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1.1. Capital Letters Capital Letters ا2بجدية ا.نجليزية الكبيرةا2بجدية ا.نجليزية الكبيرة

2.2. Small Letters Small Letters ا2بجدية ا.نجليزية الصغيرةا2بجدية ا.نجليزية الصغيرة
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Parts of SpeechParts of Speech
أقسام الك-مأقسام الك-م
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Ahmed writes Ahmed writes quickly.quickly.
..أحمد يكتب بسرعةأحمد يكتب بسرعة    

ھو عبارة عن كلمة تصف الفعل أو ھو عبارة عن كلمة تصف الفعل أو 
ًتزيد الصفة وضوحًاتزيد الصفة وضوحا

AdverbAdverb
حالحال

Play, played, will playPlay, played, will play ھو ما يدل على حدوث شيء في
وقت ما

VerbVerb
فعلفعل

richrich manman     رجل غني رجل غني
eحظ أن الصفة ھنا سبقت اeسم eحظ أن الصفة ھنا سبقت اeسم 

الموصوف بعكس اللغة العربية التي الموصوف بعكس اللغة العربية التي 
تكون فيھا الصفة بعد اeسم الموصوفتكون فيھا الصفة بعد اeسم الموصوف

ھو عبارة عن كلمة تصف اeسم ھو عبارة عن كلمة تصف اeسم 
وتكون قبلهوتكون قبله

Adjective    Adjective    
صفةصفة

تعريفتعريفمثالمثال

I, he, she, it, etc. I, he, she, it, etc. ………….... ھو ما يدل على اسم أو يحل
محله

Pronoun Pronoun 
ضميرضمير

Ahmed, bookAhmed, bookNounNoun
  اسم  اسم
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Parts of SpeechParts of Speech
أقسام الك-مأقسام الك-م
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AlasAlas! She died.! She died.    
..لقد ماتتلقد ماتت! ! يا ل�سف يا ل�سف 

ھو عبارة عن أصوات أو صيحات ھو عبارة عن أصوات أو صيحات 
تعبر عن التعجبتعبر عن التعجب

Interjection   Interjection   
حرف تعجبحرف تعجب

Ali Ali andand Ahmad visited us yesterday.Ahmad visited us yesterday.
 أحمد زارونا أمس أحمد زارونا أمسوو علي  علي 

ھو كلمة تصل ما بين كلمة و ھو كلمة تصل ما بين كلمة و 
.  .  كلمة أو جملة وجملة كلمة أو جملة وجملة 

Conjunction      Conjunction      
حرف العطفحرف العطف

تعريفتعريفمثالمثال
Ahmed goes Ahmed goes to to school school 

 المدرسة المدرسةإلىإلىأحمد يذھب أحمد يذھب 

They traveled They traveled by by planeplane
الطائرةالطائرةببھم سافروا ھم سافروا 

ھو كلمة تأتي مع اeسم أو ھو كلمة تأتي مع اeسم أو 
الضمير لتبين ع5قته بكلمة أخرىالضمير لتبين ع5قته بكلمة أخرى

              

Preposition      Preposition      
حرف الجرحرف الجر
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Parts of SpeechParts of Speech
أقسام الك-مأقسام الك-م
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This is This is anan apple.apple.
..ھذه تفاحةھذه تفاحة    

تستخدم          قبل اeسم النكرة 
. متحركالذي يبدأ بحرف 

This is This is thethe book I bought yesterday.book I bought yesterday.
..ھذا ھو الكتاب الذي اشتريته أمسھذا ھو الكتاب الذي اشتريته أمس    

. تستخدم              للتعريف

تعريفتعريفمثالمثال

This is This is aa book.book.
..ھذا كتابھذا كتاب

تستخدم          قبل اeسم النكرة 
. الذي يبدأ بحرف ساكن

ھناك ث5ث أدوات في اللغة ھناك ث5ث أدوات في اللغة 
: : ا.نجليزيةا.نجليزية

a, an, thea, an, the

ArticleArticle
أداةأداة

a

an

the
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::م-حظة م-حظة 

الجدير بالذكر أن الجملة ا.نجليزية eبد وأن تحتوي الجدير بالذكر أن الجملة ا.نجليزية eبد وأن تحتوي 
على فعل خ5ف اللغة العربية التي قد تكون فيھا على فعل خ5ف اللغة العربية التي قد تكون فيھا 

) ) علي طبيبعلي طبيب: (: (الجملة اسمية أي بدون فعل مثل الجملة اسمية أي بدون فعل مثل 
::ولو أردنا ترجمتھا إلى ا.نجليزية حرفيا نقول ولو أردنا ترجمتھا إلى ا.نجليزية حرفيا نقول 

Ali doctor.Ali doctor.
وھذه جملة إنجليزية خاطئة لعدم احتوائھا على وھذه جملة إنجليزية خاطئة لعدم احتوائھا على 

: : فعل والصحيح أن نضع لھا فعل فتصبح فعل والصحيح أن نضع لھا فعل فتصبح 
Ali Ali isis a doctora doctor
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SentencesSentences
ُأنواع الجملُأنواع الجمل

�� Simple SentencesSimple Sentences جمل بسيطةجمل بسيطة

�� Compound SentencesCompound Sentences                  جمل مركبةجمل مركبة

�� Complex SentencesComplex Sentences جمل معقدة           جمل معقدة           
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Simple Sentences                    Simple Sentences                    
جمل بسيطةجمل بسيطة

: : ھي الجملة التي تحتوي على فعل واحد فقطھي الجملة التي تحتوي على فعل واحد فقط
::مثالمثال

1)1) I I sawsaw a boy.a boy.
2)2) The boy The boy waswas riding a bicycle.riding a bicycle.

: : يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة بسيطةيمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة بسيطة
I I sawsaw a boy riding a bicycle.a boy riding a bicycle.
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Compound SentencesCompound Sentences
جمل مركبةجمل مركبة

ھي الجملة التي تتركب من جملتين بسيطتين لھما صلة ھي الجملة التي تتركب من جملتين بسيطتين لھما صلة 
ما معنى مستقل حيث يتم ما معنى مستقل حيث يتم ھھببعضھما البعض ولكل منببعضھما البعض ولكل من
: : ربطھما بحرف عطف مثلربطھما بحرف عطف مثل

and/ but /orand/ but /or

andand:: تربط جملتين لھما ع5قة بين بعضھماتربط جملتين لھما ع5قة بين بعضھما : :واو العطفواو العطف

Ahmed did his homework. Anas helped him.Ahmed did his homework. Anas helped him.
::يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة 

Ahmed did his homework Ahmed did his homework andand Anas helped him.Anas helped him.
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Compound SentencesCompound Sentences
جمل مركبةجمل مركبة

butbut:     :       تربط جملتين عن  شيئين مختلفين أو متناقضينتربط جملتين عن  شيئين مختلفين أو متناقضين : :لكنلكن

Khaled is rich.   He is unhappy.Khaled is rich.   He is unhappy.
::يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدةيمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة

Khaled is rich Khaled is rich butbut he is unhappy.he is unhappy.

oror:                            :                            تربط جملتين يكون فيھما خيارتربط جملتين يكون فيھما خيار  :  :أوأو

We can play football.   We can watch TV.We can play football.   We can watch TV.
::يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة يمكن ربط الجملتين لنكون جملة واحدة 

We can play football We can play football oror we can watch TV.we can watch TV.
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Complex SentencesComplex Sentences
جمل معقدةجمل معقدة

ھي الجملة التي تحتوي على أكثر من فعل واحد و مركبة ھي الجملة التي تحتوي على أكثر من فعل واحد و مركبة 
::من جملتينمن جملتين

Main ClauseMain Clause  أساسية  أساسية جملةجملة

: :  وھي ث5ثة أنواع وھي ث5ثة أنواع   Subordinate Clause Subordinate Clause جملة ثانويةجملة ثانوية
�� Noun ClauseNoun Clause                         أسمية أسمية جملة جملة 
�� Adjectival ClauseAdjectival Clause         وصفية   وصفية   جملة جملة 
�� Adverbial ClauseAdverbial Clause           ظرفية   ظرفية   جملة جملة 
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Clause & PhraseClause & Phrase
الجملة و شبه الجملةالجملة و شبه الجملة

�� A clause is a combination of words containing a verb and A clause is a combination of words containing a verb and 
has a complete meaning.has a complete meaning.

::مثالمثال. . الجملة ھي مجموعة كلمات تحتوي على فعل و لھا معنى تامالجملة ھي مجموعة كلمات تحتوي على فعل و لھا معنى تام
I saw the man I saw the man who was carrying a stick.who was carrying a stick.

�� A phrase is a combination of words forming part of the A phrase is a combination of words forming part of the 
sentence but without a verb. sentence but without a verb. 

. .  من الجملة بدون فعل من الجملة بدون فعلًجزءًاجزءاشبه الجملة عبارة عن مجموعة كلمات تكون شبه الجملة عبارة عن مجموعة كلمات تكون 
::مثالمثال

I saw the man I saw the man carrying a stick.carrying a stick.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Verb to BE Verb to BE ““ يكونيكون””فعل فعل 

�� It is used as a principal and a helping verb.It is used as a principal and a helping verb.

: : يستخدم كفعل رئيسي ومساعد يستخدم كفعل رئيسي ومساعد 

beenwereareWe, They, 
You

beenwasisHe, She, It

beenwasamI

Past participle
أسم المفعول

Past
ماضي

Present
مضارع

Subject
فاعل
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Verb to BE Verb to BE ““ يكونيكون””فعل فعل 

..نستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتةنستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتة

نستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في نستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في 
. . الماضيالماضي

:Examples:Examples أمثلةأمثلة
1.1. I I amam a pupil.a pupil.
2.2. They They areare boys.boys.
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Negative Sentences with the verb to BENegative Sentences with the verb to BE   
““يكونيكون””الجمل المنفية بالفعل الجمل المنفية بالفعل   

�� We make negative statements with the verb to BE We make negative statements with the verb to BE 
by using the word by using the word notnot after the verb to be.after the verb to be.

بوضع كلمةبوضع كلمة) ) يكونيكون((نكون جمل منفية مع فعل نكون جمل منفية مع فعل 
. .  بعده  بعده  (not)(not)

You You areare notnot tall.tall.You You areare tall.tall.

I I am notam not at home.at home.I I amam at home.at home.

NegativeNegative
نفينفي

AffirmativeAffirmative
إثباتإثبات
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Making Questions with the verb to BEMaking Questions with the verb to BE     
““يكونيكون””تكوين السؤال مع فعل تكوين السؤال مع فعل 

�� ““YesYes”” or or ““NoNo”” questions and short answersquestions and short answers

: : و ا.جابات مختصرةو ا.جابات مختصرة) ) ee((و و ) ) نعمنعم((ا2سئلة با2سئلة ب

No, they were No, they were 
not.not.

Yes, they were.Yes, they were.at school?at school?the boysthe boysWereWere

No, I am not.No, I am not.Yes, I am.Yes, I am.a teacher?a teacher?youyouAreAre

No + Subject + No + Subject + 
Be + notBe + not

Yes + Subject Yes + Subject 
+ Be+ Be

+ Complement+ Complement
تكملةتكملة

+Subject +Subject 
فاعلفاعل

BeBe

NegativeNegative
نفينفي

AffirmativeAffirmative
إثباتإثبات

Short AnswersShort Answers

إجابات مختصرةإجابات مختصرة
““YesYes”” or or ““NoNo”” questionsquestions

e أسئلة إجابتھا بـ نعم وe أسئلة إجابتھا بـ نعم و
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Verb to DO Verb to DO ““ يعمليعمل””فعل فعل 

�� It is used as a principal and a helping verb.It is used as a principal and a helping verb.

::يستخدم كفعل رئيسي وفعل مساعد يستخدم كفعل رئيسي وفعل مساعد 

donediddoesHe, She, It

donediddoI, you, we, 
they

Past participle
أسم المفعول

Past
ماضي

Present
مضارع

Subject
فاعل

..نستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتةنستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتة
..نستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في الماضينستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في الماضي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

عودة إلى القائمة الرئيسية



Verb to HAVE Verb to HAVE ““ يملكيملك””فعل فعل 

�� It is used as a principal and a helping verb.It is used as a principal and a helping verb.

: : يستخدم كفعل رئيسي وفعل مساعد يستخدم كفعل رئيسي وفعل مساعد 

hadhadhasHe, She, It

hadhadhaveI, you, we, 
they

Past participle
أسم المفعول

Past
ماضي

Present
مضارع

Subject
فاعل

..نستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتةنستخدم صيغة المضارع للتعبير عن عادات أو حقائق ثابتة
..نستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في الماضينستخدم صيغة الماضي للتعبير عن شيء حصل وانتھى في الماضي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Negative Sentences with verb to HAVE Negative Sentences with verb to HAVE 
as a main verb as a main verb 

كفعل رئيسيكفعل رئيسي“ “ يملكيملك””  الجمل المنفية مع فعل   الجمل المنفية مع فعل 

breakfast this breakfast this 
morning.morning.

havehavenotnotdiddidTheyThey

A new watch.A new watch.havehavenotnotdoesdoesHeHe

a car.a car.havehavenotnotdodoI I 

+ + 
ComplementComplement

تكملةتكملة

+ have+ have+ not+ not+ + 
do/does/diddo/does/did

SubjectSubject
فاعلفاعل

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions with the verb to HAVE as a Making Questions with the verb to HAVE as a 
main verb main verb 

  كفعل رئيسيكفعل رئيسي“ “ يملكيملك”” تكوين السؤال مع فعل  تكوين السؤال مع فعل 

No, he does notNo, he does notYes, he does.Yes, he does.a new watch?a new watch?havehaveheheDoesDoes

Breakfast this Breakfast this 
morning?morning?

a car?a car?

+ Complement+ Complement
تكملةتكملة

No, they did not.No, they did not.Yes, they did.Yes, they did.havehavetheytheyDidDid

No, I do not.No, I do not.Yes, I do.Yes, I do.havehaveyouyouDoDo

No + Subject + No + Subject + 
do/does/diddo/does/did

+not+not

Yes + Subject + Yes + Subject + 
do/does/diddo/does/did

+have+have+Subject +Subject 
فاعلفاعل

Do/Does/DidDo/Does/Did

NegativeNegative
نفينفي

AffirmativeAffirmative
إثباتإثبات

Short AnswersShort Answers

إجابات مختصرةإجابات مختصرة
““YesYes”” or or ““NoNo”” questionsquestions

e أسئلة إجابتھا بـ نعم وe أسئلة إجابتھا بـ نعم و

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Verb to HAVE as a helping verbVerb to HAVE as a helping verb
كفعل مساعدكفعل مساعد“ “ يملك يملك ””فعل فعل   

�� Verb to have is used as a helping verb to form the Verb to have is used as a helping verb to form the 
perfect tense.perfect tense.

.. التام التام المضارع المضارعزمنزمنيستخدم فعل يملك كفعل مساعد ليكون يستخدم فعل يملك كفعل مساعد ليكون 

: : أمثلةأمثلة
�� They They havehave lived here for two years.lived here for two years.
�� Adel Adel hashas just finished his work.just finished his work.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Negative Sentences with verb to HAVE Negative Sentences with verb to HAVE 
as a helping verbas a helping verb

كفعل مساعدكفعل مساعد“  “  يملكيملك”” الجمل المنفية مع فعل  الجمل المنفية مع فعل 

. . الفعلالفعل ھذا  ھذا      بعد     بعدلتكوين نفي مع فعل يملك نضع  لتكوين نفي مع فعل يملك نضع  
  

: :  أمثلة أمثلة
I have lived here for a long time.I have lived here for a long time.
I have I have notnot lived here for a long time. lived here for a long time. 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

notnot

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions with verb to HAVE as a Making Questions with verb to HAVE as a 
helping verb helping verb 

كفعل مساعدكفعل مساعد“ “ يملكيملك”” تكوين السؤال مع فعل  تكوين السؤال مع فعل 

�� ““YesYes”” or or ““NoNo”” questions and short answersquestions and short answers

: : ا2سئلة بـ نعم و e و ا.جابات مختصرةا2سئلة بـ نعم و e و ا.جابات مختصرة
لتكوين سؤال مع فعل يملك كفعل مساعد نقدم لتكوين سؤال مع فعل يملك كفعل مساعد نقدم 

. . ھذا الفعل على الفاعلھذا الفعل على الفاعل
::مثالمثال

�� They They have livedhave lived here for a long time.here for a long time.
�� HaveHave they they livedlived here for a long time?here for a long time?
�� Yes, they Yes, they havehave.           No, they .           No, they havehave not.not.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Other Uses of Verb to HAVE Other Uses of Verb to HAVE 

“ “ يملكيملك””استخدامات أخرى مع فعل استخدامات أخرى مع فعل   

�� To express necessity in the present and past To express necessity in the present and past have to, has to, have to, has to, 
had to.had to.

:  :  مثالمثال. . ليعبر عن الضرورة في المضارع و الماضيليعبر عن الضرورة في المضارع و الماضي
I I have to leavehave to leave now.now.
________________________________________________________________________________________________________
�� With some model auxiliaries.With some model auxiliaries.

: : مثالمثال.  .  مع بعض ا2فعال الناقصةمع بعض ا2فعال الناقصة
You You had betterhad better see a doctor.see a doctor.
________________________________________________________________________________________________________
�� To show that something is caused by another person.To show that something is caused by another person.

: : مثالمثال. .  ما حصل بواسطة شخص اخر ما حصل بواسطة شخص اخرًشيئًاشيئاليبين أن ليبين أن 
I I havehave my shoes my shoes cleanedcleaned every week.every week.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Nouns Nouns ا&سماءا&سماء  

NounsNouns are words we use to name:are words we use to name:
::ا2سماء ھي الكلمات التي نستخدمھا لذكر ا2سماء ھي الكلمات التي نستخدمھا لذكر 

..اسم ، علم ، شخص ، شيء ، مكان ، أفكار ، شعوراسم ، علم ، شخص ، شيء ، مكان ، أفكار ، شعور

happiness, anger, boredom, joy, happiness, anger, boredom, joy, ……..FeelingsFeelingsشعورشعور
freedom, honesty, truth, freedom, honesty, truth, ……..IdeasIdeasأفكارأفكار
school, street, city, house, school, street, city, house, ……....PlacesPlacesأماكنأماكن
book, table, sugar, fruit, book, table, sugar, fruit, ……ThingsThingsأشياءأشياء

man, father, teacher, neighbor, man, father, teacher, neighbor, ……PeoplePeopleأشخاصأشخاص

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Countable & Uncountable Nouns Countable & Uncountable Nouns 
 ا&سماء المعدودة و غير المعدودة ا&سماء المعدودة و غير المعدودة

�� Countable NounsCountable Nouns: are things that be : are things that be 
counted as one, two, three, and so on.counted as one, two, three, and so on.

ھي ا2شياء التي يمكن عدھا بـ واحد ، ھي ا2شياء التي يمكن عدھا بـ واحد ، : : ا2سماء المعدودةا2سماء المعدودة
. . اثنان ، ث5ثة وھكذااثنان ، ث5ثة وھكذا

�� Uncountable NounsUncountable Nouns: cannot be counted.: cannot be counted.

 يمكن  يمكن  أي e أي eھي التي e يمكن عدھا ھي التي e يمكن عدھا : : ا2سماء الغير معدودةا2سماء الغير معدودة
..قبلھاقبلھاوضع رقم وضع رقم 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Countable Nouns Countable Nouns 
 ا&سماء المعدودة ا&سماء المعدودة

�� These nouns have singular and plural forms.These nouns have singular and plural forms.
..ھذه ا2سماء لھا صيغ مفردة و جمعھذه ا2سماء لھا صيغ مفردة و جمع

�� Before singular countable nouns you can use Before singular countable nouns you can use a/ana/an..
            .            .قبل ا2سماء المفردة المعدودة تستطيع استخدام قبل ا2سماء المفردة المعدودة تستطيع استخدام 

�� You cannot use singular countable nouns alone You cannot use singular countable nouns alone 
without words such as: without words such as: 

a, an, one, my, your, his, etc.a, an, one, my, your, his, etc.
e نستطيع استخدام أسماء مفردة معدودة بمفردھا بدون e نستطيع استخدام أسماء مفردة معدودة بمفردھا بدون 

..الكلمات السابقةالكلمات السابقة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

(a/an)(a/an)

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

We form plurals of most nouns by adding We form plurals of most nouns by adding ““ss””
to the singular noun.to the singular noun.

ّنكون الجمع من معظم ا2سماء بإضافةّنكون الجمع من معظم ا2سماء بإضافة
.. ل5سم المفرد ل5سم المفرد ““ss””

many horsesmany horsesone horseone horse
two bookstwo booksone bookone book

PluralPluralSingularSingular

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

حـــــــــا~ت خاصــــــــــــــةحـــــــــا~ت خاصــــــــــــــة

sh, ch, z, x, ssh, ch, z, x, sesesا&سماء التي تنتھي بالحروف                            نضيف لھاا&سماء التي تنتھي بالحروف                            نضيف لھا

matchesmatchesmatchmatch

busesbusesbusbus

boxesboxesboxbox
dishesdishesdishdish

PluralPluralSingularSingular

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

حـــــــــا~ت خاصــــــــــــــةحـــــــــا~ت خاصــــــــــــــة
ا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف ساكن، تحذف       ونضيفا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف ساكن، تحذف       ونضيف

citcitiesiescitycity
babbabiesiesbabybaby

PluralPluralSingularSingular

yyiesies yy

..ا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف متحرك، نضيف       فقطا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف متحرك، نضيف       فقط yyss

keykeysskeykey
boyboyssboyboy
PluralPluralSingularSingular

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

حـــــــــا~ت خاصــــــــــــــةحـــــــــا~ت خاصــــــــــــــة
ا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف ساكن، نضيفا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف ساكن، نضيف

potatopotatoesespotatopotato
tomatotomatoesestomatotomato

PluralPluralSingularSingular
ooeses

..ا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف متحرك، نضيف       فقطا&سماء التي تنتھي بحرف       وسبقه حرف متحرك، نضيف       فقط ooss

zoozoosszoozoo
radioradiossradioradio
PluralPluralSingularSingular

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

حـــــــــا~ت خاصــــــــــــــةحـــــــــا~ت خاصــــــــــــــة
 ونضيف ونضيفا&سماء التي تنتھي بحرف      أو        نحولھا إلى حرف      ،    ا&سماء التي تنتھي بحرف      أو        نحولھا إلى حرف      ،    

kniknivesvesknifeknife
shelshelvesvesshelfshelf

PluralPluralSingularSingular

::ا&سماء المركبة تجمع حسب ا~سم ا&خير       ا&سماء المركبة تجمع حسب ا~سم ا&خير       

policemenpolicemenpolicemanpoliceman
classroomsclassroomsclassroomclassroom
PluralPluralSingularSingular

ffeses fefevv

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Spelling Rules for Plurals Spelling Rules for Plurals 
 قواعد إم-ء الجمع قواعد إم-ء الجمع

حـــــــــا~ت خاصــــــــــــــةحـــــــــا~ت خاصــــــــــــــة
::ھناك بعض ا&سماء الشاذةھناك بعض ا&سماء الشاذة

feetfeetfootfoot

peoplepeoplepersonperson

childrenchildrenchildchild

womenwomenwomanwoman

menmenmanman

geesegeesegoosegoose

teethteethtoothtooth

micemicemousemouse

PluralPluralSingularSingular

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Uncountable Nouns Uncountable Nouns 
 ا&سماء الغير المعدودة ا&سماء الغير المعدودة

�� Uncountable nouns cannot be counted.Uncountable nouns cannot be counted.
ھي التي e جمع لھا بإضافةھي التي e جمع لھا بإضافة

::أمثلــــــةأمثلــــــة
�� salt, coffee, tea, food, meat, gold, music, bloodsalt, coffee, tea, food, meat, gold, music, blood..

ا2سماء ا2سماء             أو             قبل             أو             قبل e تستطيع استخدامe تستطيع استخدام
الغير المعدودة الغير المعدودة 

es , ses , s

aaanan  

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Uncountable Nouns Uncountable Nouns 
 ا&سماء الغير المعدودة ا&سماء الغير المعدودة

clothclothقماشقماشmusicmusicموسيقىموسيقىmarblemarbleرخامرخام

rainrainمطرمطرsteelsteelحديدحديدgrassgrassعشبعشب

ricericeرزرزwoodwoodخشبخشبfurniturefurnitureمفروشاتمفروشات

milkmilkحليبحليبpaperpaperورقورقbreadbreadخبزخبز

newsnewsأخبارأخبارglassglassزجاجزجاجcheesecheeseجبنجبن

sugarsugarسكرسكرgoldgoldذھبذھبbloodbloodدمدم

butterbutterزبدزبدfoodfoodطعامطعامteateaشايشاي

informationinformationمعلوماتمعلوماتcoffeecoffeeقھوةقھوةknowledgeknowledgeمعرفةمعرفة

flourflourدقيقدقيقsaltsaltملحملحmeatmeatلحملحم

ًمزيدا من ا&سماء الغير المعدودةًمزيدا من ا&سماء الغير المعدودة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Uncountable Nouns Uncountable Nouns 
 ا&سماء الغير المعدودة ا&سماء الغير المعدودة

. . جميع ا2سماء الغير المعدودة تعامل معاملة المفردجميع ا2سماء الغير المعدودة تعامل معاملة المفرد
: : أمثلةأمثلة

�� Coffee Coffee isis a traditional drink in Saudi Arabia.a traditional drink in Saudi Arabia.
�� Milk Milk hashas many minerals. many minerals. 

و لكن لو وضعت كلمات تدل على الكمية قبل اeسم الغير و لكن لو وضعت كلمات تدل على الكمية قبل اeسم الغير 
..معدود فأنه يعامل معاملة الجمعمعدود فأنه يعامل معاملة الجمع

�� Two cups of tea Two cups of tea areare not enough for me.not enough for me.
�� Five liters of oil Five liters of oil dodo not operate this machine.not operate this machine.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
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Definite & Indefinite Articles Definite & Indefinite Articles 
 أدوات التعريف و النكرة أدوات التعريف و النكرة

aa//anan
are used as indefinite articles. are used as indefinite articles. تستخدمان كأدوات نكرةتستخدمان كأدوات نكرة..

TheThe
is used as definite articles. is used as definite articles. تستخدم كأداة للتعريفتستخدم كأداة للتعريف..

�� We put We put ““aa”” before a noun starting with a constant sound.before a noun starting with a constant sound.
..نضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف ساكننضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف ساكن

�� We put We put ““anan”” before a noun starting with a vowel sound.before a noun starting with a vowel sound.
..نضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف متحركنضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف متحرك

عودة إلى القائمة الرئيسية
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التالي
التالي

aa

anan

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Indefinite Articles Indefinite Articles ““aa”” & & ““anan””
 أدوات النكرة أدوات النكرة

�� We put We put ““aa”” before a noun starting with a constant before a noun starting with a constant 
sound.sound.

..نضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف ساكننضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف ساكن

�� We put We put ““anan”” before a noun starting with a vowel before a noun starting with a vowel 
sound.sound.

..نضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف متحركنضع      قبل ا2سماء التي تبدأ بحرف متحرك

:  :  الحروف المتحركة  الحروف المتحركة   VowelsVowels

a a –– e e –– i i –– o o -- uu

aa

anan

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
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Indefinite Articles Indefinite Articles ““aa”” & & ““anan””
 أدوات النكرة أدوات النكرة

We use We use a/ana/an::

عودة إلى القائمة الرئيسية
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التالي
التالي

السابق
السابق

He washes his 
hands ten times a
day.  (means every 
day).

مع ا2رقام التي تعني مع ا2رقام التي تعني 
“ “ كلكل””

With numbers that With numbers that 
mean every.mean every.

Saleh is a doctor
He is an engineer. 
She is an English 
women.

قبل الوظيفة أو قبل الوظيفة أو 
مجموعة معينة من مجموعة معينة من 
. . الناس أو الجنسيةالناس أو الجنسية

Before a job, a Before a job, a 
particular group of particular group of 
people or a nationality.people or a nationality.

a table 
an egg

قبل ا2سماء المفردة قبل ا2سماء المفردة 
. . المعدودةالمعدودة

BeforeBefore a singular a singular 
countable noun.countable noun.
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Indefinite Articles Indefinite Articles ““aa”” & & ““anan””
 أدوات النكرة أدوات النكرة

We We DO NOTDO NOT use use a/ana/an::
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السابق
السابق

There are books on There are books on 
the table. the table. 
Milk is good for you.Milk is good for you.

e تستخدم أي أداة e تستخدم أي أداة 
قبل الجمع أو ا2سماء قبل الجمع أو ا2سماء 

.  .  الغير معدودةالغير معدودة

No article is used No article is used 
before plural or before plural or 
uncountable nouns.uncountable nouns.

Love, beauty, Love, beauty, 
hatred, wood, hatred, wood, 
silver, goldsilver, gold

e تستخدم أي أداة مع e تستخدم أي أداة مع 
ا2سماء المعنوية و ا2سماء المعنوية و 

. . أسماء المعادنأسماء المعادن

No article is used with No article is used with 
abstract nouns and the abstract nouns and the 
names of metals. names of metals. 
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The Definite Article The Definite Article ““TheThe””
““ألأل”” أدوات التعريف  أدوات التعريف 

TheThe is used before: is used before:  قبلقبل“ “ ألأل””تستخدم أداة التعريف تستخدم أداة التعريف                                     :                                     :
    

  
  

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Can you play Can you play thethe duff?duff?ت الموسيقيةeºت الموسيقيةأسماء اeºأسماء ا . .The names of musical The names of musical 
instruments.instruments.

Umar answered Umar answered thethe
question.question.

اeسم الذي يكون مفعول به اeسم الذي يكون مفعول به 
. . لجملةلجملة

A noun which is the A noun which is the 
object of  a sentence.object of  a sentence.

The The Arabian Gulf Arabian Gulf 
TheThe Red SeaRed Sea

أسماء ا2نھار و أسماء ا2نھار و 
. . الخالخ. . .. . .. .. . .. . .. .البحارالبحار

Names of rivers, seas, Names of rivers, seas, 
oceans, etcoceans, etc……..

TheThe river Nile  river Nile  
TheThe KaKa’’abaaba

اeسم الذي e يوجد من اeسم الذي e يوجد من 
. . نوعه سوى واحد فقطنوعه سوى واحد فقط

A noun that is the only A noun that is the only 
one of its kind. one of its kind. 
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The Definite Article The Definite Article ““TheThe””
““ألأل”” أدوات التعريف  أدوات التعريف 

TheThe is used before: is used before:  قبلقبل“ “ ألأل””تستخدم أداة التعريف تستخدم أداة التعريف                                     :                                     :
    

  
  

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Listen to Listen to thethe radio/news.radio/news.
Go to Go to thethe market/desert.market/desert.

 With some general With some general. . مع بعض التعبيرات العامةمع بعض التعبيرات العامة
expressions.expressions.

On On thethe first day of every first day of every 
month.month.

.With dates.With dates. . مع التواريخمع التواريخ

at at thethe weekendweekend
in in thethe eveningevening

مع بعض التعابير الدالة على مع بعض التعابير الدالة على 
. . الوقتالوقت

With some time With some time 
expressions.expressions.

TheThe United Kingdom  United Kingdom  
TheThe U.S.A.U.S.A.

 Names of some Names of some. . أسماء بعض البلدانأسماء بعض البلدان
countries. countries. 
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The Definite Article The Definite Article ““TheThe””
““ألأل”” أدوات التعريف  أدوات التعريف 
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on Monday,  in Juneon Monday,  in June
in summer (sometimes in summer (sometimes 
in the summer).in the summer).
before breakfast.before breakfast.

e تستخدم أي أداة مع  e تستخدم أي أداة مع  
أسماء معينة مثل ا2يام و أسماء معينة مثل ا2يام و 

. . الشھور الشھور 

No article is used before No article is used before 
such words such as day such words such as day 
and month names.and month names.

I am going to school.I am going to school.
I always go to bed early.I always go to bed early.

e تستخدم أي أداة قبل e تستخدم أي أداة قبل 
أسماء معينة مثل مدرسة، أسماء معينة مثل مدرسة، 

. .. . . .. . منزل، سرير، عملمنزل، سرير، عمل

No article is used before No article is used before 
such words as school, such words as school, 
home, bed, work,  etc. home, bed, work,  etc. 

I do not like science. My I do not like science. My 
favorite subject is favorite subject is 
mathematics.mathematics.

e تستخدم أي أداة مع e تستخدم أي أداة مع 
. . أسماء المواد الدراسيةأسماء المواد الدراسية

No article is used with the No article is used with the 
names of studies of names of studies of 
subjects. subjects. 

I saw a man. I saw a man. TheThe man man 
was young.was young.

نستخدم أداة التعريف أل نستخدم أداة التعريف أل 
مع اeسم الذي ذكر للمرة مع اeسم الذي ذكر للمرة 

. . الثانيةالثانية

Use article with the name Use article with the name 
that is repeated.that is repeated.
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Pronouns Pronouns    الضمائر   الضمائر

A pronoun replaces a noun .                      A pronoun replaces a noun .                      سمeسمالضمير يحل محل اeالضمير يحل محل ا

ourselvesourselvesoursoursourourususWeWe

yourselfyourselfyoursyoursyouryouryouyouyouyou

himselfhimselfhishishishishimhimhehe

herselfherselfhershersherherherhersheshe

themthem

youyou

itit

meme

Object Object 
PronounsPronouns
ضمائر المفعول بهضمائر المفعول به

theirtheir

youryour

itsits

mymy

PossessivePossessive
AdjectivesAdjectives
صفات الملكيةصفات الملكية

themselvesthemselvestheirstheirstheythey

yourselvesyourselvesyoursyoursyouyou

itselfitselfitsitsitit

myselfmyselfminemineII

ReflexiveReflexive
PronounsPronouns
ضمائر اeنعكاسضمائر اeنعكاس

PossessivePossessive
PronounsPronouns
ضمائر الملكيةضمائر الملكية

Subject Subject 
Pronouns Pronouns 
ضمائر الفاعلضمائر الفاعل
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Pronouns Pronouns    الضمائر   الضمائر

•• We use a pronouns instead of a noun when it is clear who or We use a pronouns instead of a noun when it is clear who or 
what we are talking about .what we are talking about .

نستخدم الضمير بدe من اeسم عندما نكون على علم  مع من أو عن أي نستخدم الضمير بدe من اeسم عندما نكون على علم  مع من أو عن أي 
..نتحدثنتحدثشيء شيء 

Examples  Examples     أمثلة   أمثلة
Ali is a good studentAli is a good student. . HeHe passes all his tests.passes all his tests.
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Object Pronouns Object Pronouns 
 ضمائر المفعول به ضمائر المفعول به

�� We use an object pronoun We use an object pronoun         نستخدم ضمير المفعول به        نستخدم ضمير المفعول به..

–– After a preposition. After a preposition. بعد حروف الجربعد حروف الجر

–– After After toto and and forfor with verbs like with verbs like make, give, send, lend, make, give, send, lend, 
pass, take, showpass, take, show. . 

Do you live near them?
Send the box directly to me.

The little boy made it for her.
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Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns 
 ضمائر ا~نعكاسية ضمائر ا~نعكاسية

�� Reflexive pronouns are used: Reflexive pronouns are used:  ضمائرا.نعكاسيةضمائرا.نعكاسيةنستخدم نستخدم..      
          
–– for emphasizefor emphasize للتأكيد   للتأكيد               

–– With some special expressions  With some special expressions  مع بعض التعابير الخاصةمع بعض التعابير الخاصة

Did you do the decorations yourself ?
I did the painting myself. 

Help yourself .
Enjoy yourself.
Behave yourself.
I live by myself. (I live alone)
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Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

•• The relative pronouns are used to join sentences together.The relative pronouns are used to join sentences together.

. . تستخدم ضمائر الوصل لربط الجمل بعضھا ببعضتستخدم ضمائر الوصل لربط الجمل بعضھا ببعض
::و لربط الجمل اتبع الخطوات اºتيةو لربط الجمل اتبع الخطوات اºتية

.  .   نبحث عن كلمة متكررة في الجملة الثانية ثم نبحث عن موقعھا نبحث عن كلمة متكررة في الجملة الثانية ثم نبحث عن موقعھا--١١
ًفإذا كانت فاع5 عاق5 نستعمل         ًفإذا كانت فاع5 عاق5 نستعمل        ً ً

ًوإذا كانت مفعوe به عاق5 نستعمل           و نعرف ذلك بوجود ال ًوإذا كانت مفعوe به عاق5 نستعمل           و نعرف ذلك بوجود الً .  .  كلمة بعد الفعلكلمة بعد الفعلً
..و إذا كانت غير عاقل نستعمل             و إذا كانت غير عاقل نستعمل             

e أننا eأما            فتستخدم بدل أي كلمة من الكلمات السابقة إe أننا eنفضل  نفضل أما            فتستخدم بدل أي كلمة من الكلمات السابقة إ 
..استعمالھا في جميع الجملاستعمالھا في جميع الجمل

..و إذا كانت للملكية نستعمل كلمة            و إذا كانت للملكية نستعمل كلمة            

 في  في  احذف الكلمة المتكررة من الجملة الثانية وضع اeسم الذي حذفت مثله احذف الكلمة المتكررة من الجملة الثانية وضع اeسم الذي حذفت مثله--٢٢  
. . الجملة ا2ولىالجملة ا2ولى
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who
whom

which

whose

that
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Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

.  .  أول الجملةأول الجملةًتستخدم        لتحل محل الفاعل العاقل و طبعا نعرف الفاعل بوجوده ًتستخدم        لتحل محل الفاعل العاقل و طبعا نعرف الفاعل بوجوده 
: : eحظ المثال التاليeحظ المثال التالي

Here is the man. The man is a doctor.Here is the man. The man is a doctor.
     ثم نضع الجملة      ثم نضع الجملة ًنحذف كلمة                 من الجملة الثانية و نضع بدe منھا    ًنحذف كلمة                 من الجملة الثانية و نضع بدe منھا    
::الثانية بعد الكلمة التي حذفنا مثلھا في الجملة ا2ولى فتصبحالثانية بعد الكلمة التي حذفنا مثلھا في الجملة ا2ولى فتصبح

  Here is the man Here is the man whowho is a doctor.is a doctor.

::أمثلةأمثلة
1) The man came here.   The man was a doctor.1) The man came here.   The man was a doctor.

The man The man whowho was here is a doctorwas here is a doctor
2) My friend swims well. He lives here.2) My friend swims well. He lives here.

My friend My friend whowho lives here swims well.lives here swims well.
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who

Who Who       ]العاقل للفاعل[  الذي، التي         ]العاقل للفاعل[  الذي، التي 

The manwho
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Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

 به بوجوده  به بوجوده ًتستعمل           لتحل محل المفعول به العاقل و طبعا نعرف المفعولًتستعمل           لتحل محل المفعول به العاقل و طبعا نعرف المفعول
:  :  eحظ المثال التاليeحظ المثال التالي.  .  بعد الفعلبعد الفعل

The man came here. I visited him.The man came here. I visited him.
جملة الثانية،  ونضع جملة الثانية،  ونضع نحذف كلمة            من الجملة الثانية  ثم نضع            أول النحذف كلمة            من الجملة الثانية  ثم نضع            أول ال
التي يعود إليھا التي يعود إليھا ((اeسم الموصول و الجملة الثانية بعد الكلمة التي حذفنا مثلھا اeسم الموصول و الجملة الثانية بعد الكلمة التي حذفنا مثلھا 

::فتصبحفتصبح) ) الضميرالضمير
  The man The man whomwhom I visited came here.I visited came here.

::أمثلةأمثلة
1) The man was working with me.   I paid him.1) The man was working with me.   I paid him.

The man The man whomwhom I paid was working with me.I paid was working with me.
2) This is the girl.  You gave her a flower.2) This is the girl.  You gave her a flower.

This is the girl This is the girl whomwhom you gave a flower.you gave a flower.
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whom

Whom Whom       ]العاقل به المفعول[  الذي، التي         ]العاقل به المفعول[  الذي، التي 

himwhom
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Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

عرف الفاعل بوجوده أول عرف الفاعل بوجوده أول ًتستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول الغير عاقل و طبعا نًتستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول الغير عاقل و طبعا ن
:  :  eحظ المثال التاليeحظ المثال التالي.  .  الجملة أما المفعول به فيوجد بعد الفعلالجملة أما المفعول به فيوجد بعد الفعل

He found his book. He lost it yesterday.He found his book. He lost it yesterday.
ً بدe منھا            في أول ً بدe منھا            في أول نرى أن كلمة            تعود على كلمة               فنحذفھا و نضعنرى أن كلمة            تعود على كلمة               فنحذفھا و نضع

التي حذفنا مثلھا التي حذفنا مثلھا الجملة الثانية ثم نضع اeسم الموصول و الجملة الثانية بعد الكلمة الجملة الثانية ثم نضع اeسم الموصول و الجملة الثانية بعد الكلمة 
: : فتصبحفتصبح) ) التي يعود إليھا الضميرالتي يعود إليھا الضمير((

  He found his book He found his book whichwhich he lost yesterday.he lost yesterday.

: : أمثلةأمثلة
1) This is the house.  I live in it.1) This is the house.  I live in it.

This is the house This is the house whichwhich I live in.I live in.
2) This book is cheap.  It is very useful.2) This book is cheap.  It is very useful.

This book This book whichwhich is very useful is cheap.is very useful is cheap.
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which

Which Which       ]به الفاعل أو المفعول للجماد[  الذي، التي         ]به الفاعل أو المفعول للجماد[  الذي، التي 

himhis bookwhich

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

تستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول به العاقل و تستعمل           لتحل محل الفاعل أو المفعول به العاقل و 
eحظ eحظ .  .  غير عاقل أي تحل محل أي أداة سبق شرحھاغير عاقل أي تحل محل أي أداة سبق شرحھا

: : ا2مثلة التاليةا2مثلة التالية

This is the boy.  You met her.This is the boy.  You met her.
This is the boy This is the boy that (whom)that (whom) you met.you met.

I have a bird.  It sings.I have a bird.  It sings.
I have a bird I have a bird that (which)that (which) sings.sings.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

that
That That       ]به و غير العاقل الفاعل أو المفعول للعاقل[  الذي، التي         ]به و غير العاقل الفاعل أو المفعول للعاقل[  الذي، التي 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Relative Pronouns Relative Pronouns 
 ضمائر الوصل ضمائر الوصل

  ::eحظ المثال التاليeحظ المثال التالي.  .  تستعمل           للملكيةتستعمل           للملكية

This is the man.  His car hit the boy.This is the man.  His car hit the boy.
This is the man This is the man whosewhose his car hit the boy.his car hit the boy.

لكية و لكية و ھنا نجد أن كلمة          مملوكة لـ                فنحذف ضمير المھنا نجد أن كلمة          مملوكة لـ                فنحذف ضمير الم
..ً بدe منه اeسم الموصول             ثم نضع بعدھا كلمة         ً بدe منه اeسم الموصول             ثم نضع بعدھا كلمة         ضعضعنن

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

whose

Whose Whose       ]للملكية[  الذي، التي         ]للملكية[  الذي، التي 

car
car whose

the man

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions Making Questions 

تكوين ا&سئلةتكوين ا&سئلة  

لتحويل الجملة الخبرية إلى سؤال نضع الفعل المساعد في لتحويل الجملة الخبرية إلى سؤال نضع الفعل المساعد في 
:   :   البدايةالبداية

: : ا2فعال المساعدة ھيا2فعال المساعدة ھي Helping VerbsHelping Verbs
�� am am –– is is –– are are –– was was –– were were –– have have –– has has –– had had ––

will will –– would would –– shall shall –– should should –– can can –– could could –– may may ––
might might –– must must –– ought toought to

::أمثلـــــــــةأمثلـــــــــة
�� They They areare doctors.   doctors.   AreAre they doctors?they doctors?
�� She She cancan help us?help us? CanCan they help us?they help us?
�� I I willwill go to the market?go to the market? WillWill you go to the market?you go to the market?

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions Making Questions 

تكوين ا&سئلةتكوين ا&سئلة  

إذا لم يكن بالجملة فعل مساعدإذا لم يكن بالجملة فعل مساعد

::مع الفعل المضارع بدون       نستخدم            مع الفعل المضارع بدون       نستخدم            ) ) ١١
: : أمثلـــــــــةأمثلـــــــــة

�� They They playplay tennis.   tennis.   DoDo they they playplay tennis?tennis?
�� I I writewrite books.books. DoDo you you writewrite books?books?

::مع الفعل المضارع الذي به       نستخدم             مع الفعل المضارع الذي به       نستخدم             ) ) ٢٢
: : أمثلـــــــــةأمثلـــــــــة

�� ◌ِ◌ِAhmed Ahmed playsplays tennis.   tennis.   DoesDoes Ahmed Ahmed playplay tennis?tennis?
�� Huda Huda watchwatch TV.TV. DoesDoes Huda Huda watchwatch TV?TV?

و ذلك لوجود الفعل المساعدو ذلك لوجود الفعل المساعد) ) التصريف ا2ولالتصريف ا2ول((eحظ إعادة الفعل إلى أصله eحظ إعادة الفعل إلى أصله 

و ذلك لوجود الفعل المساعدو ذلك لوجود الفعل المساعد) ) التصريف ا2ولالتصريف ا2ول((eحظ إعادة الفعل إلى أصله eحظ إعادة الفعل إلى أصله 

s

s

do

does

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions Making Questions 

تكوين ا&سئلةتكوين ا&سئلة  

إذا لم يكن بالجملة فعل مساعدإذا لم يكن بالجملة فعل مساعد

::مع الفعل الماضي نستخدم            مع الفعل الماضي نستخدم            ) ) ٣٣
: : أمثلـــــــــةأمثلـــــــــة

�� They They watchedwatched TV last night.TV last night.
DidDid they they watchwatch TV last night?TV last night?

�� I I playedplayed football yesterday.football yesterday.
DidDid you you playplay football yesterday?football yesterday?

  

م5حظــــــــةم5حظــــــــة: : 
 تبدأ بأداة  تبدأ بأداة  لم لم2نھا2نھاجميع ا2سئلة السابقة تكون إجابتھا بـ        أو         و ذلك جميع ا2سئلة السابقة تكون إجابتھا بـ        أو         و ذلك 

.   .   سؤالسؤال

و ذلك لوجود الفعل المساعدو ذلك لوجود الفعل المساعد) ) التصريف ا2ولالتصريف ا2ول((eحظ إعادة الفعل إلى أصله eحظ إعادة الفعل إلى أصله 

YesNo

did

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions Making Questions 

تكوين ا&سئلةتكوين ا&سئلة  

?Whom?Whomمنمنللسؤال عن مفعول به عاقلللسؤال عن مفعول به عاقل

?Who?Whoمنمنللسؤال عن فاعل عاقلللسؤال عن فاعل عاقل

?Which?Whichأيأيل5ختيار بين شيئينل5ختيار بين شيئين

?What?Whatماذاماذا/ / ماماللسؤال عن شيءللسؤال عن شيء

?Why?Whyلماذالماذاللسؤال عن السببللسؤال عن السبب

?When?Whenمتىمتىللسؤال عن الزمانللسؤال عن الزمان

?Where?Whereأينأينللسؤال عن المكانللسؤال عن المكان

  ::وات السؤال التالية و التي تسمىوات السؤال التالية و التي تسمىإذا كان الھدف من السؤال إعطاء معلومة معينة فيجب أن يبدأ بإحدى أدإذا كان الھدف من السؤال إعطاء معلومة معينة فيجب أن يبدأ بإحدى أد

Wh QuestionsWh Questions

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Questions Making Questions 

تكوين ا&سئلةتكوين ا&سئلة  

?How far?How farكم بعدكم بعدللسؤال عن المسافةللسؤال عن المسافة

?How old?How oldكم عمركم عمرللسؤال عن العمرللسؤال عن العمر

?How long?How longكم طولكم طولللسؤال عن الطولللسؤال عن الطول

?How much?How muchكم كميةكم كميةللسؤال عن الكميةللسؤال عن الكمية

?How many?How manyكم عددكم عددللسؤال عن العددللسؤال عن العدد

?How?Howكيفكيفللسؤال عن الحالةللسؤال عن الحالة

?Whose?Whoseلمنلمنللسؤال عن الملكية للسؤال عن الملكية 

Wh Questions (Cont.)Wh Questions (Cont.)

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Steps for Making a Question Steps for Making a Question 

تكوين السؤالتكوين السؤالخطوات خطوات   

: : اختر أداة السؤال المناسبة للجزء المراد السؤال عنه، مثلاختر أداة السؤال المناسبة للجزء المراد السؤال عنه، مثل) ) ١١

When, Where, WhyWhen, Where, Why………………..etc..etc  
قبل الفاعل أي بعد أداة قبل الفاعل أي بعد أداة ) ) إن وجدإن وجد((ضع الفعل المساعد                      ضع الفعل المساعد                      ) ) ٢٢

. . السؤال مباشرةالسؤال مباشرة
: : إذا لم يكن بالجملة فعل مساعد استخدمإذا لم يكن بالجملة فعل مساعد استخدم) ) ٣٣
مع الفعل المضارع بدون     نستخدم      مع الفعل المضارع بدون     نستخدم      * * 
مع الفعل المضارع الذي به     نستخدممع الفعل المضارع الذي به     نستخدم* * 
مع الفعل الماضي نستخدممع الفعل الماضي نستخدم* * 
          ًضع الفاعل بعد الفعل المساعد سواء الموجود بالجملة أص5 أو       ًضع الفاعل بعد الفعل المساعد سواء الموجود بالجملة أص5 أو       ) ) ٤٤

 استخدمناھا من عندنا مع م5حظة إعادة الفعل إلى أصله  استخدمناھا من عندنا مع م5حظة إعادة الفعل إلى أصله التيالتي
  ..ا2ولا2ولأي تصريفه أي تصريفه 

..احذف الجزء المراد السؤال عنه 2نه جواب السؤالاحذف الجزء المراد السؤال عنه 2نه جواب السؤال) ) ٥٥  

helping verb

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

ssdodo
ssdoesdoes

diddid

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Steps for Making a Question Steps for Making a Question 

تكوين السؤالتكوين السؤالخطوات خطوات   

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة  :  :  
They are going to eat meat.They are going to eat meat.
WhatWhat are they going to eat?are they going to eat?

 كلمة          كلمة         eحظ أننا قدمنا      على         2نھا ھي الفعل المساعد ثم حذفناeحظ أننا قدمنا      على         2نھا ھي الفعل المساعد ثم حذفنا* * 
. .  2نھا الجواب على السؤال 2نھا الجواب على السؤال

They played tennis at school.They played tennis at school.
WhereWhere did they play tennis?did they play tennis?

و و . . اضياضيeحظ أننا استخدمنا        لعدم وجود فعل مساعد و 2ن الفعل في المeحظ أننا استخدمنا        لعدم وجود فعل مساعد و 2ن الفعل في الم* * 
و eحظ أننا حذفنا           و eحظ أننا حذفنا           .  .  eًحظ أيضا حذف       من الفعل .عادته ألى أصلهeًحظ أيضا حذف       من الفعل .عادته ألى أصله

. .   2نھا الجواب على السؤال  2نھا الجواب على السؤال

they        aremeat

did
edat school

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Steps for Making a Question Steps for Making a Question 

تكوين السؤالتكوين السؤالخطوات خطوات   

  م5حظةم5حظة::
::eحظ تغيير بعض الضمائر لكي تتناسب مع المعنى مثلeحظ تغيير بعض الضمائر لكي تتناسب مع المعنى مثل

II تصبح youyou                         youyou تصبح II
youryour تصبح mymy youyou تصبح wewe

ًإذا كان السؤال عن الفاعل e نستخدم فع5◌◌◌◌ مساعدا  ً ً ً ً ًإذا كان السؤال عن الفاعل e نستخدم فع5◌◌◌◌ مساعدا ً ً ً ً ً ً
من عندنا بل نضع أداة السؤال            إذا كان الفاعل من عندنا بل نضع أداة السؤال            إذا كان الفاعل 

ًعاق5 و            إذا كان الفعل غير عاق5 ًعاق5 و            إذا كان الفعل غير عاق5ً ً..

::أمثلةأمثلة
AhmedAhmed broke the window. broke the window. WhoWho broke the window?broke the window?
The bookThe book describes accidents.describes accidents. WhatWhat describes accidents?describes accidents?

who
what

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



استعما~ت استعما~ت 
How How 

  

How How 
muchmuch

للسؤال عن للسؤال عن 
الكميةالكمية

You paid You paid five poundsfive pounds for this coat.for this coat.
How muchHow much did you pay for this coat?did you pay for this coat?

How How 
oldold

للسؤال عن للسؤال عن 
العمرالعمر

I am I am twenty years old.twenty years old.
How oldHow old are you?are you?

How How 
manymany

للسؤال عن للسؤال عن 
العددالعدد

Thirty boysThirty boys are in this class.are in this class.
How many boysHow many boys are in this class?are in this class?

HowHow للسؤال عن للسؤال عن
الحالة أو الحالة أو 
الكيفيةالكيفية

He was He was very pleasedvery pleased to meet his friend.to meet his friend.
HowHow was he to meet his friend?was he to meet his friend?

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



استعما~ت استعما~ت 
How How 

  

How How 
talltall

للسؤال عن للسؤال عن 
أطوال أطوال 

ا2شخاصا2شخاص

Sami is Sami is meter and a half tall.meter and a half tall.
How tallHow tall is Sami?is Sami?

How How 
highhigh

للسؤال عن للسؤال عن 
ا.رتفاعاتا.رتفاعات

This fence is This fence is four meters high.four meters high.
How highHow high is this fence?is this fence?

How How 
longlong

للسؤال عن للسؤال عن 
ا2طوالا2طوال

This rope isThis rope is two meters long.two meters long.
How longHow long is this rope?is this rope?

How How 
farfar

للسؤال عن للسؤال عن 
المسافاتالمسافات

It is It is 450 KM450 KM from Dammam to Riyadh.from Dammam to Riyadh.
How farHow far is it from Dammam to Riyadh?is it from Dammam to Riyadh?

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



some/some/بعضبعض
  any/any/أيأي

. . السؤالالسؤالتستخدم             و أخواتھا في الجمل الخبرية و ليست المنفية أو تستخدم             و أخواتھا في الجمل الخبرية و ليست المنفية أو 

. . وتستخدم           و أخواتھا مع السؤال و النفيوتستخدم           و أخواتھا مع السؤال و النفي

مع السؤالمع السؤال: : 

مع النفيمع النفي: : 

some

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

1) We had some books.                  2)  Somebody was there.
3) He is somewhere. 

any

1) Do you have any books?             2)  Is anybody at home?
3) Is he anywhere? 

1) We do not have any books.         2)  I did not see anybody.
3) He is not anywhere. 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Making Negative Making Negative 
 تكوين النفي تكوين النفي

لتحويل الجملة الخبرية إلى نفي نضع كلمة          بعد الفعل لتحويل الجملة الخبرية إلى نفي نضع كلمة          بعد الفعل 
:  :  المساعدالمساعد

  
: : ا2فعال المساعدة ھيا2فعال المساعدة ھي Helping VerbsHelping Verbs

am am –– is is –– are are –– was was –– were were –– have have –– has has –– had had –– will will 
–– would would –– shall shall –– should should –– can can –– could could –– may may ––

might might –– must must –– ought toought to

::أمثلـــــــــةأمثلـــــــــة
�� They They areare happy.   happy.   They They are notare not happy?happy?
�� He He cancan help us?help us? He He can notcan not help us?help us?

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

notnot

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Long forms & Short forms of Verb to beLong forms & Short forms of Verb to be

TheyThey’’re notre notThey are notThey are not
WeWe’’re notre notWe are notWe are not
YouYou’’re notre notYou are notYou are not
ItIt’’s nots notIt is notIt is not
SheShe’’s nots notShe is notShe is not
HeHe’’s nots notHe is notHe is not
II’’m notm notI am notI am not
Short FormsShort FormsLong FormsLong Forms

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

TheyThey’’rereThey areThey are
WeWe’’rereWe areWe are
YouYou’’rereYou areYou are
ItIt’’ssIt isIt is
SheShe’’ssShe isShe is
HeHe’’ssHe isHe is
II’’mmI amI am
Short FormsShort FormsLong FormsLong Forms

(Affirmative) (Affirmative) ا.ثباتا.ثبات  فيفي (Negative) (Negative) في النفيفي النفي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

Making Negative Making Negative 
 تكوين النفي تكوين النفي



Making Negative Making Negative 
 النفي النفي تكوين تكوين

. . إذا لم يكن في الجملة فعل مساعد فنأتي بفعل مساعد من عندناإذا لم يكن في الجملة فعل مساعد فنأتي بفعل مساعد من عندنا
ثم نضع              ثم نضع              :                            :                            وھذه ا2فعال المساعدة ھيوھذه ا2فعال المساعدة ھي

..بعده مع م5حظة إعادة الفعل إلى أصله أي التصريف ا2ولبعده مع م5حظة إعادة الفعل إلى أصله أي التصريف ا2ول
    

  ::كما في الجدول التاليكما في الجدول التاليإذا كانت إحدى الكلمات اºتية في الجملة فننفي الجملة بنفي الكلمة إذا كانت إحدى الكلمات اºتية في الجملة فننفي الجملة بنفي الكلمة : : م5حظةم5حظة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

(do, does, did)(do, does, did)(not)(not)

no, not everyno, not everyevery  every                               كل                             كل

not allnot allall  all                                    كل                                  كل

not sonot so……………………..as..asasas………………as  as  مثل          مثل          . . .. .. .. . .. .. .مثلهمثله

neverneversometimes sometimes                     ًأحيانا                    ًأحيانا
neitherneither…………………….nor.noreithereither……..or  ..or  أو            أو            . . . .. .. . . .. .إماإما

neitherneither…………………….nor.norbothboth…………and  and  و         و         .. .... ..كل منكل من

no, anyno, anysome some                                                     بعض بعض 

Negative Negative                       نفي                      نفيAffirmative Affirmative                  اثبات                 اثبات

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



..ئقئقيستخدم ھذا الزمن للتعبير عن العادات و التقاليد و القدرات و الحقايستخدم ھذا الزمن للتعبير عن العادات و التقاليد و القدرات و الحقا
..يتكون ھذا الزمن من التصريف ا2ول للفعل أي الفعل المجرديتكون ھذا الزمن من التصريف ا2ول للفعل أي الفعل المجرد

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثليأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل

from time to timefrom time to time
من حين ºخر من حين ºخر 

nevernever    أبدا    ً أبدا ًrarelyrarely   نادرا   نادرا

sometimessometimes ًأحيانا ًأحياناoftenoften    ًغالبا    ًغالباgenerallygenerally  عموما  ً عموما ً

usuallyusually     عادة     عادةalwaysalways   دائما   ً دائما ًeveryevery              كلكل

1. Present Simple Tense         المضارع البسيط
     

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
1.1.   I I gogo to school to school everydayeveryday..
2.2. They They usuallyusually sleepsleep at 11.00 p.m.at 11.00 p.m.
3.3. We We oftenoften drinkdrink coffee in the morning.coffee in the morning.
4.4. She She isis never late to school.never late to school.

..إذا كان الفاعل مفرد غائب نضيف    زيادة للفعلإذا كان الفاعل مفرد غائب نضيف    زيادة للفعل: : م5حظةم5حظة
1.1. Ali Ali drinksdrinks milk milk every morningevery morning..
2.2. A cow A cow givesgives us milk.us milk.

1. Present Simple Tense     المضارع البسيط    
    

s

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

1. Present Simple Tense         المضارع البسيط
     

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



..يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث وقع في الماضييستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث وقع في الماضي
يتكون ھذا الزمن من التصريف الثاني للفعل أي إضافة       مع يتكون ھذا الزمن من التصريف الثاني للفعل أي إضافة       مع 

. . م5حظة ا2فعال الشاذةم5حظة ا2فعال الشاذة
::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثليأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل

in 1988 AD, in 1415 AHin 1988 AD, in 1415 AH:           :           أو أي تاريخ في الماضي مثل   أو أي تاريخ في الماضي مثل   

agoago     مضى     مضىlastlast      الماضي       الماضي yesterdayyesterday            أمسأمس

2. Past Simple Tense      الماضي البسيط    
      

ed

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Past Simple Tense       الماضي البسيط
TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

I, He, She, it I, He, She, it waswas
They, We, YouThey, We, You werewere

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
  

1.1. I I watchedwatched television television lastlast night.night.
2.2. They They visitedvisited their uncle their uncle yesterdayyesterday..
3.3. We We wentwent to Makkah two months to Makkah two months oftenoften..

2. Past Simple Tense           الماضي البسيط
      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

. . يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث متوقع حدوثه في المستقبليستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث متوقع حدوثه في المستقبل
.  .  يتكون ھذا الزمن من         او           ثم التصريف ا2ول للفعليتكون ھذا الزمن من         او           ثم التصريف ا2ول للفعل

..الضمائرالضمائرتأتي        مع ضمير المتكلم    و      أما         فتأتي مع باقي تأتي        مع ضمير المتكلم    و      أما         فتأتي مع باقي 
      بدلھا مع       بدلھا مع ولكن          ندر استخدامھا في ا.نجليزية الحديثة وقد حلت كلمة  ولكن          ندر استخدامھا في ا.نجليزية الحديثة وقد حلت كلمة  

.  .  جميع الضمائرجميع الضمائر
: : يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثليأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل

in 2010 AD, in 1425 AHin 2010 AD, in 1425 AH: :             أو أي تاريخ في المستقبل مثل            أو أي تاريخ في المستقبل مثل

in the futurein the future في المستقبل في المستقبلnextnext      القادم       القادم tomorrowtomorrow            ًغدًاغدا

3. Future Simple Tense المستقبل    
            البسيط

shall  will
shallwe   Iwill
shallwill

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

3. Future Simple Tense         المستقبل البسيط   
    

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
1.1. II willwill go go to school tomorrowto school tomorrow..
2.2. They They will playwill play foot ball next Friday.foot ball next Friday.
3.3. He He will joinwill join the army the army in the futurein the future..

: : ھناك تكوين أخر للمستقبل البسيط باستخدامھناك تكوين أخر للمستقبل البسيط باستخدام
  am , is , are                        going toam , is , are                        going to

3. Future Simple Tense         المستقبل البسيط   
    

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

. . يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث يقع اºن فقط يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث يقع اºن فقط 
::يتكون ھذا الزمن من يتكون ھذا الزمن من 

I                      am + verb + ingI                      am + verb + ing
He, she, it                        is + verb + ingHe, she, it                        is + verb + ing
They, we, you                       are + verb + ingThey, we, you                       are + verb + ing

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

listenlisten استمعاستمع at the present timeat the present time في الوقت الحاضر                    في الوقت الحاضر                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

looklook اºناºن                      nownow في ھذه اللحظة        في ھذه اللحظة       at the momentat the moment   انظر انظر

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

am / is / are  ing + +فعل 

4. Present Continuous Tense      4   المضارع المستمر. Present Continuous Tense      المضارع المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة

1.1. II am readingam reading a story a story at the momentat the moment..
2.2. They They are watchingare watching television television nownow..
3.3. Look!Look! the bus the bus is coming.is coming.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

4. Present Continuous Tense      4   المضارع المستمر. Present Continuous Tense      المضارع المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



understandunderstand           يفھم           يفھمtrusttrust        يثق        يثقbelievebelieve    يصدق    يصدق

fitfit     يناسب     يناسبconsiderconsider    يعتبر    يعتبرfearfear       يخشى       يخشىappearappear    يظھر    يظھر

seemseem         يبدو         يبدوthinkthink      يعتقد      يعتقدhearhear       يسمع       يسمعhopehope       يأمل       يأمل

feelfeel         يشعر         يشعرdislikedislike     يكره     يكرهhatehate        يكره        يكرهwishwish       يتمنى        يتمنى 

preferprefer      يفضل      يفضلwantwant      يريد      يريدlovelove       يحب       يحبlikelike           يحب           يحب

الماضي بعض ا2فعال e يمكن أن تقع في اeستمرار سواء المضارع المستمر أو 
: فعال المستمر  وھذه ا2فعال تعبر عن الشعور وا2ذى وا.حساس ومن ھذه ا2

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

4. Present Continuous Tense      4   المضارع المستمر. Present Continuous Tense      المضارع المستمر   

TENSES TENSES ا&زمنةا&زمنة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

..ر ر يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن فعل وقع في الماضي  أثناء وقوع فعل أخيستخدم ھذا الزمن للتعبير عن فعل وقع في الماضي  أثناء وقوع فعل أخ
::يتكون ھذا الزمن من يتكون ھذا الزمن من 

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

::ملحوظةملحوظة
ھذا الزمن عادة ما يأتي معه زمن الماضي البسيط و الذي تخلل الماضي ھذا الزمن عادة ما يأتي معه زمن الماضي البسيط و الذي تخلل الماضي 

..المستمر أي الذي وقع أثناء حدوثهالمستمر أي الذي وقع أثناء حدوثه

asas     حيث أن      حيث أن 
          

becausebecause ن  ن  22
                            

whilewhile     بينما      بينما 
    

whenwhen                      عندماعندما

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

was / were فعل+ + ing

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

٥. Past Continuous Tense        ٥   الماضي المستمر. Past Continuous Tense        الماضي المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
While While II was sleepingwas sleeping , , a thiefa thief enteredentered my room.my room.

ھذه الجملة تحتوي على حدثين ھذه الجملة تحتوي على حدثين )  )  ًبينما كنت نائما ، دخل لص غرفتيًبينما كنت نائما ، دخل لص غرفتي((
أحدھما ماضي مستمر وھو النوم واºخر دخول اللص الغرفة الذي أحدھما ماضي مستمر وھو النوم واºخر دخول اللص الغرفة الذي 

..حصل أثناء النوم حصل أثناء النوم 
WhenWhen we we were eatingwere eating ,  my father ,  my father camecame ..
                                                          

ھذه الجملة تحتوي على حدثين أحدھما ھذه الجملة تحتوي على حدثين أحدھما ) ) بينما كنا نأكل ، جاء والديبينما كنا نأكل ، جاء والدي( ( 
ماضي مستمر وھو ا2كل واºخر مجيء والدي الذي حصل أثناء ا2كل ماضي مستمر وھو ا2كل واºخر مجيء والدي الذي حصل أثناء ا2كل 

..

مستمر ماضي بسيط ماضي

مستمر ماضي بسيط ماضي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

5. Past Continuous Tense         5   الماضي المستمر. Past Continuous Tense         الماضي المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
يمكن وضع أداة الربط وسط الجملة دون أن يتغير المعنى فتصبح يمكن وضع أداة الربط وسط الجملة دون أن يتغير المعنى فتصبح : : م5حظةم5حظة

::الجملتان السابقة كما يلي الجملتان السابقة كما يلي 

A thief  A thief  enteredentered my room my room while while II was sleepingwas sleeping ..

ً لص غرفتي بينما كنت نائما ً لص غرفتي بينما كنت نائما دخلدخل

My father My father camecame whenwhen we we were eatingwere eating ..
جاء والدي بينما كنا نأكلجاء والدي بينما كنا نأكل

بسيط ماضيمستمر ماضي

بسيط ماضي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

مستمر ماضي

5. Past Continuous Tense         5   الماضي المستمر. Past Continuous Tense         الماضي المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

: : م5حظةم5حظة
  ذفذفوتحوتحتكتب الفاصلة إذا بدأت الجملة بكلمة        تكتب الفاصلة إذا بدأت الجملة بكلمة        

. . إذا وقعت في منتصف الجملة ا2ولى إذا وقعت في منتصف الجملة ا2ولى 
 فع5ن ا2ول طويل  فع5ن ا2ول طويل بھابھا  ًتذكر دائما أن قاعدة       ًتذكر دائما أن قاعدة       

..مستمر و اºخر مفاجئ وھو ماضي بسيطمستمر و اºخر مفاجئ وھو ماضي بسيط

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

while

while

5. Past Continuous Tense         5   الماضي المستمر. Past Continuous Tense         الماضي المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

. . فترة فترة يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن شيء متوقع حدوثه في المستقبل ويستمر ليستخدم ھذا الزمن للتعبير عن شيء متوقع حدوثه في المستقبل ويستمر ل
::يتكون ھذا الزمن من يتكون ھذا الزمن من 

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

( will + be فعل+ + ing )

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

afterafter      بعد      بعدallall    كل ،جميع    كل ،جميع
        

fromfrom……toto إلى     إلى     ....منمن

inin     في غضون     في غضون
  

byby       بحلول       بحلولatat             عند للزمن             عند للزمن

6. Future Continuous Tense    6   المستقبل المستمر. Future Continuous Tense    المستقبل المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة

1.1. By By 7.30 tomorrow, 7.30 tomorrow, I I will be flyingwill be flying to Cairoto Cairo..
2.2. They They will be waitingwill be waiting for you for you atat 5 o'clock  5 o'clock  ..

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

6. Future Continuous Tense    6   المستقبل المستمر. Future Continuous Tense    المستقبل المستمر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أو أو يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث حصل في الماضي و انتھى قبل لحظات يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث حصل في الماضي و انتھى قبل لحظات 
. . انتھى في الماضي و eزالت آثاره موجودة حتى اºنانتھى في الماضي و eزالت آثاره موجودة حتى اºن

::يتكون ھذا الزمن منيتكون ھذا الزمن من

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

has / have التصريف الثالث للفعل+ II

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

never     never                   ًأبدًاأبداeverever yetyet                    في ا2بدفي ا2بد                             حتى اºنحتى اºن

alreadyalready recentlyrecently                      ًتمامًاتماما                     ًحديثا ًحديثا 

justjust forfor                في التوفي التو sincesince                                لمدةلمدة                                   منذمنذ

7. Present Perfect Tense            7   المضارع التام. Present Perfect Tense            المضارع التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة

1.1. I I have livedhave lived in Riyadh in Riyadh forfor six years. six years. 
2.2. I I havehave not not visitedvisited him him sincesince 1995.1995.
3.3. Ahmed Ahmed hashas alreadyalready finishedfinished his homeworkhis homework..
4.4. She She has writtenhas written three letters three letters justjust now.now.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

7. Present Perfect Tense            7   المضارع التام. Present Perfect Tense            المضارع التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

•• SinceSince means means ““from some definite point or period n the past up to nowfrom some definite point or period n the past up to now””
..ًاعتبارا من نقطة أو فترة محددة في الماضي و حتى اºنًاعتبارا من نقطة أو فترة محددة في الماضي و حتى اºن“ “ منذمنذ””تعني كلمة تعني كلمة 

•• ForFor means means ““a definite period of timea definite period of time””
..على فترة زمنيةعلى فترة زمنية“ “ لمدةلمدة””تعني كلمة تعني كلمة 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

a centurya centuryhe camehe came……………………

3 minutes3 minutesMondayMonday

an houran houryesterdayyesterday

many hoursmany hourslast nightlast night

3 days/ 5 weeks / 4 months3 days/ 5 weeks / 4 monthslast week/ last month/ last yearlast week/ last month/ last year

a yeara year19961996

a momenta moment2 o2 o’’clockclock

10 years10 yearslast centurylast century

ForFor      لمدة      لمدةsincesince                 منذ                 منذ

Since & ForSince & For

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث حصل و انتھى في لحظة ما في زمن يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث حصل و انتھى في لحظة ما في زمن 
.  .  الماضيالماضي

::يتكون ھذا الزمن منيتكون ھذا الزمن من

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

had التصريف الثالث للفعل+ II

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

as soon asas soon as   في ا2بد   في ا2بد
              

whichwhich          نºن          حتى اºحتى ا
      

beforebefore              لمدة              لمدة
  

afterafter                 منذ                 منذ

8. Past Perfect Tense                8   الماضي التام. Past Perfect Tense                الماضي التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
1.1. I I had washedhad washed before before I I prayedprayed. . 
2.2. They They wentwent home home afterafter they they had finishedhad finished their worktheir work..
3.3. Ahmed Ahmed had eatenhad eaten the cake the cake whichwhich he he boughtbought..
4.4. As soon asAs soon as they they had boughthad bought a car, they a car, they drovedrove to Makkah.to Makkah.

eًحظ أن ھذا الزمن غالبا ما يأتي معه زمن الماضي البسيط الذي حدث eًحظ أن ھذا الزمن غالبا ما يأتي معه زمن الماضي البسيط الذي حدث 
.. انتھاء الماضي التام انتھاء الماضي التامبعدبعد

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

8. Past Perfect Tense                8   الماضي التام. Past Perfect Tense                الماضي التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

في في يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث متوقع حدوثه و انتھاؤه في زمن ما يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث متوقع حدوثه و انتھاؤه في زمن ما 
. . المستقبلالمستقبل

::يتكون ھذا الزمن منيتكون ھذا الزمن من

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

will + have التصريف الثالث للفعل+ II

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

atat               عند               عندbyby                 بحلول                 بحلول

9. Future Perfect Tense               9   المستقبل التام. Future Perfect Tense               المستقبل التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة

1.1. ByBy 2.00 this afternoon, I  2.00 this afternoon, I  will have finishedwill have finished my my 
work.  work.  

2.2. AtAt 10.00 tonight, she 10.00 tonight, she will have writtenwill have written five letters.  five letters.  

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

9. Future Perfect Tense               9   المستقبل التام. Future Perfect Tense               المستقبل التام   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

ه ه يستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث وقع جزء منه و تم في الماضي و لكنيستخدم ھذا الزمن للتعبير عن حدث وقع جزء منه و تم في الماضي و لكن
.  .  مستمر حتى اºنمستمر حتى اºن

::يتكون ھذا الزمن منيتكون ھذا الزمن من

::يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل يأتي ھذا الزمن عادة مع كلمات مثل 

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

has / have + been فعل+ + ing II

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

sincesince               منذ               منذforfor                 لمدة                 لمدة

١٠. Present Perfect Continuous Tense    المستمر المستمر    Present Perfect Continuous Tense .١٠  المضارع التام   المضارع التام

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة

1.1. I I have been studyinghave been studying English English forfor six years. six years. 
2.2. She She has been sleepinghas been sleeping sincesince 2 o2 o’’clock. clock. 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

١٠. Present Perfect Continuous Tense    المستمر المستمر    Present Perfect Continuous Tense .١٠  المضارع التام   المضارع التام

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



TENSES TENSES    ا&زمنة   ا&زمنة

           :             :  لكي نفرق بين المضارع التام المستمر و المضارع التام              لكي نفرق بين المضارع التام المستمر و المضارع التام              
:: eحظ ا2مثلة التالية eحظ ا2مثلة التالية

•• Maha started making cakes three hours ago. There are now Maha started making cakes three hours ago. There are now 
one hundred cakes on the table. one hundred cakes on the table. 

::ّمن ھذه الجملتين نكونّمن ھذه الجملتين نكون
Present Perfect Continuous Tense    المستمر التام   المضارع

•• She She has been makinghas been making cakes cakes forfor three hours. three hours. 
Present Perfect Tense    التام   المضارع

•• She She has madehas made 100 100 cakescakes. . 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

١٠. Present Perfect Continuous Tense    المستمر المستمر    Present Perfect Continuous Tense .١٠  المضارع التام   المضارع التام

Present Perfect

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Imperatives Imperatives صيغة ا&مرصيغة ا&مر      

•• ImperativesImperatives are verbs used at the beginning of sentences are verbs used at the beginning of sentences 
either in  the affirmative or negative to indicate instructions,either in  the affirmative or negative to indicate instructions,
invitations, signs and notices or telling someone what to do.invitations, signs and notices or telling someone what to do.
صيغة ا2مر ھي أفعال تستخدم في بداية الجمل أما تكون في ا.ثبات صيغة ا2مر ھي أفعال تستخدم في بداية الجمل أما تكون في ا.ثبات 
لتعبر عن التعليمات، الدعوى، ا.شارات و الم5حظات أو إخبار شخص لتعبر عن التعليمات، الدعوى، ا.شارات و الم5حظات أو إخبار شخص 

..ماذا يفعلماذا يفعل

•• The Imperatives uses the simple form of the verb such as: The Imperatives uses the simple form of the verb such as: 
walk, read, open,walk, read, open,…….etc..etc.

. . تستخدم صيغة ا2مر الصيغة البسيطة للفعل أي التصريف ا2ولتستخدم صيغة ا2مر الصيغة البسيطة للفعل أي التصريف ا2ول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Imperatives Imperatives صيغة ا&مرصيغة ا&مر      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
Give InstructionsGive Instructions            إعطاء تعليمات            إعطاء تعليمات            
•• Mix Mix the flour and the sugar. the flour and the sugar. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

•• Take Take two tablets every four hours. two tablets every four hours. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

Make Invitations Make Invitations        صيغة الدعوى       صيغة الدعوى
•• Come in; make Come in; make yourselves at home. yourselves at home. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

•• Please Please start; do not waitstart; do not wait for me. for me. (Negative (Negative نفينفي))

Tell someone what to do Tell someone what to do       إخبار شخص ما سيفعله      إخبار شخص ما سيفعله
•• Open Open your book. your book. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

•• Do not forget Do not forget to post the letter. to post the letter. (Negative (Negative نفينفي))

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Imperatives Imperatives صيغة ا&مرصيغة ا&مر      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

أمثلــــــــــــــــــــــةأمثلــــــــــــــــــــــة
Give WarningsGive Warnings                                      إعطاء تحذيرات                                      إعطاء تحذيرات            
•• Keep out. Keep out. Danger. Danger. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

Make Signs & Notices Make Signs & Notices        تكوين إشارات و م5حظات       تكوين إشارات و م5حظات
•• Push.Push. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

•• InsertInsert 2 X 50 SR. 2 X 50 SR. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

•• Keep offKeep off the grass. the grass. (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

Make Requests Make Requests                                 تكوين الطلب                                تكوين الطلب
•• Please Please open open the door.  the door.  (Affirmative (Affirmative إثباتإثبات))

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

�� A modal has only one form of the verb for all persons, but it caA modal has only one form of the verb for all persons, but it can n 
have several meanings and time frames, depending on the have several meanings and time frames, depending on the 
context in which it is used.context in which it is used.
الفعل الناقص له صيغة واحدة مع جميع ا2شخاص ولكن له عدة معاني و الفعل الناقص له صيغة واحدة مع جميع ا2شخاص ولكن له عدة معاني و 

..أشكال زمنية حسب المحتوى الذي تستخدم فيهأشكال زمنية حسب المحتوى الذي تستخدم فيه

�� Form Form   الصيغة  الصيغة
shall, should, will would, may, might, can, could, must, ought tshall, should, will would, may, might, can, could, must, ought to + o + 

))التصريف ا2ول للفعلالتصريف ا2ول للفعل((

�� Modals have no infinitives or past participles.Modals have no infinitives or past participles.
..ليس للفعل الناقص مصدر أو تصريف ثالثليس للفعل الناقص مصدر أو تصريف ثالث

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

You You shouldshould stop smoking.stop smoking.Advice or opinionAdvice or opinion
النصيحة أو الرأيالنصيحة أو الرأي

He He will will visit us tomorrow.visit us tomorrow.The simple future tense.The simple future tense.
willwillصيغة المستقبل البسيطصيغة المستقبل البسيط

I I willwill travel when I like.travel when I like.
We We willwill do as you wish.do as you wish.

Determination or promiseDetermination or promise
التصميم أو الوعدالتصميم أو الوعد

You You shouldshould obey your teachers.obey your teachers.DutyDuty
shouldshouldالواجبالواجب

You You shallshall be punished if you come late.be punished if you come late.ThreatThreat
تھديدتھديد

He does not want to obey me: but he He does not want to obey me: but he 
shallshall..

DeterminationDetermination
تصميمتصميم

You You shallshall take a reward.take a reward.PromisePromise
shallshallوعدوعد

ExampleExample
مثالمثال

Expresses:Expresses:
  ::تعبر عنتعبر عن

ModalsModals
ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

YouYou mustmust listen to your teachers.listen to your teachers.NecessityNecessity
mustmustالضرورةالضرورة

Faisal could not come to our dinner party.  Faisal could not come to our dinner party.  
He hadHe had to stay home to study.to stay home to study.

The past form of must :past necessityThe past form of must :past necessity
had tohad toالضرورة في الماضيالضرورة في الماضي

Fahad Fahad couldcould drive his car a year ago.drive his car a year ago.
Ali is not in class today. He Ali is not in class today. He couldcould be sick.be sick.
Do not leave now. It Do not leave now. It couldcould rain now.rain now.

Past, present or future possibilityPast, present or future possibility
couldcouldالمستقبلالمستقبل/ / المضارع المضارع / / ا.مكانية في الماضيا.مكانية في الماضي

I I shall be ableshall be able to help you.to help you.Ability in the futureAbility in the future
المقدرة على المستقبلالمقدرة على المستقبل

shall be able, shall be able, 
will be ablewill be able

He He can can do it carefully.do it carefully.
He He is able tois able to solve the problem.solve the problem.

AbilityAbility
المقدرةالمقدرة

can, am/is/are can, am/is/are 
able toable to

I hoped that I I hoped that I mightmight succeed.succeed.
I thought that the weatherI thought that the weather mighmight changet change

PossibilityPossibility
mightmightا.مكانيةا.مكانية

ExampleExample
مثالمثال

Expresses:Expresses:
  ::تعبر عنتعبر عن

ModalsModals
ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

You You ought to have ought to have studied.studied.
(You did not. That was a mistake)(You did not. That was a mistake)

Actions that were advisable in the pastActions that were advisable in the past
أحداث كان من المستحسن عملھا في أحداث كان من المستحسن عملھا في 
الماضيالماضي

ought to ought to 
havehave

You You ought toought to help the poor.help the poor.AdviceAdvice
ought toought toالنصيحةالنصيحة

ExampleExample
مثالمثال

Expresses:Expresses:
  ::تعبر عنتعبر عن

ModalsModals
ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

MightMight I succeed?I succeed?I I might notmight not
succeed.succeed.

I I mightmight succeed.succeed.

MayMay I sleep?I sleep?I I may notmay not sleep.sleep.I I maymay sleep.sleep.

No, he No, he will notwill not..Yes, he Yes, he willwill..WillWill he leave?he leave?He He will notwill not leave.leave.He He willwill leave.leave.

No, they No, they should notshould not..Yes, they Yes, they shouldshould..ShouldShould they eat they eat 
now?now?

They They should notshould not
eat now.eat now.

They They shouldshould eat eat 
now.now.

No, he No, he would notwould not..Yes, he Yes, he wouldwould..WouldWould he leave?he leave?He He would notwould not
succeed.succeed.

He He wouldwould
succeed.succeed.

QuestionQuestion
إثباتإثبات

AffirmativeAffirmative

Short AnswersShort Answers
إجابات مختصرةإجابات مختصرة

NegativeNegative
نفينفي

NegativeNegative

AffirmativeAffirmative
إثباتإثبات

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Modals Modals ا&فعال الناقصةا&فعال الناقصة      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

No, I No, I must notmust not..Yes, I Yes, I mustmust..MustMust you go now?you go now?You You must notmust not go go 
now.now.

You You mustmust go now.go now.

No, I No, I ought notought not..Yes, I Yes, I oughtought toto..OughtOught you you toto help  help  
them?them?

You You ought not toought not to
help  them.help  them.

You You ought toought to help  help  
them.them.

No, he No, he couldcould notnot..Yes, he Yes, he couldcould..CouldCould he talk?he talk?He He couldcould notnot
talk.talk.

He He couldcould talk.talk.

No, you No, you cancan notnot..Yes, you Yes, you cancan..CanCan I do it?I do it?I I can notcan not do it.do it.I I cancan do it.do it.

No, he No, he could notcould not..Yes, you Yes, you couldcould..CouldCould we have a we have a 
test tomorrow?test tomorrow?

We We could notcould not
have a test have a test 
tomorrow.tomorrow.

We We couldcould have a have a 
test tomorrow.test tomorrow.

QuestionQuestion
إثباتإثبات

AffirmativeAffirmative

Short AnswersShort Answers
إجابات مختصرةإجابات مختصرة

NegativeNegative
نفينفي

NegativeNegative

AffirmativeAffirmative
إثباتإثبات

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Comparing AdjectivesComparing Adjectives
الصفاتالصفات  مقارنةمقارنة

: : المقارنة بين شيئين أو شخصينالمقارنة بين شيئين أو شخصين. . ١١
 القصيرة ثم كلمة         القصيرة ثم كلمة        في ھذا النوع من المقارنة ن5حظ إضافة ال5حقة        2غلب الصفاتفي ھذا النوع من المقارنة ن5حظ إضافة ال5حقة        2غلب الصفات

•• Ali is oldAli is olderer thanthan Ahmed. Ahmed. 
•• My Car is fastMy Car is fasterer thanthan yours.yours.

..إذا انتھت الصفة بحرف      فأننا نضيف       فقطإذا انتھت الصفة بحرف      فأننا نضيف       فقط
•• safsafee safsaferer thanthan
•• simplsimplee simplsimplerer thanthan

. . يف          كالعادةيف          كالعادةإذا انتھت الصفة بحرف       فأننا نقلب ال        إلى        ثم نضإذا انتھت الصفة بحرف       فأننا نقلب ال        إلى        ثم نض

•• easeasyy easeasierier thanthan
•• heavheavyy heavheavierier thanthan

                

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

er

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

1. Comparing Short Adjectives         1   مقارنة الصفات القصيرة. Comparing Short Adjectives         مقارنة الصفات القصيرة   

than

er

er yyi

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



: : المقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصينالمقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصين. . ٢٢

. . ضافة          ھذه المرةضافة          ھذه المرةن5حظ ھنا أھمية كلمة          التي تسبق الصفة المقارنة و ي5حظ إن5حظ ھنا أھمية كلمة          التي تسبق الصفة المقارنة و ي5حظ إ
    

•• Everest is Everest is thethe highhighestest mountain. mountain. 
•• This is This is thethe bigbiggestgest building in Riyadh.building in Riyadh.

..إذا انتھت الصفة بحرف      فأننا e نضيف       جديدةإذا انتھت الصفة بحرف      فأننا e نضيف       جديدة
•• safsafee thethe safsafestest

. . يف          كالعادةيف          كالعادةإذا انتھت الصفة بحرف       فأننا نقلب ال        إلى        ثم نضإذا انتھت الصفة بحرف       فأننا نقلب ال        إلى        ثم نض

•• easeasyy thethe easeasiestiest
                

4. Present Continuous Tense                     
            المضارع المستمر  

the

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

est

1. Comparing Short Adjectives         1   مقارنة الصفات القصيرة. Comparing Short Adjectives         مقارنة الصفات القصيرة   

ee

est yyi

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

Comparing AdjectivesComparing Adjectives
الصفاتالصفات  مقارنةمقارنة



: : المقارنة بين شيئين أو شخصينالمقارنة بين شيئين أو شخصين. . ١١

 متحركين  متحركين ھنا تتكون الصفة من أكثر من مقطع، كل مقطع يحتوي على أكثر من حرفينھنا تتكون الصفة من أكثر من مقطع، كل مقطع يحتوي على أكثر من حرفين
.  .  متباعدينمتباعدين

         e يقبل         و e ھذا النوع من الصفات         e يقبل         و e ھذا النوع من الصفات..
لمة           لمة           ففي حالة المقارنة بين شيئين تسبق ھذه الصفات كلمة            ثم كففي حالة المقارنة بين شيئين تسبق ھذه الصفات كلمة            ثم ك

•• Jeddah is Jeddah is more beautifulmore beautiful thanthan Riyadh.Riyadh.
•• French is French is more difficultmore difficult thanthan English.English.

              
عودة إلى القائمة الرئيسية

عودة إلى القائمة الرئيسية
التالي

التالي
السابق

السابق

erest

correctcorrect               صحيح               صحيحdangerousdangerous                 خطر                 خطر

FluentFluent                فصيح                فصيحImportantImportant                  مھم                  مھم

difficultdifficult               صعب               صعبbeautifulbeautiful                   جميل                   جميل

2. Comparing Long Adjectives         2   مقارنة الصفات الطويلة. Comparing Long Adjectives         مقارنة الصفات الطويلة   

than more

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

Comparing AdjectivesComparing Adjectives
الصفاتالصفات  مقارنةمقارنة



: : المقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصينالمقارنة بين أكثر من شيئين أو شخصين. . ٢٢

في حالة المقارنة بين أكثر من شيئين تسبق ھذه الصفات كلمةفي حالة المقارنة بين أكثر من شيئين تسبق ھذه الصفات كلمة

•• Amal is Amal is thethe most beautifulmost beautiful girl in her class.girl in her class.
•• This is This is thethe most importantmost important subject in this booksubject in this book..

              

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

2. Comparing Long Adjectives         2   مقارنة الصفات الطويلة. Comparing Long Adjectives         مقارنة الصفات الطويلة   

the most

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

Comparing AdjectivesComparing Adjectives
الصفاتالصفات  مقارنةمقارنة



: : م-حظــــــــــــةم-حظــــــــــــة

•• Adel is Adel is betterbetter thanthan his brother at school.his brother at school.
•• This girl is This girl is thethe worstworst one in her class.one in her class.

عودة إلى القائمة الرئيسية              
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

2. Comparing Long Adjectives         2   مقارنة الصفات الطويلة. Comparing Long Adjectives         مقارنة الصفات الطويلة   

fartherfarther thanthan

lessless thanthan

moremore thanthan

worseworse thanthan

betterbetter thanthan

مقارنة بين أثنينمقارنة بين أثنين

the the bestbestgoodgoodجيدجيد

the the mostmostmanymany
muchmuch

))للمعدودللمعدود((كثير كثير 
))لغير المعدودلغير المعدود((كثير كثير 

the the leastleastlittlelittle لغير المعدودلغير المعدود((قليل قليل((

the the worstworstbadbadسيئسيئ

the the farthestfarthestfarfarبعيدبعيد

المعنىالمعنىالصفةالصفةمقارنة بين أكثر من أثنينمقارنة بين أكثر من أثنين

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

Comparing AdjectivesComparing Adjectives
الصفاتالصفات  مقارنةمقارنة

التالي
التالي



asas…………..as      ..as       بالضبطبالضبط(( مثله مثل  مثله مثل ( (
    not asnot as…….as .as      ليس مثله مثل     ليس مثله مثل         

..يستخدم ھذا اeصط5ح حين وجود مساواة بين صفتينيستخدم ھذا اeصط5ح حين وجود مساواة بين صفتين
• Ali is as tall as his brother.
• This bag is as big as my bag.

يستخدم ھذا اeصط5ح في حالة يستخدم ھذا اeصط5ح في حالة عدمعدم وجود مساواة بين صفتين وجود مساواة بين صفتين..
• Ali is not as tall as his brother.
• This bag is not as big as my bag.

              

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

as……..as       بالضبط( مثله مثل(as……..as       مثله مثل )بالضبط(

not as……..as      ليس مثله مثل not as……..as      ليس مثله مثل 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق



AdverbsAdverbs           ]]ا&حوالا&حوال[[الظروف الظروف 

•• AnAn Adverb Adverb always modifies a verb.always modifies a verb.                    
ًالظرف يصف الفعل دائمًاالظرف يصف الفعل دائما                                                          

•• Most adverbs are formed by adding         to the adjectives.Most adverbs are formed by adding         to the adjectives.

..ّمعظم الظروف تكون بإضافة        للصفةّمعظم الظروف تكون بإضافة        للصفة

slowslow slowlyslowly nicenice nicelynicely
happyhappy happilyhappily carefulcareful carefullycarefully

              
عودة إلى القائمة الرئيسية

عودة إلى القائمة الرئيسية
التالي

التالي

ly

ly

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



AdverbsAdverbs           ]]ا&حوالا&حوال[[الظروف الظروف 

There are many kinds of adverbs:
:ھناك عدة أنواع من الظروف

١. Adverbs of manner: express how an action was done.
. الظروف التي تعبر عن كيفية وقوع الحدث :الظروف الدالة على السلوك

• I closed the window carefully.
• The soldier fought bravely.

2. Adverbs of time: express the time when an action is or was done.
.الظروف التي تعبر عن كيفية زمن حدوث الفعل :ظروف الزمان

        
• I’m going to leave for Cairo tomorrow.
• What’s going to happen next?

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



AdverbsAdverbs           ]]ا&حوالا&حوال[[الظروف الظروف 

3. Adverbs of place: express when an action is done.
. الظروف التي تعبر عن مكان وقوع الحدث :المكانظروف 

• I shall stand here.
• I’ve looked everywhere for my lost pen.

Some words that end in       can be both adjectives or adverbs. Most of them refer to time.
معظم ھذه الكلمات تدل على .  بعض الكلمات التي تنتھي بـ        من الممكن أن تكون ظروف أو صفات

:مثل.    الوقت

• A daily newspaper is published daily.
• We get up early to catch an early train.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

ly
ly

yearlyyearly                     ًسنويا                     ًسنويا
            

monthlymonthly                   ًشھريا                   ًشھريا
          

weeklyweekly                 ًأسبوعيا                 ًأسبوعيا
                  

dailydaily                          ًيوميا                          ًيوميا
        

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



AdverbsAdverbs           ]]ا&حوالا&حوال[[الظروف الظروف 

4. Adverbs of frequency : tell how often we do something.
ومن ھذه .  التي تخبرنا عن عدد مرات حدوث الشيء :الظروف الدالة على التكرار

:الظروف

       

Verb to BE: يأتي ظرف التكرار بعد الفعل المساعد             : فعل يكون
Ali is always on time.
Other Verbs: يأتي ظرف التكرار قبل الفعل العادي         : ا2فعال ا2خرى
Ali sometimes reads a book.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

RarelyRarely ًنادرا                    ًنادرا                    seldomseldom                                                ًجدًاجداًنادرا ًنادرا 

sometimessometimes                  ًأحيانا                  ًأحياناusuallyusually                    عادة                    عادة

OccasionallyOccasionally        خرº خر        من حيº من حيNeverNever                       ًأبدا                       ًأبدا

oftenoften                          ًغالبا                          ًغالباalwaysalways                    ًدائما                    ًدائما

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of TimeAdverbial Clause of Time
الجمل الظرفية الدالة على الوقتالجمل الظرفية الدالة على الوقت

Conjunctions:      أدوات الربط
when, whenever, as, as soon as, while, after, before, until, since

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of time with 
the main sentence.

.  رئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على الوقت مع الجملة ال

مثال:
• I found a watch.  I was walking in the street.
• I found a watch while I was walking in the street.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of PlaceAdverbial Clause of Place
الجمل الظرفية الدالة على المكانالجمل الظرفية الدالة على المكان

Conjunctions:      أدوات الربط
where, wherever

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of place with 
the main sentence.

. لرئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على المكان مع الجملة ا
 

مثال:
• Wherever he goes his brother follows him.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of CauseAdverbial Clause of Cause
الجمل الظرفية الدالة على السببالجمل الظرفية الدالة على السبب

Conjunctions:      أدوات الربط
because, since, as

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of cause with 
the main sentence.

. رئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على السبب مع الجملة ال
 

مثال:
• I stayed at home yesterday because it was raining.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of MannerAdverbial Clause of Manner
الجمل الظرفية الدالة على السلوكالجمل الظرفية الدالة على السلوك

Conjunctions:      أدوات الربط

As, as if, as through

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of manner with the 
main sentence.

. لرئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على السلوك مع الجملة ا
.ًدائما يأتي بعد            ماضي غير حقيقي

مثال: 
• He speaks as if he were a king.

. و مجرد خيالeًحظ استخدام              بدe من              2نھا غير حقيقية
• It looks as if it would rain.

.يقي و أنھا مجرد توقعeًحظ استخدام              بدe من               وھو ماضي غير حق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

as if

will would

was were

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of PurposeAdverbial Clause of Purpose
الجمل الظرفية الدالة على الغرضالجمل الظرفية الدالة على الغرض

Conjunctions:      أدوات الربط

that, so that, in order that
These words (conjunctions) link the adverbial clause of purpose with the main sentence.

  .رئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على الغرض مع الجملة ال

a) We use (may + infinitive) when the main verb is in the present or future.
. عندما يكون الفعل الرئيسي في المضارع أو المستقبل) المصدر+ربما(نستخدم 

مثال:
� He works hard.  He wishes to succeed.
� He works hard so that (that or in order that) he may succeed.

b) We use (might + infinitive) when the main verb is in the simple past.
. عندما يكون الفعل الرئيسي في الماضي البسيط) المصدر+ربما(نستخدم 

مثال:
� He was walking quickly in order that he might not be late. 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of ResultAdverbial Clause of Result
الجمل الظرفية الدالة على النتيجةالجمل الظرفية الدالة على النتيجة

We use: 

to link the main sentence with the adverbial clause of result.

. لة الرئيسيةتستخدم ھذه الصيغات لربط الجمل الظرفية الدالة على النتيجة مع الجم
 

مثال:
• The man is so weak that he can not walk.
• He wrote such good answers that he got he marks.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

so + adverb + that such + noun+ that

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of ContrastAdverbial Clause of Contrast
الجمل الظرفية الدالة على التناقضالجمل الظرفية الدالة على التناقض

Conjunctions:      أدوات الربط
though, although

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of contrast
with the main sentence.

.  الرئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على التناقض مع الجملة 

مثال:
• He is poor.  He is happy.
• Although (though) he is poor, he is happy.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of ContrastAdverbial Clause of Contrast
الجمل الظرفية الدالة على المقارنةالجمل الظرفية الدالة على المقارنة

Conjunctions:      أدوات الربط
as….as, so……as

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of contrast
with the main sentence.

.   الرئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على المقارنة مع الجملة

مثال:
• Nabeel is as clever as his father.
• Sami is not so strong as his brother.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Adverbial Clause of ConditionAdverbial Clause of Condition
الجمل الظرفية الدالة على الحالةالجمل الظرفية الدالة على الحالة

Conjunctions:      أدوات الربط
if, unless

• These words (conjunctions) link the adverbial clause of condition with the 
main sentence.

. لرئيسيةأدوات الربط ھذه تربط الجمل الظرفية الدالة على الحالة مع الجملة ا

مثال: 
• If we are ill, we go to bed.
• If we work hard, we will succeed.
• If we worked hard, we would succeed.
• If he had fallen, he would have hurt himself.
• Unless the rain falls, the crops will not grow.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي



asas…………..as      ..as       بالضبطبالضبط[[ مثله مثل  مثله مثل [  [ 
    not asnot as…….as .as      ليس مثله مثل     ليس مثله مثل         

..يستخدم ھذا اeصط5ح حين وجود مساواة بين حالينيستخدم ھذا اeصط5ح حين وجود مساواة بين حالين

• Ahmed drives as dangerously as his brother.

يستخدم ھذا اeصط5ح في حالة يستخدم ھذا اeصط5ح في حالة عدمعدم وجود مساواة بين حالين وجود مساواة بين حالين..

• Hamad does not drive as dangerously as his brother.

              

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

as……..as       بالضبط[ مثله مثل[ as……..as       مثله مثل ]بالضبط[ 

not as……..as      ليس مثله مثل not as……..as      ليس مثله مثل 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

.ً.يقصد بالمبني للمعلوم ھو الجملة التي يكون فاعلھا معلومًايقصد بالمبني للمعلوم ھو الجملة التي يكون فاعلھا معلوما
يقصد بالمبني للمجھول ھو الجملة التي يكون فاعلھا غير معلوم يقصد بالمبني للمجھول ھو الجملة التي يكون فاعلھا غير معلوم 

..أو قليل ا&ھميةأو قليل ا&ھمية
::ھناك عدة أنواع من المبني للمعلوم و المبني للمجھولھناك عدة أنواع من المبني للمعلوم و المبني للمجھول

•• Statements Statements           الجمل الخبرية          الجمل الخبرية
•• Questions Questions             ا&سئلـــــــــــة            ا&سئلـــــــــــة
•• CommandCommand        ا&مـــــــــــــر    ا&مـــــــــــــر                        

                

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

Ahmed broke the window yesterday.Ahmed broke the window yesterday.
وھو    وھو    ھذه الجملة مبني للمعلوم              وذلك 2ن الفاعل فيھا معلوم ھذه الجملة مبني للمعلوم              وذلك 2ن الفاعل فيھا معلوم 

.          .          
____________________________________________________________________________________________________________
The window was broken yesterday.The window was broken yesterday.
The window was broken (by Ahmed) yesterday.The window was broken (by Ahmed) yesterday.

لوم لوم ھذه الجملة مبني للمجھول              وذلك 2ن الفاعل فيھا غير معھذه الجملة مبني للمجھول              وذلك 2ن الفاعل فيھا غير مع
وھو              كما في الجملة ا2ولى أو وضع مكان المفعول به وھو              كما في الجملة ا2ولى أو وضع مكان المفعول به 

..ًمسبوقا بــ           كما في الجملة الثانيةًمسبوقا بــ           كما في الجملة الثانية

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

by

Active
Ahmed

Passive
Ahmed

A.  Statements         الجمل الخبرية   A.  Statements         الجمل الخبرية   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

للتحويل من المبني للمعلوم              إلى المبني للمجھول 
:             في حالة الجمل الخبرية نتبع الخطوات التالية

)يعرف المفعول به بوجوده بعد الفعل مباشرة.  (ًالمفعول به يصبح فاع5. ١
. ًنضع فعل           في نفس زمن الجملة مناسبا للمفعول به. ٢
.ضع الفعل ا2صلي في التصريف الثالث. ٣
ًنضع الفاعل مسبوقا بــ         وقد يشطب إذا كان ضميرا. ٤ ً .
.أي زيادة في الجملة يوضع كما ھو في نھاية الجملة دون تغيير. ٥

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

by

Active

to be

Passive

A.  Statements         الجمل الخبرية   A.  Statements         الجمل الخبرية   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

أمثلـــــــــــــــــــة: 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The lesson was written (by Huda).The lesson was written (by Huda).Huda wrote the lesson.Huda wrote the lesson.

A car A car will bewill be bought (by Saleh).bought (by Saleh).Saleh will buy a car.Saleh will buy a car.

Ahmed is being helped (by Ali).Ahmed is being helped (by Ali).Khaled is helping Ahmed.Khaled is helping Ahmed.

The apple has been eaten (by her).The apple has been eaten (by her).She has eaten the apple.She has eaten the apple.

Letters are written (by Ali).Letters are written (by Ali).Ali writes letters.Ali writes letters.

PassivePassive                 مبني للمجھول                 مبني للمجھولActiveActive                 مبني للمعلوم                 مبني للمعلوم

A.  Statements         الجمل الخبرية   A.  Statements         الجمل الخبرية   



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

:يصرف فعل                 مع ا2زمنة المختلفة كما يلي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

A.  Statements         الجمل الخبرية   A.  Statements         الجمل الخبرية   

was being, were beingالماضي المستمر

am being, is being, are beingالمضارع المستمر

shall be, will beالمستقبل البسيط

has been, have beenالمضارع التام

had beenالماضي التام

 can be, could be, may be, might be, must be, oughtكل فعل مساعد
to be

was, wereالماضي البسيط

am, is, areالمضارع البسيط

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

to be



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

للتحويل من المبني للمعلوم              إلى المبني للمجھول 
:             في حالة ا2سئلة نتبع الخطوات التالية 

)يعرف المفعول به بوجوده بعد الفعل مباشرة.  (ًالمفعول به يصبح فاع5. ١
. نضع فعل           في نفس زمن السؤال. ٢
.ضع الفعل ا2صلي في التصريف الثالث. ٣
ًنضع الفاعل مسبوقا بــ         وقد يشطب إذا كان ضميرا. ٤ ً .
.أي زيادة في الجملة يوضع كما ھو في نھاية الجملة دون تغيير. ٥

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

by

Active

to be

Passive

B.  Questions         ا&سئلة   B.  Questions         ا&سئلة   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

أمثلـــــــــــــــــــة: 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Was the cake eaten (by him)?Was the cake eaten (by him)?Did he eat the cake?.Did he eat the cake?.

Will a new car be bought (by Ali)?Will a new car be bought (by Ali)?Will Ali buy a new car?Will Ali buy a new car?

Ahmed is being helped (by Ali).Ahmed is being helped (by Ali).Why is he using a pen?Why is he using a pen?

By whom the window was broken?By whom the window was broken?Who broke the window?Who broke the window?

Are Letters written (by Ali)?Are Letters written (by Ali)?Does Ahmed write letters?Does Ahmed write letters?

PassivePassive                 مبني للمجھول                 مبني للمجھولActiveActive                 مبني للمعلوم                 مبني للمعلوم

B.  Questions         ا&سئلة   B.  Questions         ا&سئلة   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

للتحويل من المبني للمعلوم              إلى المبني للمجھول 
:             في حالة ا2مر نتبع الخطوات التالية 

.  ضع كلمة        في أول الجملة. ١
)يعرف المفعول به بوجوده بعد الفعل مباشرة.  (ًالمفعول به يصبح فاع5. ٢
.ضع فعل           في نفس الزمن أي ا2مر فيكون         . ٣
.ضع الفعل ا2صلي في التصريف الثالث. ٤

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

be

Active

to be

Passive

C.  Command         ا&مر   C.  Command         ا&مر   

let

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

أمثلـــــــــــــــــــة: 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Let the door be opened.Let the door be opened.Open the door.Open the door.

Let this letter be sent to your friend.Let this letter be sent to your friend.Send this letter to your friend.Send this letter to your friend.

Let the lesson be written.Let the lesson be written.Write the lesson.Write the lesson.

PassivePassive                 مبني للمجھول                 مبني للمجھولActiveActive                 مبني للمعلوم                 مبني للمعلوم

C.  Command         ا&مر   C.  Command         ا&مر   

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Active & PassiveActive & Passive
المبني للمعلوم و المبني للمجھولالمبني للمعلوم و المبني للمجھول

eمذي5 لذا يجب ًقد تكون الجملة المراد تحويلھا إلى المبني للمجھول منفية أو سؤا ً
. لمجھولالمحافظة على صيغة ھذا السؤال أو التذييل عند التحويل إلى المبني ل

أمثلـــــــــــــــــــة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

Those novels were written by Dickens, Those novels were written by Dickens, 
werenweren’’t they?t they?

Dickens wrote those novels, didnDickens wrote those novels, didn’’t he?t he?

That play wasnThat play wasn’’t written by Dickens, was it?t written by Dickens, was it?Dickens didnDickens didn’’t write that play, did he?t write that play, did he?

Letters are not written (by Ali).Letters are not written (by Ali).Ali Ali does notdoes not write letterswrite letters

PassivePassive                 مبني للمجھول                 مبني للمجھولActiveActive                 مبني للمعلوم                 مبني للمعلوم

م-حظـــــــــــــــــــــــةم-حظـــــــــــــــــــــــة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Transitive & Intransitive VerbsTransitive & Intransitive Verbs
ا&فعال ال-زمة و ا&فعال المتعديةا&فعال ال-زمة و ا&فعال المتعدية

 :Intransitive Verbs  )ا&فعال ال-زمة (
: مثل.  ًھي التي e تأخذ مفعوe به

The sun rises.

 :Intransitive Verbs  )ا&فعال ال-زمة (
ًھي التي تأخذ مفعوe به واحدا أو أكثر ً .

Ali   raised   his hand.

 به بھا، أما الجمل ا2فعال ال5زمة e يمكن تحويلھا إلى مبني للمجھول لعدم وجود مفعول*
. التي تحوي أفعال متعدية فيمكن تحويلھا إلى مبني للمجھول

: مثال. جھولھناك بعض ا2فعال المتعدية لمفعولين لذا يمكن تحويلھا إلى مبني للم*

Ahmed   gave Huda a flower .           تبنى بطريقتين        :

 a) Huda was given a flower (by Ahmed).
b) A flower was given to Huda (by Ahmed) eحظ وضع       للمفعول به العاقل          حين تأخيره       

 .    

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

الفاعل الفعلبه المفعول

الفاعل الفعلبه مفعول به مفعول

toHuda

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



PrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

حروف الجر كثيرة و متشابكة، فقد يكون للحرف الواحد حروف الجر كثيرة و متشابكة، فقد يكون للحرف الواحد 
و و . . أكثر من معنى وذلك حسب موقعه في الجملةأكثر من معنى وذلك حسب موقعه في الجملة

الطريقة المثلى لتعلم حروف الجر ھي التدرب عليھا الطريقة المثلى لتعلم حروف الجر ھي التدرب عليھا 
..من خ-ل جمل و ليست كحروف منفصلةمن خ-ل جمل و ليست كحروف منفصلة

A preposition shows the relation between the subject and the object. 
There are also prepositions of time and prepositions of place.

روف جر دالة روف جر دالة ًتدل حروف الجر على الع-قة بين الفاعل و المفعول به و يوجد أيضا حًتدل حروف الجر على الع-قة بين الفاعل و المفعول به و يوجد أيضا ح
.  .  على الزمن و حروف جر دالة على المكانعلى الزمن و حروف جر دالة على المكان

                      

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The tea is The tea is onon the table.the table.To mean aboveTo mean above               فوقفوق  بمعنىبمعنى          

I will travel I will travel onon National Day.National Day.Special daysSpecial days     خاصةخاصة  أيامأيام  

My birthday is My birthday is onon June 10.June 10.Afternoon, evening, dateAfternoon, evening, date         التاريخالتاريخ  

OnOn Friday morningFriday morningDay + morning, nightDay + morning, night       الفترةالفترة +  + ا2ياما2يام  

OnOn MondayMondayDayDay onon                    ا2ياما2يام

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

I go home I go home inin the eveningthe eveningThe evening The evening السماءالسماء  

He is He is inin the mosque.the mosque.To mean aboveTo mean above           الداخلالداخل  فيفي        

I go to work I go to work inin the morning.the morning.The morningThe morning     الصباحالصباح  

The test is The test is inin May.May.MonthMonth         شھرشھر  

I was born I was born inin 1968.1968.Year Year سنةسنة          

The trees grow The trees grow inin spring.spring.SeasonSeason inin                  فصلفصل

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

We sleep We sleep atat night.night.NightNight           الليلالليل

We pray We pray atat noon everyday.noon everyday.Noon    Noon                            الظھرالظھر

He is He is atat the grocerthe grocer’’s.s.To mean placeTo mean place           للمكانللمكان

We will travel We will travel atat the weekend.the weekend.The weekendThe weekend       ا2سبوعا2سبوع  نھايةنھاية  

I will talk to my father I will talk to my father atat lunch.lunch.Meal timesMeal times       الوجباتالوجبات  أوقاتأوقات  

I will meat you I will meat you atat the school festival.the school festival.FestivalFestival       اeحتفاeتاeحتفاeت و  و ا2عيادا2عياد  

I will come back I will come back atat 2 o2 o’’clock.clock.TimeTime atat                    الوقتالوقت

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The teacher is The teacher is in front ofin front of the class.the class.أمامأمام  بمعنىبمعنى                                    in front ofin front of

The cat is The cat is underunder the table.the table.تحتتحت  بمعنىبمعنى                                        underunder

Ahmed is Ahmed is atat work.work.at workat work       العملالعمل  فيفي  

I go I go toto school everyday.school everyday.direction/place direction/place اتجاهاتجاه//مكانمكان    toto

They are standing They are standing atat the dinner tablethe dinner tableat the tableat the table         الطاولةالطاولة  علىعلى  

He lives He lives atat number 5, King Fahad Street.number 5, King Fahad Street.at an exact placeat an exact place atat            محددمحدد مكان  مكان فيفي

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

Prepositions of PlacePrepositions of Place           الدالة على المكان           الدالة على المكان حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

You were You were inin the club last night.the club last night.In a building or areaIn a building or area  مبنى أو          مبنى أو         فيفي  
منطقةمنطقة

The baby is The baby is inin bed.bed.in bedin bed       الفراشالفراش  فيفي  

I live I live inin Saudi Arabia.Saudi Arabia.In a countryIn a country       بلدبلد  فيفي  

Ali is sitting Ali is sitting inin his chair.his chair.In a chair In a chair الكرسيالكرسي  علىعلى    

I live I live inin AlAl--Madina.Madina.In a town./streetIn a town./street       شارعشارعفي في // مدينة مدينةفيفي  

Put this book Put this book inin the box.the box.To mean insideTo mean inside inin              داخلداخل  بمعنىبمعنى

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

Prepositions of PlacePrepositions of Place           الدالة على المكان           الدالة على المكان حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Ali watches football Ali watches football onon TV every Saturday.TV every Saturday.TVTV onon        التلفزيونالتلفزيون شاشة  شاشة علىعلى  

Samah is sitting Samah is sitting betweenbetween Fatma and Fatma and 
Salwa.Salwa.

betweenbetween                                      بينبين  بمعنىبمعنى

The wall is The wall is behindbehind the class.the class.خلفخلف  بمعنىبمعنى                                      bbehindehind

I am I am fromfrom Riyadh.Riyadh.منمن  بمعنىبمعنى                                        fromfrom

He arrives He arrives onon time.time.TimeTime             المحددالمحدد  الوقتالوقت

I write I write withwith a pen.a pen.بـبـ  بمعنىبمعنى                                        withwith

Example Example مثالمثالUse Use  ا~ستخدام ا~ستخدامPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

Prepositions of PlacePrepositions of Place           الدالة على المكان           الدالة على المكان حروف الجرحروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The electrician is putting his hand The electrician is putting his hand intointo the TV.the TV.intointo   فيفي، ، داخلداخل

The bank is The bank is oppositeopposite to the post office.to the post office.oppositeopposite     مقابلمقابل

The house is The house is betweenbetween the school and the mosque.the school and the mosque.betweenbetween     بينبين

Ahmed is sitting Ahmed is sitting nearnear the window.the window.nearnear     منمن  بالقرببالقرب  

The knife is The knife is onon the table.the table.onon   علىعلى

The water is spilling The water is spilling ontoonto the floor.the floor.ontoonto   علىعلى

Someone is Someone is atat the door.the door.atat     بالقرببالقرب، ، عندعند

The medicine is The medicine is inin the bottle.the bottle.inin         فيفي          

Example Example مثالمثالPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

More ExamplesMore Examples          ًمزيدا من ا&مثلة          ًمزيدا من ا&مثلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The teacher is sitting The teacher is sitting amongamong the students.the students.amongamong     وسطوسط

The ball is going The ball is going throughthrough the window.the window.throughthrough     خ5لخ5ل، ، عبرعبر

The fire is The fire is underunder ((belowbelow) the stairs.) the stairs.under/belowunder/below   أسفلأسفل  ،،تحتتحت

The light is The light is overover ((aboveabove) the table.) the table.over/aboveover/above         أعلىأعلى، ، فوقفوق

The child is falling The child is falling out ofout of the window.the window.out ofout of     فوقفوق  منمن
The carpenter cut The carpenter cut acrossacross the wood.the wood.acrossacross     خ5لخ5ل، ، عبرعبر

The man is falling The man is falling offoff the chair.the chair.offoff           علىعلى  منمن          

Example Example مثالمثالPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

More ExamplesMore Examples          ًمزيدا من ا&مثلة          ًمزيدا من ا&مثلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

The electrician is putting his hand The electrician is putting his hand intointo the TV.the TV.intointo   فيفي، ، داخلداخل

The bank is The bank is oppositeopposite to the post office.to the post office.oppositeopposite     مقابلمقابل

The house is The house is betweenbetween the school and the mosque.the school and the mosque.betweenbetween     بينبين

Ahmed is sitting Ahmed is sitting nearnear the window.the window.nearnear     منمن  بالقرببالقرب  

The knife is The knife is onon the table.the table.onon   علىعلى

The water is spilling The water is spilling ontoonto the floor.the floor.ontoonto   علىعلى

Someone is Someone is atat the door.the door.atat     بالقرببالقرب، ، عندعند

The medicine is The medicine is inin the bottle.the bottle.inin         فيفي          

Example Example مثالمثالPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

More ExamplesMore Examples          ًمزيدا من ا&مثلة          ًمزيدا من ا&مثلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Use of PrepositionsUse of Prepositions
استخدام حروف الجراستخدام حروف الجر

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

The bank is The bank is next tonext to the bakerthe baker’’s.s.next tonext to     بجواربجوار

The man is walking The man is walking alongalong the street.the street.alongalong     طولطول    علىعلى

The garage is The garage is at the side ofat the side of the house.the house.at the side ofat the side of   بجانببجانب

The sweets are The sweets are on top ofon top of the table.the table.on top ofon top of     علىعلى، ، فوقفوق

The child is sitting The child is sitting in front ofin front of the TV.the TV.in front ofin front of   أمامأمام
The headmaster is sitting The headmaster is sitting behindbehind the pupils.the pupils.behindbehind       وراءوراء، ، خلفخلف

The car is going The car is going roundround the tree.the tree.roundround         حولحول          

Example Example مثالمثالPrepositionsPrepositions
حروف الجرحروف الجر

More ExamplesMore Examples          ًمزيدا من ا&مثلة          ًمزيدا من ا&مثلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



QuestionQuestion--TagsTags
ا&سئلة المذيلةا&سئلة المذيلة

ھذا النوع من ا&سئلة يطلق عليھا ا&سئلة المذيلة وھي تعادل ھذا النوع من ا&سئلة يطلق عليھا ا&سئلة المذيلة وھي تعادل 
وھو عبارة عن سؤال مختصر يتبع وھو عبارة عن سؤال مختصر يتبع .  .  باللغة العربيةباللغة العربية“ “ أليس كذلك؟أليس كذلك؟””

جملة خبرية تسبقه وھذا السؤال عادة ما يخالف ھذه الجملة من جملة خبرية تسبقه وھذا السؤال عادة ما يخالف ھذه الجملة من 
فإذا كانت الجملة التي تسبقه مثبتة فإذا كانت الجملة التي تسبقه مثبتة .  .  حيث ا#ثبات أو  ألنفيحيث ا#ثبات أو  ألنفي

يكون ھذا السؤال في النفي و إذا كانت منفية يكون السؤال يكون ھذا السؤال في النفي و إذا كانت منفية يكون السؤال 
.ً.مثبتًامثبتا

أما جواب ھذا السؤال فيتبع الجملة من حيث ا#ثبات أو النفي أما جواب ھذا السؤال فيتبع الجملة من حيث ا#ثبات أو النفي * * 
..أي يخالف السؤالأي يخالف السؤال

ًھذا النوع من ا&سئلة متداول كثيرا عند التحدث باللغة ًھذا النوع من ا&سئلة متداول كثيرا عند التحدث باللغة * * 
. . ا#نجليزية إ~ أنه يقل استخدامه في ا#نجليزية المكتوبةا#نجليزية إ~ أنه يقل استخدامه في ا#نجليزية المكتوبة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



:انظر ھذا السؤال و ا.جابة عليه
* There’s a supermarket near here, isn’t there?

Yes , there is.
أما .  ًمنفيا) التذييل(الجملة التي تقدمت ھذا السؤال جملة مثبتة لذا جاء السؤال عليھا *

.الجواب فيكون با.ثبات              
.     بعده وذلك للنفيًولكي نكون سؤاe من ھذا النوع نقدم الفعل المساعد ثم نضع         * 

: و اºن انظر المثال التالي
* You come from the United States, don’t you?

Yes, I do.
.  فعل مساعدفي ھذا المثال تم تذييل السؤال باستخدام            وذلك لعدم وجود*

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

do

Yes
not

Questions that we expect the answer “Yes”
“نعم“أسئلة نتوقع ا#جابة عليھا بـ

Questions that we expect the answer “Yes”
“نعم“أسئلة نتوقع ا#جابة عليھا بـ

QuestionQuestion--TagsTags
ا&سئلة المذيلةا&سئلة المذيلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



1) You don’t come from Saudi Arabia, do you?
No, I don’t.

2) It doesn’t take long time be car, does it?
No, it doesn’t.

.          كفعل مساعدeحظ ھنا أن السؤال في زمن المضارع البسيط لذا استخدمنا           *

٣) You didn’t travel last year, did you?
No, I didn’t.

.         كفعل مساعدeحظ ھنا أن السؤال في زمن الماضي البسيط لذا استخدمنا            *

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

did

do/does

Questions that we expect the answer “No”
“~“أسئلة نتوقع ا#جابة عليھا بـ

Questions that we expect the answer “No”
“~“أسئلة نتوقع ا#جابة عليھا بـ

QuestionQuestion--TagsTags
ا&سئلة المذيلةا&سئلة المذيلة

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Conditional Conditional ““ifif””
الشرطيةالشرطية“ “ لولو””

ھذا الحدث ممكن وقوعهھذا الحدث ممكن وقوعه..
If it If it rainsrains tomorrow, I tomorrow, I will staywill stay at home. at home. ))ًإن تمطر غدا ، سأبقى في البيتًإن تمطر غدا ، سأبقى في البيت((

If you If you eateat too much, you too much, you will becomewill become fat.fat. :                                   :                                     مثال  مثال

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

if +  present مضارع               will  (١+ تصريف أول 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Conditional Conditional ““ifif””
الشرطيةالشرطية“ “ لولو””

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

if +  past   ماضي                would  (2+ تصريف أول 

ھذا الحدث غير ممكن أو مستحيل وقوعهھذا الحدث غير ممكن أو مستحيل وقوعه..

If Shakespeare If Shakespeare livedlived today, he today, he would usewould use different English. different English. 
eًحظ أيضا أننا استخدمنا الفعل الماضي eًحظ أيضا أننا استخدمنا الفعل الماضي . . eًحظ أن شكسبير مستحيل أن يكون حيا اليومeًحظ أن شكسبير مستحيل أن يكون حيا اليوم

. . البسيط مع جملة      لكنه e يدل على الماضيالبسيط مع جملة      لكنه e يدل على الماضي
::في الجزء الثاني من الجملة وھذه ھي القاعدةفي الجزء الثاني من الجملة وھذه ھي القاعدة+              ) +              ) المصدر المصدر ((و استخدمنا و استخدمنا 

طيع استخدام        حتى لو طيع استخدام        حتى لو eًحظ أيضا أن         تتحول إلى          في ھذه القاعدة و e نستeًحظ أيضا أن         تتحول إلى          في ھذه القاعدة و e نست
. .ً كان الفاعل مفردًاكان الفاعل مفردا

If I If I werewere you, I you, I would buywould buy a new car. a new car. مثالمثال                                             :                                             :
                      

if +  subject + past                   subject+ would +  تصريف أول 

would

bewerewas

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Conditional Conditional ““ifif””
الشرطيةالشرطية“ “ لولو””

If he If he had livedhad lived in Taif, he in Taif, he would have been would have been happyhappy..

If he If he had visitedhad visited Makkah, he Makkah, he would have seenwould have seen the Kathe Ka’’aba.aba.

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

if + had + would have تصريف ثالث  (3+ تصريف ثالث 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Conditional Conditional ““ifif””
الشرطيةالشرطية“ “ لولو””

..ئمة و ثابتةئمة و ثابتةيستخدم ھذا التركيب في الحالة التي تكون فيھا نتيجة الفعل حقيقة دايستخدم ھذا التركيب في الحالة التي تكون فيھا نتيجة الفعل حقيقة دا

If you If you boilboil water, it becomes steam. water, it becomes steam.                                   ))ًلو أننا غلينا الماء، فأنه يصبح بخارًالو أننا غلينا الماء، فأنه يصبح بخارا ( (
        في المضارع و         في المضارع و و ھذه حقيقة ثابتة و ليست مقيدة بوقت معين لذا جاءت كلمة          و ھذه حقيقة ثابتة و ليست مقيدة بوقت معين لذا جاءت كلمة          

. . ليست في المستقبلليست في المستقبل

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

if +  present مضارع               present  4مضارع) 

if +  present مضارع               instructions  ٥تعليمات) 
If the radio If the radio isis too loud, too loud, turn it offturn it off.    Or        .    Or        Turn the radio offTurn the radio off if it if it isis too loud.too loud.

If you If you areare under 17, under 17, dondon’’t drive a car.t drive a car. Or    Or    DonDon’’t drive a cart drive a car if you if you areare under 17.under 17.

becomes

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

..ًھذا النوع من الجمل يسمى أيضا الك5م الغير مباشرًھذا النوع من الجمل يسمى أيضا الك5م الغير مباشر
Indirect SpeechIndirect Speech

There are four kinds of direct and Indirect SpeechThere are four kinds of direct and Indirect Speech..
::ھناك أربعة أنواع من الك5م المباشر و غير المباشرھناك أربعة أنواع من الك5م المباشر و غير المباشر

1) Statement 1) Statement     الجملة الخبريةالجملة الخبرية
2) Question 2) Question                           السؤال     السؤال     
3) Command  3) Command              الطلب               الطلب   
4) Exclamation 4) Exclamation                 التعجب التعجب 

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

::           نتبع الخطوات التالية           نتبع الخطوات التاليةلتحويل جملة خبرية من مباشر                 إلى ك5م منقول       لتحويل جملة خبرية من مباشر                 إلى ك5م منقول       * * 
 نضع اeسم أو الضمير ثم فعل القول نضع اeسم أو الضمير ثم فعل القول--١١
.. نضع أداة الربط         و يمكننا اeستغناء عنھا نضع أداة الربط         و يمكننا اeستغناء عنھا--٢٢
:: نحول الضمائر حسب المعنى و أھم ھذه الضمائر نحول الضمائر حسب المعنى و أھم ھذه الضمائر--٣٣

II he, shehe, she wewe theythey
MyMy his, herhis, her ourour theirtheir

:: نحول ا2زمنة كما يلي نحول ا2زمنة كما يلي--٤٤
Present Present  مضارع مضارع Past Past ماضيماضي
Past Past ماضيماضي Past Perfect Past Perfect ماضي تامماضي تام

:: نحول بعض الكلمات إن وجدت كما يلي نحول بعض الكلمات إن وجدت كما يلي--٥٥
Now Now نºناºا then then حينئذحينئذ
here here ھناھنا there there ھناكھناك
Last night Last night ھناھنا the night before the night before ھناكھناك
this this ھناھنا that that ھناكھناك
yesterday yesterday ھناھنا the day before the day before ھناكھناك
tomorrow tomorrow ھناھنا the following day the following day ھناكھناك

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Statement       الجملة الخبرية  Statement       الجملة الخبرية  

that

DirectReported
said

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Statement       الجملة الخبرية  Statement       الجملة الخبرية  

She says thatShe says that sheshe will cook the food tomorrow.will cook the food tomorrow.She says: She says: ““I will cook the food tomorrowI will cook the food tomorrow””..

:           :           والتي تعني أضافوالتي تعني أضاف:                                 :                                 ًبين جملتين لشخص متكلم واحد نضع بدe منھا عبارةًبين جملتين لشخص متكلم واحد نضع بدe منھا عبارة(. ) (. ) إذا كان ھناك إذا كان ھناك 

He told meHe told me that he would that he would see see me the next dayme the next day..He said to me: "I shall see you tomorrowHe said to me: "I shall see you tomorrow””..

::نة الجملة إنما التغيير يكون فقط في الضمائرنة الجملة إنما التغيير يكون فقط في الضمائرإذا كانت كلمة القول                      مضارع حينئذ e تغير أزمإذا كانت كلمة القول                      مضارع حينئذ e تغير أزم

They told himThey told him that they wouldthat they would see see him the next dayhim the next day
and added thatand added that they wouldthey would visit Ahmed.visit Ahmed.

They said to him: They said to him: ““We shall see you tomorrow.  We We shall see you tomorrow.  We 
shall visit Ahmedshall visit Ahmed””..

We say thatWe say that we are playing football now.we are playing football now.We say: We say: ““We are playing football nowWe are playing football now””..

She said thatShe said that she hadshe had not been to the school library not been to the school library 
recently.recently.

She said: "I have not been in the school library She said: "I have not been in the school library 
recentlyrecently””..

They said thatThey said that they werethey were happy.happy.““We are happyWe are happy””

He said thatHe said that hehe livedlived in Riyadh.in Riyadh.““I live in RiyadhI live in Riyadh””

IndirectIndirect   غير مباشر    غير مباشر Direct Direct   مباشر  مباشر

and added that

say, says

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

: :      نتبع الخطوات التالية     نتبع الخطوات التاليةلتحويل سؤال من مباشر                 إلى ك5م منقول             لتحويل سؤال من مباشر                 إلى ك5م منقول             * * 
:  :   الفعل           يحدد زمن السؤال ، وھي كما يلي الفعل           يحدد زمن السؤال ، وھي كما يلي--١١

Present Present  مضارع مضارع Past Past ماضيماضي
Past Past ماضيماضي Past Perfect Past Perfect ماضي تامماضي تام

. .  إذا كان السؤال يحتوي على أداة سؤال تستخدم نفسھا كأداة ربط إذا كان السؤال يحتوي على أداة سؤال تستخدم نفسھا كأداة ربط--٢٢
. . مساعدمساعد يتم تحويل السؤال إلى جملة خبرية و ھو بتقديم الفاعل على الفعل ال يتم تحويل السؤال إلى جملة خبرية و ھو بتقديم الفاعل على الفعل ال--٣٣
. .  ي5حظ تغيير بعض الضمائر حسب معنى الجملة ي5حظ تغيير بعض الضمائر حسب معنى الجملة--٤٤

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Question       السؤال  Question       السؤال  

DirectReported
asked

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

I asked himI asked him ifif he he wentwent to school.to school.““Does he go to school?Does he go to school?””..

He asked meHe asked me wherewhere I livedI lived..““Where do you liveWhere do you live””..

: : تستخدم      كأداة ربط للسؤال الذي e يحتوي على أداة سؤالتستخدم      كأداة ربط للسؤال الذي e يحتوي على أداة سؤال

.   .   ول الفعل إلى زمن الماضي البسيطول الفعل إلى زمن الماضي البسيطإذا كان السؤال يبدأ أو يحتوي على        أو            احذفھا و حإذا كان السؤال يبدأ أو يحتوي على        أو            احذفھا و ح

He  asked meHe  asked me ifif my my schoolschool was was very largevery large. . ““Is your school very large?Is your school very large?””..

He asked meHe asked me where where mymy book book waswas..““Where is your book?Where is your book?””..

The teacher asked meThe teacher asked me why I was why I was latelate..““Why are you late?Why are you late?””

He He asked measked me what what mymy name name waswas..““What is your name?What is your name?””..

IndirectIndirect   غير مباشر    غير مباشر Direct Direct   مباشر  مباشر

if

Question       السؤال  Question       السؤال  

does do
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Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Ali asked meAli asked me ifif Ahmed Ahmed had boughthad bought a new car.a new car.““Did Ahmed buy a new car?Did Ahmed buy a new car?””..

Sami asked meSami asked me where where I had gone the day beforeI had gone the day before..““Where did you go yesterday?Where did you go yesterday?””..

::منة الجملة إنما التغيير يكون فقط في الضمائرمنة الجملة إنما التغيير يكون فقط في الضمائرإذا كانت كلمة السؤال                      مضارع حينئذ e تغير أزإذا كانت كلمة السؤال                      مضارع حينئذ e تغير أز

They ask meThey ask me who mywho my English teacher English teacher isis. . ““Who is your English teacher?Who is your English teacher?””..

+            ).    +            ).    تصريف ثالث تصريف ثالث ((لى زمن الماضي البسيط لى زمن الماضي البسيط إذا كان السؤال يبدأ أو يحتوي على            احذفھا و حول الفعل إإذا كان السؤال يبدأ أو يحتوي على            احذفھا و حول الفعل إ

He asks meHe asks me what my what my marksmarks areare..““What are your marks?What are your marks?””..

IndirectIndirect   غير مباشر    غير مباشر Direct Direct   مباشر  مباشر

Question       السؤال  Question       السؤال  

didhad

ask, asks

عودة إلى القائمة الرئيسية
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Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

           نتبع الخطوات            نتبع الخطوات لتحويل جملة طلبية من مباشر                 إلى ك5م منقول       لتحويل جملة طلبية من مباشر                 إلى ك5م منقول       * * 
: : التاليةالتالية

. . إذا كان الك5م يقصد به ا2مرإذا كان الك5م يقصد به ا2مر) ) أمر                     أمر                     ( (  نستخدم  نستخدم --١١
. . إذا كان الك5م يقصد به الرجاء و التوسلإذا كان الك5م يقصد به الرجاء و التوسل) ) رجاء                   رجاء                   ( (  و نستخدم  و نستخدم 
. . إذا كان الك5م يقصد به النصيحةإذا كان الك5م يقصد به النصيحة) ) نصح                     نصح                     ( (  و نستخدم  و نستخدم 
إذا كان الك5م موجه من شخص إلى شخص يساويه إذا كان الك5م موجه من شخص إلى شخص يساويه ) ) أخبر                     أخبر                     ( (  و نستخدم  و نستخدم 
. . في المرتبةفي المرتبة

 احذف ا2قواس المفتوحة و ضع كلمة        قبل الفعل احذف ا2قواس المفتوحة و ضع كلمة        قبل الفعل--٢٢
. .  احذف كلمتي                     من الجملة إن وجدتا احذف كلمتي                     من الجملة إن وجدتا--٣٣
. .  غير بعض الكلمات و الضمائر حسب المعنى وكما سبق غير بعض الكلمات و الضمائر حسب المعنى وكما سبق--٤٤

II

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

Command       الطلب  Command       الطلب  

DirectReported

ordered
begged
advised

told

to
Please, do
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Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

التالي
التالي

السابق
السابق

He told meHe told me not to go to the market that not to go to the market that 
nightnight..

He said to me: He said to me: ““Do not go to the Do not go to the 
market tonightmarket tonight””..

The doctor The doctor advisedadvised meme to drink a lot of to drink a lot of 
water.water.

The doctor said to me: The doctor said to me: ““Drink a lot of Drink a lot of 
waterwater””..

The son The son beggedbegged his father his father to give him to give him 
some money.some money.

The son said to his father: The son said to his father: ““please , please , 
give me some moneygive me some money””..

He He orderedordered the servantthe servant to bring him a to bring him a 
glass of water.glass of water.

He said to the servant: He said to the servant: ““bring me a bring me a 
glass of waterglass of water””..

IndirectIndirect   غير مباشر    غير مباشر Direct Direct   مباشر  مباشر

Command       الطلب  Command       الطلب  

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

          نتبع الخطوات           نتبع الخطوات لتحويل جملة تعجب من مباشر                 إلى ك5م منقول        لتحويل جملة تعجب من مباشر                 إلى ك5م منقول        * * 
: : التاليةالتالية

: : ً احذف كلمة التعجب وضع بدe منھا كلمة تدل عليھا مثلً احذف كلمة التعجب وضع بدe منھا كلمة تدل عليھا مثل--١١

 احذف ا2قواس و ضع كلمة احذف ا2قواس و ضع كلمة--٢٢
. . لخبريةلخبرية غير الكلمات و الضمائر و ا2فعال حسب المعنى وكما سبق في الجملة ا غير الكلمات و الضمائر و ا2فعال حسب المعنى وكما سبق في الجملة ا--٣٣

:                   :                   كلمات التعجب إما حرف استفھام استعمل ككلمة تعجب مثلكلمات التعجب إما حرف استفھام استعمل ككلمة تعجب مثل: : م5حظةم5حظة
وتعرفھا بوجود ع5مة تعجب في نھاية الجملةوتعرفھا بوجود ع5مة تعجب في نھاية الجملة

                        ..! ! و تعرفھا بوجود ع5مة التعجب و تعرفھا بوجود ع5مة التعجب :                               :                                أو كلمة تعجب بذاتھا مثل أو كلمة تعجب بذاتھا مثل

عودة إلى القائمة الرئيسية
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التالي
التالي

السابق
السابق

Exclamation       التعجب  Exclamation       التعجب  

DirectReported

Alas, Hurrah, Oh

that

With sadnessWith sadness     بحزن        بحزن   

With admirationWith admiration    بإعجاب    بإعجابWith joyWith joy             بفرح               بفرح  

With angerWith anger            بغضب            بغضبWith regret With regret         بندم          بندم  

how, what

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية



Reported SpeechReported Speech
الك-م المنقولالك-م المنقول

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

السابق
السابق

He said He said with regretwith regret that he had been that he had been 
foolish.foolish.

He said : He said : ““How foolish I have beenHow foolish I have been””..

He said He said with sorrowwith sorrow that he would not that he would not 
find his money.find his money.

He said : He said : ““Alas! I will not find my Alas! I will not find my 
moneymoney””..

IndirectIndirect   غير مباشر    غير مباشر Direct Direct   مباشر  مباشر

Exclamation       التعجب  Exclamation       التعجب  
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Countries and NationalitiesCountries and Nationalities
البلدان و الجنسياتالبلدان و الجنسيات

: :ً eسم البلد و ذلك لتكوين الجنسية فنقول مثeً5سم البلد و ذلك لتكوين الجنسية فنقول مث5“ “ يي””في اللغة العربية عادة ما نضيف حرف في اللغة العربية عادة ما نضيف حرف 
سعوديسعودي:      :      السعودية          السعودية          

: : أما في اللغة ا.نجليزية فھناك خمس حروف محتملة لÕضافة و ھيأما في اللغة ا.نجليزية فھناك خمس حروف محتملة لÕضافة و ھي
i, n, ian, ish, esei, n, ian, ish, ese

: : وھذه بعض ا2مثلةوھذه بعض ا2مثلة.  .  و ليس ھناك قاعدة ثابتة لھذه الحروفو ليس ھناك قاعدة ثابتة لھذه الحروف

عودة إلى القائمة الرئيسية
عودة إلى القائمة الرئيسية

LibyanLibyanLibyaLibya

AlgerianAlgerianAlgeriaAlgeria

OmaniOmaniOmanOman

PalestinianPalestinianPalestinePalestine

SyrianSyrianSyriaSyria

SaudiSaudiSaudi ArabiaSaudi Arabia

NationalityNationalityCountryCountry

FrenchFrenchFranceFrance

LebaneseLebaneseLebanonLebanon

ChineseChineseChinaChina

TurkishTurkishTurkeyTurkey

SwissSwissSwitzerlandSwitzerland

BritishBritishBritainBritain

NationalityNationalityCountryCountry
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