنييأيت على الصيغ
every + : 

ولد جيب أن يكون لديه قلم
حيتاج إىل حليب ينمو

every + one: 

هرر نا كان لديها مخس
of them was white. 

every , each

each هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
ال ميكن استخدامه 

كلمة               
                                     

                  

                          

parents

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

ستخدم من الشائع ا
باريس زرت هل

كتابأفضل  اهذ

له تقريباً نفس معىن 
كصفة يستخدم

فتاة يف الفصل لديها واجب كل
يأيت على الصيغ

 + everyاسم مفرد

ولد جيب أن يكون لديه قلم كل
ينموطفل  كل  

 
every + one

نا كان لديها مخستقط
 

every , eachالفرق بني 

every  وeach

every  ال ميكن استخدامه
كلمة               (خطأ   

 صح              

خطأ                      
 صح           

every:  

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي  

 

من الشائع ا -
هل

هذ

  

له تقريباً نفس معىن  −
يستخدم −

 كل

يأيت على الصيغ −
اسم مفرد )١

 كل
 

  
 

 
٢( every + one

قط

الفرق بني  -
every

every

  
 

 خطأ
 

  
every

  

- 
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 :منهاكثرية  له معانو فعلهو  -

 ".obtain حيصل"فإنه يأيت مبعىن  get + noun phraseإذا جاء على الصيغة  )١

He got the car from his friend.                          على السيارة من صديقه حصلهو.  

 ".becomeيصبح "فإنه يأيت مبعىن  get + adjectiveإذا جاء على الصيغة  )٢

You will get fat.                                                                   مسيناً تصبحأنت س.  

 ".arrive يصل"فإنه يأيت مبعىن   get + placeإذا جاء على الصيغة )٣

When I get home, I will phone you.                 إىل املرتل، سأتصل بك أصلعندما.  

 ".fetchجيلب "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + nounإذا جاء على الصيغة  )٤

I will get you something to eat it.                             لك شيئاً تأكله أجلبأنا س.  

 ".takeيأخذ "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + adverbإذا جاء على الصيغة  )٥

I have to get some money.                                       بعض املال آخذجيب علي أن.  

أن جتعل شخصاً ما يفعل شيئاً "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + to + Verb.1إذا جاء على الصيغة  )٦
 ".make someone do something ما

They tried to get me to sign.       سجلأ ينجيعلوهم حاولوا أن     .                          

 
 :منها يف اللغة العامية جداً وتستخدم غالباً معان كثرية getوللفعل  −

١( get to :فعل شيئاًيبدأ ب،  ...تعامل معيبدأ بال. 

Leave it with me; I’ll get to it later.        الحقاًدعه معي، أنا سوف أبدأ بالتعامل معه.  

  .أبداً نوقفهملن  يبدؤون بالنقاش، عندما    
When they get to arguing, we’ll never stop them. 

٢( get out: يغادر خيرج ،. 

٣( get up: يقف ينهض ،. 

Microsoft Encarta"وملعرفة املزيد من املعاين يرجى مراجعة القاموس ويفضل القاموس  ®"  
  
  

  
get:  
  



 ١٨ 
 

  
  
 .الثاين دراستهم يف البحثسبق  -

- here & there  مكان ظرفاضمائر إشارة ومها. 

- here هنا"أيت للتعبري عن مكان قريب مبعىن ي." 

- there هنالك هناك"أيت للتعبري عن مكان بعيد مبعىن ي ،." 

 .beفعل ال here , there يلين أن ميك -

There are cats.                                                      "هنا ضمري إشارة" .قطط كلهنا   

I'll meet you there.                                          "هنا ظرف مكان" .هناكأنا سأقابلك    
 .in , up , down , over حروف اجلر thereو  hereميكن أن يأيت قبل  -

It is (in) here.                                                                                     هناإنه.  

You must be careful (up) here.                   ًيف األعلى هناجيب عليك أن تكون حذرا.  
  
  
سبقه حرف جر يال ميكن أن  األمساء أنهن ما مييزه عن بقية ولك" موطن ، مرتل"أيت مبعىن ي homeاالسم  -

 .أداة تعريف أوأداة تنكري  يسبقه ميكن أن ، وأيضاً ال"from , at"أبداً ماعدا 

Go home.                                                                                 املرتلاذهب إىل.  

I am at home.                                                                              املرتلأنا يف.  

 
I am going to home.                                                            املرتلأنا ذاهب إىل.  
I left the home.                                                                       املرتلأنا غادرت.  

  
  
  :للفعل "ing-"حاالت إضافة  -
 .املستمر واملاضي عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر )١

He is playing tennis.                                                             هو يلعب التنس.  
She was driving at 120mph.                        ساعة/ميل ١٢٠هي كانت تقود بسرعة.  

  
here & there:  

  

  
home:  

  

  
  :ing forms-أ'&%ل 
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  .عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر واملاضي التام املستمر )٢
I have been working since 7:00.                             أنا أعمل منذ الساعة السابعة.  

 .اًتصبح امس "ing-"ك بعض األفعال عندما نضيف هلا لهنا )٣

swim يسبح ���� swimming سباحة , cook يطبخ ���� cooking طبخ 

Swimming is my favorite sport.                              املفضلة رياضيتهي  السباحة.  
  .تصبح صفة "ing-"ك بعض األفعال عندما نضيف هلا لهنا )٤

bore يضجر ���� boring مضجر , fascinate يفنت ���� fascinating فاتن 
مباشرة أو  (see , hear , feel , watch , smell , notice)األفعال اليت تأيت بعد أفعال احلس  )٥

  .غري مباشرة
We saw them leaving the house.                غري مباشرة. "حنن رأيناهم يغادرون املرتل"  

I could smell the burning.                               مباشرة. "استطعت أن أشم احلريقأنا"  

I can hear someone coming.                   غري مباشرة. "آتياًأنا أستطيع أن أمسع شخص"  

 
 
 

- instead  هو ظرف، أماinstead of  حرف جرفهو. 

 ".in place of من ، بدالً عنعوضاً "مبعىن   instead ofو   insteadكال من  يأيت -

 instead ofمجلة، أما جيب أن يأيت بعده   insteadهو أن  instead ofو   insteadالفرق بني  -
  .فيجب أن يأيت بعده اسم أو ضمري

 ؟عن ذلك عوضاًهل تريد كوباً من القهوة . أنا آسف ال أستطيع أن أعطيك كوباً من الشاي

I'm sorry I can't give you a cup of tea. Would you like a cup of coffee 
instead? 

  .جلوسك هنا عوضاً عنميكنك مساعديت يف تنظيف املطبخ 
You can help me to clean the kitchen instead of sitting here. 
 
 
 
 
 

  
instead/instead of:  

  



غالباً 

، أما يف 

Let . 

Let him

(Let us/

 
 
 
 
 
 

I like potato.                       

غالباً ويأيت ولكن بطلب مهذب، 

He would 

What would you 

 :انظر إىل اجلملتني التاليتني

My mother works 

My mother works 

، أما يف اجلارية

 

راجـع  ". 

Let + Object 

him talk.                                         

/Let's) walk

potato.                       

ولكن بطلب مهذب، 

would like a coffee.

What would you 

انظر إىل اجلملتني التاليتني
My mother works 

My mother works 

اجلاريةبل تعمل بصعوبة مثل 

". قهـوة "وليس 

 
 

Object + Verb

talk.                                         

walk.                               

potato.                       

want " ،ولكن بطلب مهذب

a coffee.

What would you like to do?            

انظر إىل اجلملتني التاليتني 
My mother works like

My mother works as a teacher.                                     

بل تعمل بصعوبة مثل 

  .جداً

وليس " فنجان قهوة

Verb.1أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 

talk.                                         

                               

potato.                                            

wantيريد "

a coffee.                 

to do?            

 ؟asالفرق بينه وبني 
 a slave.     

a teacher.                                     

بل تعمل بصعوبة مثل  جاريةليست 
  
جداً نادرة حالة

فنجان قهوة"قابل للعد ألن املقصود منه 
 .موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

٢٠ 

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
talk.                                                                

                               

  ."...مييل إىل
                 

"مبعىن  فإنه يأيت

                   

to do?                           

الفرق بينه وبني ملكن 
a slave.                                    

a teacher.                                     

ليست  هي الواقع
  .هي معلمةالواقع 

if حالة إال يف

قابل للعد ألن املقصود منه 
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
                       

                                                

مييل إىليروق ، 
                               

would فإنه يأيت

"طلب مهذب          
"طلب مهذب               

لكن  ".مثل ، كـ
                               

a teacher.                                     

الواقعيف  ولكن 
الواقع ولكن يف 

ifال يأيت قبل  

قابل للعد ألن املقصود منه  
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let's.   

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
                                        

                                     

يروق ، يفضل ، حيب ، 
.البطاطس      

would + like

طلب مهذب" .فنجاناً من القهوة
طلب مهذب

مثل ، كـ يشبه ،
                                   

a teacher.                                     

 أمي تعمل كجارية
ولكن يف  اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

 likeأن  وأيضاً هناك فرق آخر هو

"coffee" 
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let us  إىلLet's

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة ي، و"يدع"مبعىن 
                 

                    .

 :منها 

يفضل ، حيب ، "فعل مبعىن 
البطاطس) أفضل/أحب

like الصيغةعلى 

  .على صيغة سؤال
فنجاناً من القهوة

طلب مهذب"أن تفعل؟  

يشبه ،"حرف جر مبعىن 
.جاريةكأمي تعمل     

a teacher.                                      معلمةكأمي تعمل.
أمي تعمل كجاريةيف اجلملة األوىل 

اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة
وأيضاً هناك فرق آخر هو

"coffee"تذكر أن هنا االسم 

موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let usيفضل اختصار 

مبعىن  فعلهو 
.تكلمي دعه                 

.نتمشى دعنا

 عدة معان له
فعل مبعىن كيأيت 

أحب(أنا   
على يأيت عندما 

على صيغة سؤال
فنجاناً من القهوة يريدهو   

  تريدماذا 

 
حرف جر مبعىن كيأيت 

 أمي تعمل 
 أمي تعمل 

يف اجلملة األوىل 
اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

وأيضاً هناك فرق آخر هو

let:  

like:  

تذكر أن هنا االسم  
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

يفضل اختصار  

 

  
  
هو  -

 دعه
 دعنا

له -
يأيت  )١

عندما  )٢
على صيغة سؤال

  
  
  

 
يأيت  )٣

 

يف اجلملة األوىل 
اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

وأيضاً هناك فرق آخر هو

  
let
  

  
like
  

- 

  

- 



 ٢١ 
 

It looks like if it's going to rain.                    ا تبدواا ستمطر كماإنادر جداً. "أ"  
It looks as if it's going to rain.                        ا تبدواا ستمطر كماإاألفضل. "أ"  

 
 
 

 .may الفعل املساعد وخيتلف اختالفاً كبرياً عن ،"perhaps رمبا"مبعىن  ظرفكيأيت  −

 .mayعلى عكس  فقط يف أول اجلملة maybeأيت ي: يف اجلملة maybeموقع  −

 :وإليك بعض األمثلة ملعرفة الفرق بينهما. mayدائماً عوضاً عن الفعل املساعد  maybeاستخدام  ميكن −

He may be coming.                                                                      آيت رمباهو.  
Maybe he is coming. 
You may be a doctor.                                                        طبيباًتكون  رمباأنت.  
Maybe you are a doctor. 
They may have gone to shop.                                      ذهبوا إىل السوق رمباهم.  
Maybe they went to shop. 

 :مثل .mayعوضاً عن  maybeفيها استخدام  جيبك بعض احلاالت اليت لوهنا −

Maybe he will go.                                                                  سيذهب رمباهو.  
He may will go.                       آخر ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد(خطأ(  
 
 

 
 .ثبتةامل املثىن يف اجلملنفي ليسخدم ل -

 :يأيت على الصيغ التالية −

 .of  +neither+ مجع  )١

I like neither of them.                                                      منهما كالأنا ال أحب.  

  .neither+ مفرد  )٢
Neither machine works.               .وال واحدة من األلتني تعمل. أو كلتا األلتني ال تعمالن 

٣( Noun Phrase  + فعل مساعد +neither  أيضاً"ويأيت مبعىن too." 

 .أيضاًأخاها  الوهي ال تستطيع اللعب اليوم 

She can't play today, and neither can her brother. 

  
maybe:  

  

  
neither:  

  



 ٢٢ 
 

 .لن جتده بارداً أيضاًأنت لن جتده حاراً، ولكن 

You won't find it hot, but neither will you be freezing cold. 
٤( neither … nor  وال  ...ال "ويأيت مبعىن...." 

Neither my boss nor his wife can cook.       زوجته يستطيعون الطبخ والرئيسي  ال.  

 .كضمري منفصل )٥

Which of these two clothes is yours?              أي واحد من هذين الثوبني هو لك؟ 
Neither (of them)!                                                                  منهم وال واحد.  

 
  
  
 .العاشرسبق دراسته يف البحث  -

 ".على اإلطالقإطالقاً ، مطلقاً ، ، أبداً  "يف اجلمل املثبتة مبعىن  ملطلقا للنفيكظرف يستخدم  -

إذا كان هنالك فعل مساعد يوضع بعد الفعل املساعد مباشـرة، وإذا مل يكـن   : يف اجلملة neverموقع  -
 .هنالك فعل مساعد يوضع قبل الفعل األساسي

I will never talk to you.                                           إطالقاً/أبداً(أنا لن أكلمك.(  

I will not never talk to you.                                                            خطأ     

I will not ever talk to you.                              (never عكس ever   صح)ألن  
  
  
 
- Noun Phrase أو اسم جمرور باشرباشر وغري مم هو ميثل فاعل أو مفعول به. 

 .determiner دوغالباً بوج Noun Phraseيأيت  -

 .إخل... determiner يأيت بوجود اسم يليه اسم آخر أو صفة تليها اسم أو اسم يسبقه -

 :determiner بعض أداوت من -

 ."a , an , the"أدوات التعريف والتنكري  )١

 ."… , my , his , her , John's"ضمائر امللكية  )٢

 ."this , that , these , those"ضمائر اإلشارة  )٣

٤( all , some , any , every , each , either , neither , one , another. 

  
never:  

  

  
Noun Phrase:  

  



والكلمات 
يف 

The 

My father
He gave 
The boy

والكلمات ، 
يف  أو اسم جمـرور 

The dog jumped 

I paid (over

My hand is 
My hand is 
تلمسـان  

many , much , more , most , few. 

"whatever , wherever , whichever , …". 

The City  Center

My father  gave 
gave it  to her
boy went out. 

determiner ،
أو اسم جمـرور  باشر وغري مباشر

The dog jumped 

over/more than

My hand is upon
My hand is over

تلمسـان  يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

 
 

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?. 

"whatever , wherever , whichever , …"

Center - An old 
The pen

gave my mother
her. 

went out. They
determinerهم ) 

باشر وغري مباشر

The dog jumped over the fence.   

more than

upon the table
over the table

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

An old man
pen - Mary's 

my mother this book

They had eaten with 
the , a , an (

باشر وغري مباشرم ألنه مثل فعل أو مفعول به

the fence.   

more than) 50$ for this camera

  :قارن بني اجلملتني التاليتني
the table. 
the table. 

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

٢٣ 

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

man - This 
Mary's books
this book.

had eaten with 
the , a , an , your

ألنه مثل فعل أو مفعول به

the fence.                          

 for this camera

قارن بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
  .سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

This book
books - those 

. 

had eaten with no light
, your , 's , those

Noun Phrase ألنه مثل فعل أو مفعول به

                       

more than ." 

  .دوالراً هلذا الكامريا
 for this camera. 

upon قارن بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

above.  

many , much , more , most , few , fewest , little , least

"?what? , which? , whose": التالية 

"… , whatever , wherever , whichever" :منها

book - Your
those books

no light on the table
s , those' ,(كل من 

Noun Phrase

 ".فوق"يأيت كظرف مكان مبعىن 

.السياج                               

more than 

دوالراً هلذا الكامريا
 

over  وبنيupon

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

over  وabove

, fewest , little , least

 الثالثة ضمائر االستفهام
Wh-ever منها

Your  cat - A
books 

the table
كل من  يف األمثلة السابقة

Noun Phraseاليت حتتها خط هم 

 .اجلمل السابقة

 :له عدة معان منها

يأيت كظرف مكان مبعىن 
 فوق السياج

 more thanأكثر"يأيت كظرف مبعىن 

دوالراً هلذا الكامريا ٥٠ أكثر من

overالفرق بني 

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

overال يوجد فرق بني 

, fewest , little , least

ضمائر االستفهام
everكلمات 

 :أمثلة

A book - 

the table. 
يف األمثلة السابقة

اليت حتتها خط هم 
اجلمل السابقة

له عدة معان منها
يأيت كظرف مكان مبعىن 

فوقز قفالكلب 

يأيت كظرف مبعىن 
أكثر منأنا دفعت 

 

over:  

الفرق بني ملعرفة  

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

ال يوجد فرق بني  

 

٥( , fewest , little , least

ضمائر االستفهام )٦
كلمات  )٧
أمثلة -

  

يف األمثلة السابقة -
اليت حتتها خط هم 

اجلمل السابقة
 
 
 
له عدة معان منها -
يأيت كظرف مكان مبعىن  )١

 الكلب 
  
  
  
  
  
  
  
 
يأيت كظرف مبعىن  )٢

أنا دفعت 

 

  
over
  

- 

- 
 



 ٢٤ 
 

 ."finishedانتهى "مبعىن  كصفةيأيت  )٣

That bell means that the class is over.           انتهتذلك اجلرس يعين أن احلصة قد.  

٤( over here  وover there : بعيدة ولكن ليس كثرياًتستخدمان للتعبري عن مسافة. 

 

  
 
 
 
 
 Reportedعندما نريد قول كالم منقول عن شخص آخر، نستخدم قاعدة امسهـا الكـالم املنقـول     -

Speech  أوIndirect Speech. 

 :اهلامة رياتيبعض التغجيب إجراء  ،لمنقو كالمإىل  باشرامل الكالملتحويل  -

 :صيغ احلاضر )١

  .ماضي بسيط حاضر بسيط  -
I love you.                                                                                       أنا أحبك.  

He told her (that) he loved her.                                       أحبهاأنه ب هاهو أخرب.  
  .ماضي مستمر حاضر مستمر  -

  .نا أتكلم على اهلاتفأ. هادئني كونوا
Be quiet. I'm talking on the phone.    

 .على اهلاتف هاتكلم أثناء ادئنيهكون بأن ن أمرتناهي 

She told us to be quiet while she was talking on the phone. 
 
 
 
 

Where's Susan? 

Well, why don't you ask her to 
come over and talk to us? 

She's over there 
by the door. 

 أ.- ,�زان؟

 �</ً% ،�#%ذا : 8091 �/7% أن 5161 إ�3 ه/% و1&0#/%؟

 .إ7A% ه/%ك 8A%$B ا�@%ب

  
  :Reported Speechا�&Fم ا�#/��ل 

  



The rain 

He said (that) the rain 

She's been having

Mary's mother said (that) she 
Italy.  

I met you when you were a student.

She told me (that) she 

I was driving

He told the police (that) he 
accident happened.
 
 
 

I love Jane.         

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

يف وقـت الكـالم   

The rain has stopped

He said (that) the rain 

been having

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she 

was driving carefully when the accident happened.

He told the police (that) he 
accident happened.

: 

I love Jane.         

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Jane    يف وقـت الكـالم

 
 

has stopped.    

He said (that) the rain 

been having a wonderful time in Italy.

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she 

carefully when the accident happened.

He told the police (that) he 
accident happened. 

:انظر إىل هذا املثال
I love Jane.                                                                        
Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Janeمن احملتمل أنه مازال حيب 

                                                           

He said (that) the rain had stopped

a wonderful time in Italy.

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she had met

carefully when the accident happened.
  

He told the police (that) he had been driving

انظر إىل هذا املثال. ماضي
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

من احملتمل أنه مازال حيب 

٢٥ 

                                                       

had stopped.                      

a wonderful time in Italy.
  

Mary's mother said (that) she had been

you when you were a student. 

had met me when I was a student.

carefully when the accident happened.
  .هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

had been driving

ماضيهنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Jim  من احملتمل أنه مازال حيب

                                                       

                     

  .ماضي مستمر تام

a wonderful time in Italy. 
  .وقتاً رائعاً يف ايطاليا

been having

  .هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student.

 .ماضي مستمر تام

  .كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث
carefully when the accident happened.

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث
had been driving 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane.         
Jimميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

  .ماضي تام
                                                       

.هو قال بأن املطر قد توقف                       
ماضي مستمر تام

  .تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا
 

وقتاً رائعاً يف ايطاليا قضت
having a wonderful time in 

  .تامماضي 
 .طالباً

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student.

ماضي مستمر تام
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the accident happened.
هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

 carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

.جيم اعترف بأنه حيب جني          
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

 ماضي تام
.املطر قد توقف                                                         

هو قال بأن املطر قد توقف
ماضي مستمر تام حاضر مستمر تام 

تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا

اأم ماري قالت بأ قضت
a wonderful time in 

: 

ماضي  بسيط 
طالباً دما كنتعن

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student. 

ماضي مستمر تام مستمر 
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the accident happened. 
هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
.أنا أحب جني                                                                    

جيم اعترف بأنه حيب جني
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

حاضر تام 

املطر قد توقف
هو قال بأن املطر قد توقف

حاضر مستمر تام 
تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا إا

أم ماري قالت بأ
a wonderful time in 

 
 
 
 
 
 
 
 

:صيغ املاضي
بسيط  ماضي

عن كأنا قابلت

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً

مستمر  ماضي
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث
carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل  
 أنا أحب جني

 جيم اعترف بأنه حيب جني
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

  .املنقول

 

حاضر تام  -
 املطر قد توقف

 هو قال بأن املطر قد توقف
حاضر مستمر تام  -

إا

أم ماري قالت بأ
a wonderful time in 

 
 
 
 
 
 
 
 

صيغ املاضي )٢
ماضي -

أنا قابلت

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً

ماضي -
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

- 

 

 



 ٢٦ 
 

 :األفعال املساعدة )٣

can  ،will  ،shall  ،may  could  ،would  ،should  ،might. 

I can fly.                                                                               أستطيع الطريانأنا.  

He said (that) he could fly.                                      هو قال بأنه استطاع الطريان.       
 
I' ll  meet you at 10.                                                         أنا سأقابلك يف العاشرة.  

He promised (that) he would meet her at 10.   هو وعد بأنه سيقابلها يف العاشرة.  
 
What shall we give Bill?                                                      ماذا سنعطي لبيل؟ 
They asked what they should give Bill.                   لبيل واعطيهم سألوا ماذا س.  
 
The train may be late.                                                          القطار رمبا يتأخر.  

He said (that) the train might be late.                   هو قال بأن القطار رمبا يتأخر.  
 

  :أما باقي األفعال املساعدة فال تتغري أبداً
You must relax.                                                              تسترخيجيب عليك أن.  

The doctor said (that) you must relax.       تسترخيالطبيب قال بأنه جيب عليك أن.  
  

 هل متانع بأن تعريين قملك؟

Would you mind lending me your pen? 
متانع بأن تعريين قلمها أنا سألت ماريا إذا كانت. 

I asked Maria if she would mind lending me her pen. 
 :الضمائر الشخصية )٤

  .ميكن أن يتغري الضمري إىل ضمري آخر حسب الكالم املنقول
I  like ice cream.                                                                 أحب اآليس كرمي أنا.  
He said (that) he liked ice cream.                           حيب اآليس كرمي بأنههو قال.  
 
We enjoyed your singing.                                                  استمتعنا بغنائك حنن.  

They said (that) they had enjoyed his singing.      مهم قالواهاستمتعوا بغنائ بأ.  



 ٢٧ 
 

 :تغيريات أخرى )٥

this  that. 

these  those. 

here  there. 

now  then  أوat that moment. 

today  that day. 

yesterday  the previous day. 

tomorrow  the next day. 

  .نزهتنا املفضلة هذه
This is our favorite walk. 

  .نزهتهم املفضلة كانت تلكهم قالوا بأن 
They said (that) that was their favorite walk. 
 

 .هناحنن نفضله 

We like it here. 
 .هناكهم قالوا بأم يفضلونه 

They said (that) they like it there. 
  

 غداًحنن سنراك 

We'll see you tomorrow. 
  .اليوم التايل يفبأم سريوين هم قالوا 

They said (that) they would see me the next day. 
  

  .اآلنغادرون محنن 
We're leaving now. 

 .لك اللحظةتيف ن يمغادركانوا هم قالوا بأم 

They said (that) they were leaving at that moment. 
 
 
 



 ٢٨ 
 

 
  
  
 ...".نفس"مبعىن عن التطابق  كصفة للتعبري يستخدم -

My son and you go to the same school.          املدرسة نفسبين وأنت تذهبون إىل ا.  
  .برامج التلفاز نفسالكتب ونشاهد  نفساملوسيقى ونقرأ  نفسحنن نفضل : الذوق نفسوأنا لدينا  مارك

Mark and I have the same taste: we like the same music, we read the 
same books, and we watch the same TV programs. 

  .the same + noun = noun phrase :قاعدة -
  
  
- منها له عدة معان: 

جداً "مبعىن  ظرفكفإنه يأيت  so + (adjective/adverb/many/much)إذا جاء على الصيغة  )١
very." 

Why are you (so/very) late?                                             ؟جداًملاذا أنت متأخر  

We had to buy so many things.               جداً كثرية أشياء نشتري أن جيب عليناكان.  

 ." وبالتايل" حرف عطف مبعىنكفإنه يأيت  andإذا سبقه  )٢

We felt tired, and so we went to bed.         ذهبنا إىل النوم وبالتايلحنن شعرنا بالتعب.  

 ".، كي لكي"مبعىن  قبل ضمائر الرفع فقط حرف عطفك فإنه يأيت thatإذا جاء بعده  )٣

Be quiet so (that) she can sleep.                 ًأن تنام هي تستطيع )كي/لكي(كن هادئا.  
 ".لذا"حرف عطف للربط بني مجلتني مبعىن كيأيت  )٤

  .مين ههو اضطر إىل أن يستعري لذافقد مفتاحه،  بيل
Bill had lost his key, so he had to borrow it from me. 

 ".إذاً"حرف عطف مبعىن كيأيت غالباً فإنه  ةإذا أتى يف بداية اجلمل )٥

So what did you do?                                                                ًماذا فعلت؟ إذا  

 .يف بعض األفعال thatبدالً من  soميكن استخدام  )٦

I (hope/expect/believe) so.                                        ذلك) أصدق/أتوقع/أمتىن(أنا.  

 .يف اجلمل املنفية thatبدالً من  soيأيت ميكن أن  )٧

I don't think so.                                                                      ذلكأنا ال أعتقد  

  
(the) same:  

  

  
so:  
  



 ٢٩ 
 

 ".tooأيضا "ظرف مبعىن كفإنه يأيت  مباشرة إذا جاء بعده فعل مساعد )٨

 .أيضاًلقد لعبوا كرة القدم، وحنن 

They have played football, and so have I (= I have too). 
 .أيضاًوأنا . إىل السينما ونذهبيهم كثرياً ما 

They often go to the theater. So do I (= I do too). 
  
 
  
 ".، مازال زاليال "ظرف مبعىن كأيت ي -

We are still  waiting to give him my order.      طلبنا نعطيهننتظر لكي  مازلناحنن.  

 :له ثالثة صيغ هم -

  .Subject + still + Verb.1احلاضر البسيط وله الصيغة  )١
He still  lives here.                                                          يعيش هنا مازالهو.  

  .Subject + be + still + Verb-ingاحلاضر املستمر وله الصيغة  )٢
We are still  waiting.                                                    اآلن. "ننتظر مازلناحنن"  

كـثرياً  ال يسـتخدم  : Subject + still + (has/have) + Verb.3احلاضر التام وله الصيغة  )٣
 .حالياً

  
 
  
 :همثالثة معاين يف اللغة العربية بشكل مفصل ألنه يستخدم بشكل كبري وأيضاً له  thatسوف ندرس  -

  ".ذلك ، تلك"مبعىن  )١
That man is my friend.                                                صديقيهو الرجل  ذلك.  

   ".الذي ، اليت"مبعىن  )٢
  .الطاولةعلى موجود اشتريته  الذيالقلم 

The pen (that/which) I bought is on the table. 
  .ولكن حالياً ال يكتب كثرياً" أنَّ"مبعىن  )٣

It proves (that) you were his friend.                  على إنه يربهن ك كنت صديقهأن.      

  

  
still:  
  

  
that:  
  



 ٣٠ 
 

  ك تريد أن تشتري سيارة؟أنهل أنت متأكد 
Are you sure (that) you want to buy a car? 

  
  
 
 ".يوجد"فإنه يأيت مبعىن  there + be + nounإذا جاء على الصيغة  -

There are cats.                                                                  )قطط )كلهنا/يوجد.  

Is there an apple?                                                         تفاحة؟ )هنالك/يوجد(هل  

 ".ال يوجد"فإنه يأيت مبعىن  there + (be + no/be + not) + nounإذا جاء على الصيغة  -

There (are no/are not) apples.                             )تفاحات )ليس هنالك/ال يوجد.  

  
 
 

 ".أيضاً"املشترك بينهما هو املعىن و ظرفكالمها  -

  :يف اجلمل املنفيةفقط يأيت ف eitherيف اجلمل املثبتة، أما فقط يأيت  tooأن هو الفرق بينهما  -
  .أيضاًأن يلعب كرة القدم وماري  حيبجون 

John likes to play football, and Mary does, too.           
  .أيضاًأن يلعب كرة القدم وماري  حيبجون ال 

John doesn't like to play football, and Mary doesn't, either. 
 .أيضاًهو اتفق مع جون وأنا 

He agreed with John, and I did too. 
 .أيضاًجون وأنا  مل يتفق معهو 

He didn't agree with John, and I didn't either. 
 :الشكل التايلبوميكن كتابة اجلملة السابقة 

He didn't agree with John, and neither did I. 
 more thanأكثر مما ينبغي "ظرف مبعىن كفإنه يأيت   too + adjectiveعلى الصيغة tooإذا جاء  -

is needed." 

  .أصغر إىل مقاسهو حيتاج . لزوجي أكثر مما ينبغي ةهذه البذلة كبري
This suit is too big for my husband. He needs a smaller size.         
 

  
there is , there are:  

  

  
too & either:  

  



أو خيايل 

وله ثالثة 

 
 

  :له الصيغة

If I had enough money, I would retire early.    

 

أو خيايل  غري صحيح

If you had 
car. 

وله ثالثة  ،يف املستقبل

  حىت ولـو كـان الفاعـل   

له الصيغةو. غري صحيح يف احلاضر

If I had enough money, I would retire early.    

غري صحيحعلى عمل 

If you had lived in the 

 ".عمل خيايل يف املاضي

يف املستقبل حيدث

حىت ولـو كـان الفاعـل   

 
 

غري صحيح يف احلاضر
If 

If I had enough money, I would retire early.    
  ".عمل غري صحيح يف احلاضر

على عمل  للتعبري

If + … 

lived in the 

عمل خيايل يف املاضي

حيدث نل هأن 

If + … 
If + … 

If + … 

was    حىت ولـو كـان الفاعـل
  ."بالتفصيل يف اجلمل الشرطية

غري صحيح يف احلاضرما للتعبري عن عمل 
If + … ماضي بسيط

If I had enough money, I would retire early.    
عمل غري صحيح يف احلاضر

للتعبريمبعىن آخر 

If + … ماضي تام
 .قيادة سيارة

lived in the 19th century, you wouldn't have driven a 

عمل خيايل يف املاضي"ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

 مرجح ما للتعبري عن عمل

If + … WOULD
If + … were to 

If + …  بسيطمجلة ماضي

wasعوضاً عن 

بالتفصيل يف اجلمل الشرطية

٣١ 

للتعبري عن عمل 
… ماضي بسيط

  .ًمبكرا
If I had enough money, I would retire early.    

عمل غري صحيح يف احلاضر

مبعىن آخر . ختيل املستحيل

WOULD HAVE … , ماضي تام

قيادة سيارة قد استطعت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

للتعبري عن عمل

WOULD  … , …WOULD
were to … , …WOULD

WOULD… , … مجلة ماضي 

عوضاً عن  wereوضع 
بالتفصيل يف اجلمل الشرطية سبق شرحه

would. 

unreal present:  للتعبري عن عمل
… , … WOULD

مبكرا تتقاعدقد 
If I had enough money, I would retire early.    

عمل غري صحيح يف احلاضر"يف الوقت احلاضر 

unreal past: ختيل املستحيل

, … WOULD HAVE

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت قد استطعت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal future: للتعبري عن عمل

… , …WOULD
… , …WOULD

… , …WOULD

unreal present time وضع  ميكن
It "سبق شرحه

would الفعل املساعد

unreal present

, … WOULD

قد  لكنت ،الكايف
If I had enough money, I would retire early.     

يف الوقت احلاضر  ولكنه ليس لديه املال الكايف

unreal past

  
, … WOULD HAVE

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal future

… , …WOULD  
… , …WOULD  

… , …WOULD

Unreal Meaning:  

unreal present time

She  أوIt

الفعل املساعد 

unreal present احلاضر غري احلقيقي

, … WOULD 

الكايفال امللو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

unreal pastاملاضي غري احلقيقي 

  :له الصيغةو
, … WOULD HAVE  

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal futureاملستقبل غري احلقيقي 

 

… , …WOULD  

Unreal Meaning

unreal present time

Sheأو  Heاسم مفرد أو 

 ستخدم معي
قسم إىلي: 

احلاضر غري احلقيقي

لو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

  

 
املاضي غري احلقيقي 

و. يف املاضي

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت شتعلو 
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

املستقبل غري احلقيقي 
 :صيغ

  
  

Unreal Meaning

unreal present timeيف  

اسم مفرد أو 

 

  
ستخدم معي -
- قسم إىلي
احلاضر غري احلقيقي )١

لو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

  
  

 
املاضي غري احلقيقي  )٢

يف املاضي

لو 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 
 
املستقبل غري احلقيقي  )٣

صيغ

  
  

  
Unreal Meaning

  

- 

 



If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 
easily. 

.  

 

I prefer 

I prefer 

I like lying

I want eating

I like to lie

I want to 

  "يستعملوا اللغة األمريكية

I remembered

I remembered

I want 

I want 

would lend
were to lend
lent

If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 
 

.ألنه خياف على دراجته كثرياً

  :من هذه األفعال

I prefer watching

I prefer to watch

lying in bed late.   

eating this.                   

to lie in the bed late.     

to eat this.                   

يستعملوا اللغة األمريكية

  :ومن هذه األفعال

remembered 

remembered 

  .يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
I want knowing

I want to know

would lend
were to lend
lent 

 
 

If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ألنه خياف على دراجته كثرياً

من هذه األفعال

watching horror films.

to watch horror films.               

in bed late.   

this.                   

in the bed late.     

this.                   

يستعملوا اللغة األمريكيةاجلملتان الثانيتان 

ومن هذه األفعال

 meeting

 to meet 

يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
knowing what happen

know what happen

would lend 
were to lend If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ألنه خياف على دراجته كثرياً" عمل غري متوقع يف املستقبل

من هذه األفعالو .يبقى املعىن نفسه

horror films.

horror films.               

" like: 

in bed late.              
this.                           

in the bed late.        
this.                            

اجلملتان الثانيتان 

ومن هذه األفعال .ولكن املعىن خيتلف

meeting her.              

 her.               

يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
what happen

what happen

٣٢ 

  .أذهب إىل املرتل بسهولة
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

عمل غري متوقع يف املستقبل

يبقى املعىن نفسهو "
" love , : 

horror films.                   

horror films.               

وكالمها صحيح
like , want , need , know

"ةبريطاني           
              
"ةأمريكي       

                
اجلملتان الثانيتان  يستعملوا اللغة الربيطانية أما

ولكن املعىن خيتلف "
" remember , forget:  

               

              

"- ing" يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
what happened.                                                   

what happened.          

أذهب إىل املرتل بسهولة
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

عمل غري متوقع يف املستقبل"

" اهل  -ing"

love , hate , prefer

                             

horror films.                             

 وكالمها صحيح
, want , need , know

بريطانيلغة " .يف السرير متأخراً
                     

أمريكيلغة " .ًيف السرير متأخرا
                    

يستعملوا اللغة الربيطانية أما

" اف هل -ing"

remember , forget

           ".
."إىل مقابلتها وفعلت         

"ingإضافة هلم  ال ميكن أبداً

ed.                                                   

ed.                     

أذهب إىل املرتل بسهولةوف دراجته غداً، س
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

"ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

 فاضيأن  ميكن
hate , prefer

.أفالم الرعب       
.أفالم الرعب     

, want , need , know

يف السرير متأخراً
"لغة بريطانية                

يف السرير متأخرا
"أمريكي              

يستعملوا اللغة الربيطانية أما

ف هلاضيأن  ميكن
remember , forget

"أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك
إىل مقابلتها وفعلت

ال ميكن أبداًأفعال احلس واإلدراك 
ed.                                                   

)أريد أن أعرف ماذا حدث    

دراجته غداً، س
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

ميكنبعض األفعال 
"hate , preferاألفعال اليت تأيت بعد 

أفالم الرعب مشاهدة
أفالم الرعب أن أشاهد

"want , need , know ,األفعال اليت تأيت بعد 

يف السرير متأخراً ءقالاالست
لغة بريطانية  . "هذا 

يف السرير متأخرا أن استلقي
 . "هذا كلأن آ
يستعملوا اللغة الربيطانية أما األوليتان تان

ميكنك بعض األفعال 
"remember , forget األفعال اليت تأيت بعد

أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك
إىل مقابلتها وفعلت تاضطرر

Verb:  

أفعال احلس واإلدراك 
ed.                                                   

أريد أن أعرف ماذا حدث

دراجته غداً، س أعارينلو 
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

بعض األفعال ك لهنا
األفعال اليت تأيت بعد 

مشاهدةأنا أفضل 
أن أشاهدأنا أفضل 

األفعال اليت تأيت بعد 
االستأنا أفضل 
 أكلأنا أريد 

أن استلقيأنا أفضل 
أن آأنا أريد 

تاناجلمل"

ك بعض األفعال لهنا
األفعال اليت تأيت بعد

أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك"مبعىن 
اضطررأنا "مبعىن 

Verb-ing

أفعال احلس واإلدراك  
ed.                                                   خطأ 

أريد أن أعرف ماذا حدث(  صح 

 

لو 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 
  

  
هنا -
األفعال اليت تأيت بعد  )١

 أنا أفضل 
 أنا أفضل 

األفعال اليت تأيت بعد  )٢
 أنا أفضل 
 أنا أريد 

 أنا أفضل 
 أنا أريد 

  
  
  
  
  
هنا -
األفعال اليت تأيت بعد )١

 مبعىن 
 مبعىن 

 
 

  
ing
  

− 

 
 



 ٣٣ 
 

  ".أنا رقصت معه ولن أنسى ذلك"مبعىن
I won't forget dancing with him that night.  

  ".كان من املفروض أن أرقص معه ولكين مل أفعل"مبعىن 
I won't forget to dance with him that night. 

  :"try" أيت بعدي الذيالفعل  )٢
  ".ينفعأنا كلمتها ولكن ذلك مل "مبعىن 

I tried speaking to her about it, but she still wouldn't listen. 
  ".أنا أردت أن أكلمها ولكن مل أستطع"مبعىن 

I tried to speak to her about it, but she wasn't there. 
  :ومن هذه األفعال ."ing-" اهلإضافة  جيبك بعض األفعال لهنا -

ـ  الـيت األفعـال    , finish , enjoy , considerate , give up , feel like"أيت بعـد  ت

suggest , imagine"  
I considerate to emigrating to Australia.                                         خطأ 

I considerate emigrating to Australia.           أنا أفكر أن أهاجر إىل استراليا(صح(  
 
 
 

 :هم ثالثة معانهلا  -

 .، ويستخدم خصوصاً مع النفي"up to nowاآلن  بعد ، حلىت"يأيت كحال مبعىن  )١

I haven't finished my job yet.                               ي عملي أأنا مل)حلىت اآلن/بعد(.  
 ".butلكن "يأيت كحال مبعىن  )٢

This chair is old, yet very comfortable.          ،مريح جداً ولكنههذا الكرسي قدمي.  

 ".neverthelessومع ذلك "يأيت كحرف عطف مبعىن  )٣

 .فهي مازالت تدخن ومع ذلكمشكلتها تزداد، 

Her problems are increasing, (yet/nevertheless) she's still smiling. 
  
  
  
  

  
yet:  
  



 ٣٤ 
 

  
 

 
  :األخطاء احلرفية عن اللغة العربية بعض يعرضوهذا املوضوع مفيد جداً  −

My age is 20 years.                                                                              خطأ 
I am 20 years.                                                               ن عاماًًوعمري عشر(صح(  
 
It is seven and half. 
It is half past seven.                                                  ا الساعة السابعة والنصفإ.  
 
This book is to me. 
This book is mine.                                                                   هذا الكتاب يل.  
 
The right is with you. 
You are right.                                                                                احلق معك.  
 
York book is with me. 
I have your book.                                                    .كتابك معي. أو أنا لدي كتابك 

 
I opened the radio. 
I turned on the radio.                                                            أنا شغلت الراديو.  
 
I closed the radio. 
I turned off the radio.                                                           أنا أغلقت الراديو.  
 
She sees herself very much. 
She is very proud.                                                           هي معجبة كثرياً بنفسها.  
 
She was making herself ill. 
She was pretending to be ill.                                        هي كانت تتظاهر باملرض.  
 
 
 

  
�GH%!9%ء ا�Jا�:  

  



 ٣٥ 
 

I took permission. 
I got permission.                                                                       ًأنا أخذت إذنا.  

 
Let us go from here.                                                     
Let us go this way.                                                          االجتاهدعنا نذهب من هذا.  

 
I saw her one time or two times. 
I saw her once or twice.                                                   أن رأيتها مرة أو مرتني.  
 
 
 

أي مبعـىن      "gotta"و  "want to"أي مبعـىن   "wanna": ك بعض املفردات العامة مثللهنا −
"got to"  وال تأيت هذه الكلمات إىل إذا كان الفاعلI , You , We , They أو اسم مجع. 

I wanna go now - I want to go now.                              أذهب اآلن أريد أنأنا.  

I gotta go - I got to go.                                                          أذهب علي أنأنا.  

أي  "gonna"و  "give me"أي مبعـىن   "gimme": هنالك أيضاً بعض املفردات العامة مثلو -
 ."going to"مبعىن 

Gimme the pen - Give me the pen.                                          القلم أعطين.  

I am gonna go - I am going to go.                                              أذهبسأنا.  

 .thereو  hereقبل  inيضعون  عادة يف اللغة العاميةو -

I'm here.                                                                         أنا هنا" الفصحى"   
I'm in here.                                                                          أنا هنا" العامية"  

 ؟"أناهذا "ترجم هذه اجلملة . meو  Iك شيء آخر يف االجنليزية العامة أال وهو لوهنا -

This is I    "هذا أنا" الفصحى                                                                              .

This is me.                                                                             هذا أنا" العامية  "  

 .يف اللغة العامية meيقلب إىل  "too"مث جاء بعده  Iوإذا أتى يف أول اجلملة الضمري  -

I am too.                                                                                أنا أيضاً"الفصحى"  
Me too.                                                                                     أنا أيضاً"العامية"  

 :منها. ك بعض االختصاراتلوهنا -

Let us go ���� Let's go.                                                      .دعنا نذهب. أو هيا بنا 

  
 ��%Gا� �.K�0$A:ا �L0ا�English Informal:  

  



 ٣٦ 
 

 
 
 
 

، وسـنعرض يف  "Paragraphsكيفية كتابة املقاالت "سنختم الكتاب ذا املوضوع البسيط أال وهو  −
 . تعلم كيفية الترمجةنوسنحاول أال نترمجها حرفياً لمع ترمجتها هذا املوضوع بعض املقاالت القصرية 

 :أو قصة جيب مراعاة مايلي مقالةقبل كتابة  −

 .جيب أن يكون لديك خلفية جيدة عن قواعد اللغة االجنليزية )١

 .أن يكون لديك كمية جيدة من املفردات االجنليزيةجيب  )٢

 .ووضعها يف مكاا الصحيح والعطف معرفة كيفية استخدام حروف اجلر )٣

 :اخلطوات األساسية لكتابة مقالة أو قصة هي −

 .نكتب عنوان املقالة يف املنتصف )١

 .من أول السطر ل إىل السطر اآلخر ونترك مسافة مخسة أحرفرتمث ن )٢

 .إخل...مع مراعاة النقط والفواصلكتابة املقالة بمث نبدأ  )٣

 ".االجنليزية احلديثة الكتابةيف "مث نكمل الكتابة واحد حرف نترك مسافة وبعد أي فاصلة بعد أي نقطة  )٤

 :دث أثناء كتابة مقالة أو قصة هياألخطاء الشائعة اليت حت -

 ).إخل...حاضر بسيط، مستمر، تام، ماضي بسيط، مستمر، تام( الصحيحصيغة الفعل  اخلطأ يف اختيار )١

 .اخلطأ يف اختيار املفردات الصحيحة )٢

 ".سبق شرح أخطاء حروف اجلر الشائعة يف البحث الثامن"املناسب اخلطأ يف اختيار حرف اجلر  )٣

  
 :"ألا مهمة جداً من ناحية القواعد جيداً املقاالتالرجاء قراءة هذه "أمثلة  −

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  :Paragraphsآ�P�� آ�B%N ا�#�%:ت 

  



يسمى عجلة 
أول سيارة 

     Car is a motor vehicle. It is walking on
" asphalt
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
Chevrolet
approximately
it as you see it now.

يسمى عجلة 
أول سيارة . 

 .طورا كما تراها اآلن

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.
 
I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

I saw a man as he is killed.
 
I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

Car is a motor vehicle. It is walking on
asphalt" by something 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
Chevrolet, … etc. 
approximately 

as you see it now.

يسمى عجلة  مطاطباستخدام شيء مصنوع من 
. إخل...واملرسيدس والشفروليت

طورا كما تراها اآلن

 .يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

  :مجهول املاضي واحلاضر
I saw a man as he is killed.

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

 
 

Car is a motor vehicle. It is walking on
something 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
, … etc. First 

 1908 AD
as you see it now. 

باستخدام شيء مصنوع من 
واملرسيدس والشفروليت

طورا كما تراها اآلنوأمريكا 

يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد
 "سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

مجهول املاضي واحلاضر
I saw a man as he is killed.

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

.  

Car is a motor vehicle. It is walking on
something made

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
First motor 

AD by Europe

باستخدام شيء مصنوع من 
BMW واملرسيدس والشفروليت

أمريكا  جاءت 

  املقالة األوىل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

مجهول املاضي واحلاضرميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل
I saw a man as he is killed. 

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

.ing- يضاف له 

٣٧ 

1) Car
Car is a motor vehicle. It is walking on

made of rubber
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 

motor car working by 
Europe, and then

السيارة) 
باستخدام شيء مصنوع من " الزفت"تسري على مادة تسمى 

BMWع وألون من السيارات، منها 

 م مث١٩٠٨

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املقالة األوىل حولالحظات 
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a substance is made of rubber.                                           

  )من املطاط
I saw a substance made of rubber. 

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

State Verbs يضاف له وال 

Car 
Car is a motor vehicle. It is walking on a substance

rubber , it is
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 

working by 
and then

١ 

تسري على مادة تسمى 
ع وألون من السيارات، منها 

١٩٠٨آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

الحظات بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس" نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a substance is made of rubber.                                           

تنِعمن املطاط" ص

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.           أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة(
State Verbs

substance
is called a 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
working by gasoline

and then America 

تسري على مادة تسمى . 
ع وألون من السيارات، منها 

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a substance is made of rubber.                                           

صنِعت"أنا رأيت مادة مصنوعة 

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                لقْتأنا رأيت رجالً ي(
ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة
State Verbsمن أفعال 

substance called 
a wheel

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
gasoline was made 
America has developed 

. السيارة هي مركبة آلية
ع وألون من السيارات، منها اهنالك عدة أنو

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

"the" يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل

I saw a substance is made of rubber.                                           

أنا رأيت مادة مصنوعة 

I saw a man is killed.                                                                     

أنا رأيت رجالً يقْتل
ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة
want  من أفعال

called 
wheel. There 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
made in 
developed 

السيارة هي مركبة آلية     
هنالك عدة أنو). دوالب

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

"the"مل نضع  

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل ال 
I saw a substance is made of rubber.                                           خطأ 

أنا رأيت مادة مصنوعة (صح      

I saw a man is killed.                                                                     خطأ 
أنا رأيت رجالً يقْتل(صح   

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل    

I know someone wanting this car.                                                خطأ 
أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة(صح   

wantألن الفعل     

 

There 

in 
developed 

     
دوالب(

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 
  

  

 
 
 

- 

- 

     

    

 
 

    



من النافـذة  
 ."
نفسـي  
قالـت يل  

     I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 
had passed out
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 
cat. 

من النافـذة  
". يف الـداخل 

نفسـي   ووجدت
قالـت يل  . 

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

passed out
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

من النافـذة   نظرت. وبقيت أنا وحيداً
يف الـداخل  مـازال 

ووجدت فجأة 
. مرة أخرى 

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

 
 

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

passed out. I woke up s
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

وبقيت أنا وحيداً
مـازال تومي ، تومي

 .استيقظت 
." املرأة رأيت

 "سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

I woke up suddenly
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

وبقيت أنا وحيداً لفترةذات يوم هم سافروا 
تومي، تومي"امرأة تصرخ 

وفقدت وعي .
".يف الداخل

  .حبيايت من أجل قطة

  الثانيةاملقالة 

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house before.     

٣٨ 

2) Risk  
I was living at my sister and her husband's house. One day they 

traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

uddenly and I found myself out of the 
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

  خماطرة) ٢
ذات يوم هم سافروا 

امرأة تصرخ  
وفقدت بعد أن دخلت، شخص ما ضربين

يف الداخل مازالتومي 
حبيايت من أجل قطة

 

املقالة  حولالحظات 

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

)من قبل     .

Risk
r husband's house. One day they 

traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out to see
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
house. The firemen saved me. Then I cried "Tommy
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

٢
ذات يوم هم سافروا . أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها

 رأيت. ألرى احلريق
بعد أن دخلت، شخص ما ضربين

تومي "مث صرخت 
حبيايت من أجل قطة لقد خاطرت

الحظات بعض امل
 .وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس" نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

من قبل" مرتالً حمروقا

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

to see the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
"Tommy

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها
ألرى احلريق خرجت

بعد أن دخلت، شخص ما ضربين
مث صرخت . أنقذوينرجال اإلطفاء 

لقد خاطرت. وكانت حتمل قطة

بعض امل
وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        أنا رأيت مرتالً حيترق(
I saw a house burned before.                                                        

مرتالً حمروقا"أنا رأيت مرتال احترق 

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
"Tommy 's still inside". I 

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها
خرجت. مرتالً حيترق
بعد أن دخلت، شخص ما ضربين. تومياملرتل ألنقذ 

رجال اإلطفاء 
وكانت حتمل قطة

وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل

I saw a house is burning.                                                               

أنا رأيت مرتالً حيترق
I saw a house burned before.                                                        

أنا رأيت مرتال احترق 

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
inside". I 

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها     
مرتالً حيترق ووجدت
املرتل ألنقذ  دخلت

رجال اإلطفاء . خارج املرتل
وكانت حتمل قطة" تومي خبري

وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري ميكن 
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل ال 

I saw a house is burning.                                                               خطأ 

أنا رأيت مرتالً حيترق(صح   

I saw a house burned before.                                                        خطأ 

أنا رأيت مرتال احترق (صح   

 

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

inside". I 

carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

     
ووجدت
دخلت

خارج املرتل
تومي خبري"
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كـان  
أن 
زوجي ولكن فجأة 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 
عيوناً تراقبنا 
مل يبقـوا  

     We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther
now. 

كـان  . ظنا فجـأة 
 أن  اسـتطعت

زوجي ولكن فجأة 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 
عيوناً تراقبنا 

مل يبقـوا   دد

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther

ظنا فجـأة يقاست
اسـتطعت . أن أصيح ولكنين مل استطع

زوجي ولكن فجأة  تيقظ
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 

عيوناً تراقبنا  ت هنالكشعرنا كما لو كان
دداجلبعنا املرتل ولكننا الناس 

 
 

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther

استذات ليلة بعد سنتني من انتقالنا إليه، 
أن أصيح ولكنين مل استطع

يقظأبعد أن اختفى الشبح، 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 

شعرنا كما لو كان
بعنا املرتل ولكننا الناس 

3) The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay there very long. There is nobody living there 

  املشبح
بعد سنتني من انتقالنا إليه، 

أن أصيح ولكنين مل استطع أنا حاولت
بعد أن اختفى الشبح، 

قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من ل. ألرى ما اخلطب
شعرنا كما لو كان. العيش يف املرتل
بعنا املرتل ولكننا الناس . مسعنا أصواتاً يف وسط الليل

  الثالثةاملقالة 
 .يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

٣٩ 

The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

املشبح املرتل
بعد سنتني من انتقالنا إليه، 

أنا حاولت. تبكي
بعد أن اختفى الشبح، . شبحاً ميشي حنو احلائط

ألرى ما اخلطب ركضت
العيش يف املرتل حنب

مسعنا أصواتاً يف وسط الليل
  .يعيش يف ذلك املرتل

املقالة  حولالحظات 
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

  

The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an old woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

املرتل) ٣
بعد سنتني من انتقالنا إليه، . حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة

تبكي كانتو تقف عند قدم سريرنا
شبحاً ميشي حنو احلائط

ركضت. يف احلمام ااور
حنبنعد بعد ذلك حنن مل 

مسعنا أصواتاً يف وسط الليل. 
يعيش يف ذلك املرتل

الحظات بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

The haunted house 
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face. I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة
تقف عند قدم سريرنا

شبحاً ميشي حنو احلائط شاهدت
يف احلمام ااور

بعد ذلك حنن مل 
. أشياء غريبة بدأت حتدث

يعيش يف ذلك املرتل أي أحد

بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة
تقف عند قدم سريرناهنالك امرأة مسنة 

شاهدت .أشعر بشيء يغطي وجهي
يف احلمام ااور ولداً صغرياً يصرخ
بعد ذلك حنن مل . كانت امرأة مسنة

أشياء غريبة بدأت حتدث
أي أحدن ال يوجد 

"the" يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة     
هنالك امرأة مسنة 

أشعر بشيء يغطي وجهي
ولداً صغرياً يصرخ مسعت
كانت امرأة مسنة. غرفتنا

أشياء غريبة بدأت حتدث. طوال الوقت
ن ال يوجد اآل. هناك طويالً

"the"وضعنا  

 

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 

bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
ld woman. After that we 

eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 

e very long. There is nobody living there 

     
هنالك امرأة مسنة 

أشعر بشيء يغطي وجهي
مسعت
غرفتنا

طوال الوقت
هناك طويالً
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4) Crossing the border 
     The customs officer was suspicious when the man appeared at the 
border crossing. He made him open his suitcase, but there was 
nothing valuable in it. So the officer let him cross the border. Every 
week after that the same thing happened. The man arrived and the 
customs officer stopped him and searched his suitcase. Sometimes he 
made the man wait for several hours, hoping he would confess, but 
he always had to let the man go. He was sure that the man smuggling 
something, but he never found anything. 
     The years passed and the customs officer became a senior customs 
officer. He no longer worked on the customs desk, but every week 
from his office window he saw the man arriving, and every week he 
had the man stopped and searched by the customs officer, but 
nothing was ever found. 
     Then the day came when the senior customs officer was to retire, 
and he decided that before he left he would get the man to tell the 
truth. So he got the customs officer on the desk to stop the man and 
had him brought to the officer. 'I am retiring tomorrow,' he said. 'I 
know that you have been smuggling all these years. Please tell me 
what it is. I promise that I won't tell anyone.' The man looked at him, 
smiled, and said, 'Suitcases.' 

 
  عبور احلدود) ٤

أن يفتح حقيبته ولكن مل يكن  جعلههو . احلدود معربموظف اجلمارك كان يشك عندما يظهر الرجل عند      
الرجل . بعد عدة اسابيع حصل نفس الشيء. ر احلدودوعبب مسح له لذا موظف اجلمارك .هنالك شيء قيم فيها

ولكن هو  ينتظر لعدة ساعات على أمل أن يعترف جعلهأحياناً . أوقفه وحبث يف حقيبته وصل وموظف اجلمارك
  .أبداًفيها هو كان متأكداً بأن الرجل يهرب شيئاً ولكن مل جيد أي شيء . بالذهاب يسمح لهدائماً 
هو يرى  هو مل يعد يعمل على مكتب اجلمارك ولكن. جماركلل مديراًمرت سنني وموظف اجلمارك أصبح      

يبحـث يف  أن و هفيوقأن  جماركلل اًموظف جيعلوكل اسبوع صل قد والرجل كل اسبوع أن  من نافذة مكتبه
  .ولكن مل يتم العثور على شيء حقيبته
. قبل مغادرتـه  أن خيربه احلقيقة سيجعل الرجل أنه وهو قرر يتقاعدساجلمارك  مديرمث جاء اليوم الذي فيه      

أنا سأتقاعد غداً، " اجلمارك مديرقال . على املكتب لكي يوقف الرجل وحيضره إليه جماركلل اًلذا أحضر موظف



الرجل نظر إليـه  الرجل نظر إليـه  

I had sto

I had the man stopped.    

أنـا مل  " ماضي بسـيط 

الرجل نظر إليـه  . أعدك بأنين لن أخرب أحداً

I had stopped the man.

had the man stopped.    

ماضي بسـيط 

 
 

أعدك بأنين لن أخرب أحداً

"borders". 

ped the man.

had the man stopped.    

ماضي بسـيط "أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 

أعدك بأنين لن أخرب أحداً. أخربين رجاًء ماهو

  الرابعةاملقالة 
"borders"

ped the man.                                                  
had the man stopped.                                       

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 

٤١ 

أخربين رجاًء ماهو

املقالة  حولالحظات 
"border"  وليس"borders"

                                               
                                   

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 
 .ليوقف الرجل

أخربين رجاًء ماهو". أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني

الحظات بعض امل
"border"

                                               
                                   

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 
ليوقف الرجلما 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني

بعض امل
"border"يف اللغة االجنليزية 

 :الفرق بني اجلملتني التاليتني

                                               
.الرجل يتوقف                                        

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين " ماضي تام
ما شخصاً  أرسلت

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
 ".حقائب

يف اللغة االجنليزية " حدود
الفرق بني اجلملتني التاليتني

.لقد أوقفت الرجل                                                 
 الرجل يتوقفلقد جعلت

ماضي تام"يف اجلملة األوىل 
أرسلتأوقفه بنفسي بل 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
حقائب"وابتسم وقال 

حدود"كلمة  
الفرق بني اجلملتني التاليتني 

 لقد أوقفت الرجل
 لقد جعلت 

يف اجلملة األوىل 
أوقفه بنفسي بل 

 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
وابتسم وقال 
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Chapter 1: 
1 C 6 C 11 B 
2 B 7 C 12 A 
3 D 8 A 13 C 
4 A 9 B 14 C 
5 C 10 A   

 
Chapter 2: 

1 E 6 A 11 B 
2 C 7 D 12 E 
3 E 8 C 13 D 
4 D 9 E   
5 E 10 B   

 
Chapter 3: 

1 B 6 B 
2 B 7 C 
3 A 8 A 
4 A 9 C 
5 B 10 A 

 
Chapter 4: 

1 C 11 B 21 D 31 C 
2 D 12 B 22 B 32 A 
3 A 13 B 23 C 33 B 
4 C 14 E 24 D 34 D 
5 C 15 D 25 A 35 B 
6 D 16 B 26 A   
7 C 17 C 27 D   
8 A 18 A 28 B   
9 C 19 C 29 B   
10 B 20 D 30 B   

 
Chapter 5: 

1 B 11 A 21 False 31 the 
2 A 12 D 22 a 32 non - non 
3 A 13 B 23 non - the 33 non - the 
4 B 14 C 24 an 34 the - a 
5 C 15 True 25 the 35 an 
6 C 16 False 26 an 36 the - the 
7 A 17 False 27 non - non 37 a 
8 B 18 False 28 a - the 38 a 
9 A 19 False 29 the - the   
10 C 20 False 30 the   
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Chapter 6:  
1 A 6 E 11 B 
2 C 7 D   
3 B 8 A   
4 D 9 B   
5 B 10 D   

 
Chapter 7: 

1 B 6 A 11 D 
2 C 7 B 12 D 
3 A 8 B 13 B 
4 B 9 A   
5 A 10 B   

 
Chapter 8: 

1 B 6 B 11 C 16 E 
2 C 7 A 12 E 17 B 
3 A 8 A 13 D 18 E 
4 D 9 A 14 B 19 C 
5 C 10 B 15 A 20 D 
21 from - in - in - to - from - to - in - at - On - at 

 
Chapter 9: 

1 William was offered a promotion. 
2 The new system is being tested. 
3 The riot was reported to be under control. 
4 The film may be banned. 
5 The car has not been used for ages. 
6 All salaries have been cut. 
7 All travel expenses for this training course must be 

paid by employers. 
8 The college was not been informed that there had 

been a mistake. 
9 Sidney was distressed by the news about the exam 

results. 
10 A 13 E   16 B 
11 A 14 A 17 D 
12 D 15 D   

 
Chapter 10: 

1 I don't like cheese. 
2 We aren't married. 
3 She doesn't have an old house. 
4 He doesn't play tennis on Saturdays. 
5 I haven't been to the bank yet. 
6 I don't need any money. 
7 I didn't have lunch at 2 o'clock. 
8 He isn't going to work. 
9 I don't have a lot of cars. 
10 I haven't seen the tower of London yet. 
11 He won't be having lunch at that time. 
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12 I didn't have a shower at 4 o'clock 
13 We don't live in Madrid. 
14 I have never seen a snake. 
15 He never likes going to work. 

 
Chapter 11: 

1 Whose is this book? 
2 Where did you find it? 
3 Where do you live? 
4 What is Sarah playing? 
5 How has she broken her leg? 
6 How long does it take you to get to work by car? 
7 Why has Mary gone? 
8 What flavor ice-cream would you like? 
9 When did we meet him? 
10 What will you do if it rains this weekend? 
11 What would you do if you won the lottery? 
12 B 16 A 20 A 
13 C 17 B 21 A 
14 C 18 B 22 C 
15 C 19 B 23 A 
24 couldn't she 
25 doesn't he 
26 hasn't she 
27 don't they 
28 did they 
29 didn't he 
30 won't she 
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  .جبانب األفعال اليت جيوز فيها الوجهان النظامي والشاذ* لقد وضعت عالمة  :مالحظة
  

  التصريف األول
 "حلاضر أو املصدرا"

 التصريف الثاين   املعىن

  "املاضي"
  الثالثالتصريف 

  "اسم املفعول"
A 

abide * يبقى ، يقيم  abode abode 

awake ينهض ، يرتفع awoke awaken 

arise * يستيقظ ، يوقظ arose arisen 

B 
be/am/is/are يكون was/were been 

bear حتمل ، تلد bore borne 

beat يضرب ، خيفق beat beaten 

become يصبح became become 

befall حيدث befell befallen 

beget ينجب ، يسبب begot begotten 

begin يبدأ began begun 

behold يشاهد ، يالحظ beheld beheld 

bend ينحين bent bent 

beseech يلتمس ، يتوسل  besought besought 

beset يزعج ، يطوق beset beset 

bet * يراهن bet bet 

betake يذهب ،  يعمد إىل  betook betaken 

bethink يتأمل ، يتذكر bethought bethought 

bid يأمر ، يدعو bade bidden 

bide * يبقى ، يقاوم bode bide 

bind يربط ، يقيد  bound bound 

bite يعض ، يلدغ bit bitten 
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bleed يرتف  bled bled 

bless * يبارك blest blest 

blow يهب ، ينفخ blew blown 

break يكسر ، ينكسر broke broken 

breed يلد ، يولد bred bred 

bring جيلب ، حيضر brought brought 

broadcast يذيع broadcast broadcast 

build يبين built built 

burn * حيرق ، حيترق  burnt burnt 

burst يفجر ، ينفجر burst burst 

buy يشتري bought bought 

  C  
can يستطيع could could 

cast يرمي cast cast 

catch ميسك caught caught 

chide يوبخ chided chidden 

choose خيتار chose chosen 

cleave يشق cleft cleft 

cline يتماسك clung clung 

come يأيت came come 

cost يكلف cost cost 

creep يزحف crept crept 

cut يقطع cut cut 

D 
deal يتعامل ، يعامل dealt dealt 

dig حيفر dug dug 

do يفعل ، يعمل did done 
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draw يرسم drew drawn 

dream * حيلم  dreamt dreamt 

drink يشرب drank drunk 

drive يسوق drove driven 

dwell * يسكن dwelt dwelt 

E 
eat يأكل ate eaten 

F 
fall يسقط ، يقع fell fallen 

feed يطعم fed fed 

feel يلمس ، حيس felt felt 

fight يتقاتل ، يتشاجر fought fought 

find جيد ، يكتشف found found 

flee يفر fled fled 

fling يقذف بقوة flung flung 

fly يطري flew flown 

forbid حيفر ، مينع forbade forbidden 

foreknow ًيعرف مقدما foreknew foreknown 

foresee يتنبأ foresaw foreseen 

foretell يتكهن foretold foretold 

forget ينسى forgot forgotten 

forgive يغفر ، يصفح forgave forgiven 

forsake يتخلى عن ، يهجر forsook forsaken 

freeze يتجمد froze frozen 

G 
get ينال got <U.S> gotten 

<G.B> got  
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give يعطي give given 

go يذهب went gone 

grind يطحن  ground ground 

grow ينمو ، ينبت grew grown 

H 
hang يعلق hung hung 

have ميلك had had 

hear يسمع heard heard 

hide خيبئ ، خيتبئ hid hidden 

hit يضرب  hit hit 

hold حيتفظ ميسك ، held held 

hurt جيرح ، يؤذي hurt hurt 

I 
inlay يطعم inlaid inlaid 

K 
keep حيمي ، يظل kept kept 

kneel * يركع knelt knelt 

knit * يقطب حاجبيه knit knit 

know يعرف knew known 

L 
lay يضع laid laid 

lead يقود ، يرشد led led 

lean * يستند ، مييل leant leant 

leap * يقفز leapt leapt 

learn * يعلم ، يتعلم learnt learnt 

leave يغادر left left 

lend يقرض  lent lent 
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let يدع let let 

lie يتمدد ، يكذب lay lain 

light يشرق ، يشتعل lit lit 

lose يفقد lost lost 

M 
make يصنع ، جيعل made made 

may ميكن might might 

mean يعين meant meant 

meet يقابل met met 

mislay يضيع mislaid mislaid 

mislead يضلل ، خيدع misled misled 

misspend يبدد misspent misspent 

mistake خيطئ mistook mistaken 

misunderstand يسئ الفهم misunderstood misunderstood 

mow * حيصد mowed mowed 

O 
outdo يهزم ، يتغلب على outdid outdone 

overbear يقهر ، يستبد overborne overborne 

overcast يعتم overcast overcast 

overcome يقهر ، ينهك  overcame  overcome 

overdo يبالغ overdid overdone 

overfeed يتخم overfed overfed 

overrun جيتاح overran overrun 

oversee يراقب ، يفحص oversaw overseen 

oversleep يستغرق يف النوم overslept overslept 

overtake يتجاوز ، يفاجئ overtook overtaken 

overthrow يهزم ، يدمر overthrew overthrown 
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P 
partake يقاسم ، يشارك partook partaken 

pay يدفع paid paid 

put يضع put put 

Q 
quit *  ، يستقيليغادر quit quit 

R 
read يقرأ read read 

rebuild يعيد مباء rebuilt rebuilt 

redo يعيد عمل شيء redid redone 

remake يصنع ثانية remade remade 

rend يرتع بعنف rent rent 

repay يفي ، يرد repaid repaid 

retell يروي ثانية retold retold 

rewrite يعيد صياغة rewrote rewritten 

rid * خيلص ، حيرر rid rid 

ride يركب rode ridden 

ring يرن rang rung 

rise ينهض rose risen 

run يعدو ، يشغل ran run 

S  
saw * ينشر sawed sawn 

say يقول said said 

see يرى saw seen 

seek يبحث عن sought sought 

sell يبيع sold sold 

send يرسل sent sent 
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set يقرر set set 

sew * خييط  sewed sewn 

shake يهز ، يهتز shook shaken 

shall سوف should should 

shed يذرف ، يسفح shed shed 

shine * يتألق ، يلمع shone shone 

shoot يطلق النار shot shot 

show * يرى ، يبني showed shown 

shrink يتقلص shrank shrunk 

shut  ، حيبسيغلق shut shut 

sing يغين ، يغرد sang sung 

sink يغطس ، يغرق sank sunk 

sit جيلس sit sit 

slay يذبح slew slain 

sleep ينام slept slept 

slide يرتلق slid slid 

slit يشق slit slit 

smell * يشم smelt smelt 

smite يضرب بقوة smote smitten 

sow يبذر sowed sown 

speak يتكلم spoke spoken 

speed * يسرع sped sped 

spell * يتهجى spelt spelt 

spend ينفق spent spent 

spin يغزل ، يدور بسرعة span spun 

spit يبصق spat spat 
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split يشق split split 

spoil * يتلف ، يدلل spoilt spoilt 

spread ينشر ، ينتشر spread spread 

spring يقفز sprang sprung 

stand يقف ، يصمد stood stood 

steal يسرق stole stolen 

stick يلصق stuck stuck 

sting يلسع ، يلدغ stung stung 

stink يننت stank stunk 

stride ميشي خبطى واسعة strode stridden 

strike يضرب struck struck 

strive * يكافح strove striven 

swear يقسم swore sworn 

sweep يكنس ، يكتسح swept swept 

swell ينتفخ ، يتورم swelled swollen 

swim يسبح swam swum 

swing يتأرجح swung swung 

T 
take يأخذ took taken 

teach يعلم taught taught 

tear ميزق tore torn 

tell يروي ، يقص told told 

think  ، يفكريعتقد thought thought 

thrive * يزدهر throve thriven 

throw يقذف threw thrown 

thrust يدفع ، يقحم ، يطعن thrust thrust 
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tread يطأ ، يسحق trod trodden 

U 
undergo يتحمل ، يقاسى underwent undergone 

understand يفهم understood understood 

undertake  ، يتوىليتعهد undertook undertaken 

upset يقلق ، يفسد  upset upset 

W 
wake * يوقظ ، يستيقظ woke woken 

waylay ميكن waylaid  waylaid 

wear يرتدي wore worn 

weave ينسج wove woven 

wed * يزوج ، يتزوج  wed wed 

weep يبكي wept wept 

wet * يبلل wet wet 

will سوف would would 

win يفوز ، يربح won won 

wind ينفخ ، يلف wound wound 

withdraw يسحب ، ينسحب withdrew withdrawn 

withhold يكبح ، ميتنع عن withheld withheld 

withstand يقاوم ، يصمد withstood withstood 

wring يعصر ، يلوي wrung wrung 

write يكتب ، يؤلف wrote written 
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A  
  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 able  قادر ، يقدر على also  أيضاً

  about  تقريباً  always  دائماً
 above  فوق am  )للمتكلم(أكون 

 add  يضيف  among  بني ، وسط

 afraid  خائف and  العطفواو 

 after  بعد anger  غضب ، يغضب

  again  مرة أخرى answer  إجابة ، جييب
 against  ضد any  أي ، أميا

 age  عمر appear  يظهر ، يبدو

  ago  منذ ، ماضٍ apple  تفاحة
 agree  يوافق are  )للجمع(يكون 

 air  هواء arrive  يصل

 all  كل ، مجيع as  مثل ، كأن

 allow  يسمح ask  يطلبيسأل  ، 

 
B  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 baby  رضيع ، صغري  black  أسود

 back  خلف ، ظهر  blood  دم

 bad  سيء ، رديء  blue  أزرق

 ball  كرة board  لوح خشيب

 banana  موز boat  قارب ، زورق ، مركب

 bank  بنك ، ضفة body  جسم

 bar  قضيب ، قطعة ، بار bone  عظم
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 base  أساس ، قاعدة book  كتاب

 bat  مضرب ، خفاش both  كال

 be  يكون ، يصبح bother  يزعج

 bear  حيمل ، يتحمل ، تلد box  صندوق

 beat  يضرب ، يهزم boy  ولد ، صيب

 beauty  مجال ، وسامة bread  خبز

 bed  سرير ، فراش break  يكسر

 before  قبل ، أمام breath  يتنفس

 begin  يبدأ bring  حيضر

 behind  خلف ، وراء brother  أخ

 believe  يؤمن ، يصدق brown  بين

  best  األفضل build  يبين
  better  أحسن ، أفضل من burn  حيترق ، يشتعل ، حيرق

  between  بني ، وسط busy  مشغول
 big  كبري but  لكن ، غري ، سوى

  bird  طائر by  جبانب ، بواسطة

  
C  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  call  نداء ، ينادي ، يصرخ close  يغلق ، يقفل

 can  يستطيع ، يقدر ، علبة cloud  سحابة

 capital  عاصمة ، رأس مال cold  بارد ، زكام

 car  سيارة color  لون ، يلون

 card  بطاقة ، ورقة لعب come  يأيت ، جييء

 care  يعتين ، يهتم company  شركة ، رفقة

 carry  حيمل compare  يقارن
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 case  حقيبة ، علبة complete  كامل ، يكمل

 cat  قطة cook  يطبخ

معتدل الربودة ، بارد ، 
  ممتاز

cool ميسك ، يقبض على  catch 

 cause  سبب ، يسبب copy  ينسخ ، نسخة

 center  مركز ، وسط ، حمور corn  ذرة

 chance  فرصة corner  زاوية

 change  ، يبدل ، يصرفيغري  correct  يصحح ، يعدل ، صحيح

 charge  يشحن ، يتهم  cost  مثن ، كلفة ، يثمن

 cheat  غشاش ، يغش ، حيتال count  يعد ، حيصي

 chicken  دجاجة country  بلد ، وطن

 child  طفل cover  غطاء ، يغطي

 choose  خيتار cow  بقرة

 circle  حلقة ، دائرة ، يدور create  خيلق

 city  مدينة crime  جرمية

 class  درجة ، طبقة ، فصل cross  صليب ، يعرب

  clean  نظيف ، ينظف cry  يصيح ، يبكي
 clear  واضح ، صاف cup  فنجان ، كوب

 clock  ساعة حائط cut  يقص ، يقطع

 
D  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 dance  رقصة ، يرقص difficult  صعب

 danger  خطر direct  مباشر ، يوجه

 dark  داكن ، قامت discuss  يناقش

 day  يوم divide  يقسم
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 decide  يقرر do  يفعل ، يعمل

 deep  عميق doctor  دكتور ، طبيب

 defeat  يهزم dog  كلب

 degree  درجة ، شهادة door  باب ، مدخل

 delay  يؤجل double  مزدوج ، مضاعف

 depend  يتوقف على ، يعتمد على doubt  شك ، يشك ، يرتاب

 deposit  ، عربونيودع  down  حتت

 describe  يصف draw  يسحب ، يرسم

 desert  صحراء dream  حلم ، حيلم

 design  تصميم ، يصمم drink  مشروب ، يشرب

 develop  يطور drive  يقود ، يسوق

 dictionary  قاموس dry  جاف ، جيفف

 die  ميوت during  أثناء ، خالل

 different  خمتلف   

  
E  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 ear  أذن   endاية ، ينهي

 early  مبكر enemy  خصم ، عدو

 east  شرق enough  كايف ، يكفي

 easy  سهل equal  مساوي ، يساوي

 eat  يأكل  even  حىت

 egg  بيضة evening  مساء

 eight  مثانية  explain  يشرح

 either  أي من ، إحدامها eye  عني

 empty  فراغ ، يفرغ    
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F  
  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 face  وجه ، يواجه fish  مسكة

 fall  اخلريف ، يسقط fit  يالئم ، مناسب لـ

 false  زائف five  مخسة

 far  بعيد fix  يصلح

 farm  مزرعة flag  راية ، علم

 fat  مسني fly  ذبابة ، يطري

 female  أنثى food  طعام

 fill  ميال ، حيشو foot  قدم

   finalائي forget  ينسى

 find  جيد fork  شوكة

 finger  إصبع four  أربعة

 finish  ينهي free  حر ، حيرر ، جماين

 fire  نار full  ممتلىء

 first  األول future  مستقبل

  
G  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 girl  فتاة gray  رمادي

 give  يعطي great  عظيم

 go  ، ينطلق يذهب green  أخضر

 gold  ذهب gun  بندقية ، مسدس

 good  جيد    
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H  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 hair  شعر hole  ثقب ، حفرة

 hand  يد home  بيت ، مرتل

 happy  سعيد hope  أمل ، يأمل

 hard  صعب horse  حصان

 hat  قبعة hospital  مستشفى

 have  ميلك hot  حار

 he  هو hotel  فندق

 head  رأس hour  ساعة

 hear  يسمع house  بيت ، مرتل

 heart  قلب how  كيف ، كم

 here  هنا  hurt  يؤمل ، جيرح

 high  عايل   

  
I  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 I  أنا is  يكون

  ice  ثلج island  جزيرة

 ill  مريض it  ضمري مفرد لغري العاقل

 important  مهم    
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J  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 jealous  غيور job  عمل ، شغل ، وظيفة

 join    يربط ، يصل jungle  غابة

  
K  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 key  مفتاح knee  ركبة

 kill  يقتل knife  سكني

 kind  لطيف ، نوع know  ، يعلم يعرف

  
L  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 lady  سيدة listen  يصغي ، ينصت

 land  أرض little  قليل ، صغري

 language  لغة live  يقيم ، حيبيعيش ، 

 last  آخر lip  شفة

 learn  يتعلم long  طويل

 leave  يغادر look  ينظر ، يراقب

 left  يسار lose  خيسر ، يضيع

 leg  ساق loud  عال ، مرتفع ، صاخب

 less  أقل love  حب ، حيب

 like  مثل ، يرغب low  منخفض

 line  خط   
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M  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 make  يعمل ، يصنع moon  قمر

 male  ذكر morning  صباح

 man  رجل most  أكثر ، معظم

 many  كثري ، عديد mother  أم

 marry  يتزوج much  كثري

 may  رمبا mouth  فم

 mix  مزيج ، ميزج ، خيلط  mush  جيب ، يتوجب

  
N  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 nail  ظفر ، مسمار nine  تسعة

 narrow  ضيق ، يضيق no  ال

 near  قريب ، يقترب noon  الظهر ، منتصف النهار

 necessary  ضروري normal  عادي

 neck  رقبة north  مشال

 need  حاجة ، حيتاج nose  أنف

 net  شبكة nothing  الشيء

 new  جديد now  اآلن

 night  ليل  number  رقم ، عدد
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O  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 office  مكتب open  يفتح

 oil  زيت ، نفط opposite  عكس ، أمام

 old  كبري يف السن ، قدمي or  أو

 one  واحد orange  برتقال ، برتقايل

 only  فقط other  غري ، خالف، آخر 

  
P  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  pass  مير ، يتجاوز plate  طبق ، صحن

 past  ماضي play  يلعب

 pay  يدفع please  يسر ، يرضي

 pen  قلم poor  فقري

 pencil  قلم رصاص possible  ممكن ، حمتمل

 people  الناس private  خاص

 picture  صورة public  عام ، مشاع ، مجهور

 pig  خرتير put  يضع

 plane  طائرة    

  

Q  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 quantity    كمية question    سؤال

 quarter  ربع  quick  سريع

 queen  أمرية  quit  يكف عن عمله ، يغادر

 quest       حبث ، حتقيق ، يبحث عن quite  متاماً ، إىل حد بعيد
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R  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
  rain  مطر ، متطر reply  إجابة ، جييب

 read  يقرأ responsible  ل عنومسؤ

 ready  جاهز right  صحيح ، ميني

 red  أمحر room  غرفة ، حيز

 regular  عادي ، نظامي run  يركض

    

S  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 sad  حزين slow  يبطىء ، يتمهل

 safe  آمن small  صغري

 sail  ختفيض ، يبحر ، خيفض smile  ابتسامة ، يبتسم

 same  مطابق ، نفس الشيء smoke  دخان ، يدخن

 say  يقول soft  ناعم ، طري

 school  مدرسة some  بعض

 sea  حبر song  أغنية

  search  يبحث sound  صوت

 second  ثاين ، ثانية south  جنوب

 secret  سر speak  يتكلم

 see  يرى special  خاص

 send  يرسل spell  يتهجى

 serious  جاد ، جدي spend  ينفق ، ميضي

 set  جيلس ، يرتب spoon  ملعقة

 seven  سبعة spring  ربيع ، زنربك ، ينبوع

 sharp  حاد ، ذكي stand  يقومقف ، 
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 she  هي star  جنمة

 ship  سفينة start  يبدأ

 shirt  قميص stick  يلصق

 shoe  نعل ، حذاء stomach  معدة

 short  قصري store  حمل ، خيزن

 shut  يغلق story  قصة

 side  جانب ، ناحية strange  غريب

 sign  الفتة ، رمز ، يوقع street  شارع

 silver  ، فضةفضي  strong  قوي

 simple  بسيط study  يدرس ، دراسة

 single  أعزب ، مفرد sudden  مفاجىء

 sister  أخت ، ممرضة ، راهبة sugar  سكر

 sit  جيلس ، يقعد summer  صيف

 six  ستة sun  مشس

 size  قياس ، مقاس sure  أكيد

 skin  جلد sweet  حلو

 sky  مساء swim  يسبح

 sleep  ينام    

  
T 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 table  طاولة time  وقت

 take  يأخذ tired  متعب

 talk  يتكلم together  معاً

 tall  طويل tomorrow  غداً

 teach  يدرس ، يعلم tongue  لسان



 ١٣ 
 

 team  فريق tooth  سن

 tell  يقول ، خيرب ، يروي town  مدينة ، بلدة

 ten  عشرة train  قطار

 test  ، خيترباختبار  translate  يترجم

 that  ذلك ، الذي  travel  يسافر ، سفر

 there  هناك tray  طبق الطعام ، صينية

 they  هم tree  شجرة

 thing  شيء true  حقيقي ، صادق

 think  يفكر ، يعتقد ، يظن try  حياول

 this  هذا turn  يلف ، يدير ، حيول

 three  ثالثة two  اثنني

 throat  حلق type  نوع ، يطبع

 through  خالل ، بواسطة time  وقت

 ticket  بطاقة ، تذكرة    

    

U  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 umbrella  مظلة use  يستخدم ، يستعمل

 understand  يفهم usual  معتاد ، مألوف

  
V 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 vacation  إجازة victory  نصر

 valid  قانوينشرعي ، صاحل ،  video  جهاز فيديو

  value     أمهية view  رؤية ، منظر ، يشاهد

  vary  يغري ، يتغري  village  قرية



 ١٤ 
 

  various  متنوع  visible  مرئي

  very  جداً  vote  تصويت ، اقتراع ، يقترع

  
W 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 wait  ينتظر which  أي ، اليت ، ما ، الذي

 wake up  ينهضيستيقظ ،  while  بينما ، حيثما

 wall  جدار white  أبيض

 want  يريد who  الذي ، من هو

 war  حرب why  ملاذا

  warm  داىفء wife  زوجة

 was  كان will  سوف ، وصية ، يرغب

 wash  يغسل ، يغتسل win  يربح ، يفوز

 watch  يرقب ، حيرس ، ساعة يد window  نافذة

 water  ماء ، يروي winter  شتاء

 way  طريق wise  حكيم

 we  حنن with  مع

 weak  ضعيف ، واهن woman  امرأة

 wear  يرتدي ، يلبس word  كلمة

 week  أسبوع work  عمل ، شغل

 well  جيداً ، متاماً world  عامل ، دنيا

 were  كانوا worry  قلق ، يقلق

 west  غرب write  يكتب

 wet  رطب ، مبتل wrong  خطأ

 what  ماذا ، ما which  أي ، اليت ، ما ، الذي

 when  مىت ، عندما while  بينما ، حيثما



 ١٥ 
 

 where  أين ، حيث    

  
Y  

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 year  سنة yesterday  أمس

 yellow  أصفر  you  أنت

 yes  نعم young  شاب ، صغري سن

  
Z 

  الكلمة  معناها  الكلمة  معناها
 zebra  محار وحشي  zoo  حديقة احليوان

 zero  صفر    

  
  


	Basics of English Language
	English Pronouns
	Auxiliary Verbs
	English Verbs
	English Nouns
	English Adjectives
	English Conjunctions
	English Prepositions
	Passive Voice
	Negative
	English Questions
	Additional Grammar
	Irregular Verbs
	Common Words

