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 تنبية هام

 

ها حقوق محفوظة، وال ية عليميع النصوص الخاصة بالدورة التعليجم
ة يمادحق ألي شخص إستخدام هذه النصوص في مؤلفات خاصة وأغراض ي

عها بطرق مختلفة، ية مقابل مبلغ مالي او بيمية كدورات تعليشخص
كون عرضة للجزاء القانوني في حال وجود اي مساس بتلك يوس

 .الحقوق
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 إهداء 

 

نحن منسوبي اكاديمية ستيب المجانية نهدي هذا العمل التطوعي 
 STEPلكل من يريد ان يخوض اختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 .متمنين لكم التفوق والنجاح 
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 المقدمة

نظرا لكثرة الملفات التي تهتم بتجميع كل مايدور في اقسام 
والتي يغلب عليها طبع التكدس إختبار كفايات اللغة اإلنجليزية 

 .والعشوائية

فقد قررت اكاديمية ستيب المجانية بقيادة منسوبيها إعادة 
هيكلة جميع مواضيع قواعد اللغة اإلنجليزية بشكل يسهل على 

الجميع متابعتها ، ومن خالل هذه السلسلة المنظمة سنطرح لكم الجزء 
ن الله ستفيدكم في األول من سلسلة قواعد اللغة اإلنجليزية ، وبإذ

 .اجتياز قسم القواعد بنجاح
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 المحتويات
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 الدرس االول

 

 (فلموصووا لصفةا - رةإلشاا ضمائر) 

 

 الصفة والموصوف: أوال 

 :مالحظه
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 ضمائر االشارة:  ثانیا

 .ةحدوافي جملة ن لفقرتین عندما تكواعلى ف من بعدها سنتعرم وتستخدمتى رة وإلشااهم ضمائر أعلى ف عونا نتعرد

  رةالشاا ضمائر

This( ،ههذهذا  )للقريب متستخدو 

)These             للقريب للجمع متستخدو( ،هؤالء انهذ 

That (ذاك ،تلك )وتستخدم للبعيد 

Those للبعید متستخد لئكاو 

 [That + this ........دللمفر]

 [These+ those ............للجمع]

 : مالحظة

 :  كالتالي هيو ناقصة لجملةا نتكو هادجوو معدو ةمساعد لفعاا فلموصوو ا لصفةوا رةإلشاا ضمائر  مع منستخد

 [ isد للمفر[ ]  areللجمع ]   
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 .صحیحة جملة في فلموصوو ا لصفةوا ءألسماا مع رةإلشاا ضمائر صیاغةو كتابة كیفیة على فنتعر عوناد

 ءالسماا مع:أوال 

Th + H.V + Nouns .......+…….. 

 رةإلشاا ضمائر مع ألسمیةا لجملةا صیغة

 رةإلشاا ضمائر مع ألسمیةا لجملةا صیغة

This is Ahmadهذا احمد 

 تستخدم مع المفرد القريب  this  أن نالحظ

.These are doctors 

 .ءطباء أهؤال

.These are Omar and Ahmed 

 حمدأو عمر ان هذ

 تستخدم للجمع القريب Theseنالحظ ان 

.That is Ahmed 

 .حمدذاك أ

 لبعیدد اللمفر thatأننالحظ 

.Those are Omar and Ahmed 

 .حمدو الئك هم عمر أو

 تستخدم للجمع البعيد Thoseأن نالحظ 
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 والموصوفة̖مع الصفة : ثانيا 

 

 هي كالتاليوعلیها ف سنتعرف لموصوو الصفة امع رة إلشااضمائر ام لجملة بإستخدالتي تكتب فیها الصیغة ا

Th + H.V + a/an + adjective + noun 

 

Th  رة،  شاإضمیرare)H.v  اوis   ) فعل مساعد ، Adjective  ، صفةNounاسم الموصوف 

 مع األسماء المفردة فقط( (an, aتستخدم 

 

 ف و موصوو على صفه ي نا شرحت لكم كیفیة تركیب جملة تحتوالى وألة الفقرافي 

 لصیغة ن ان األاجها في جملة نالحظ رمعها عندما ند aو   anام ستخدل اضعت علیها مالحظة حوو

 : مها مثالًاستخداضحت لنا كیفیة ه وعالا

 

.This is a beautiful place  لقریباعلى ل لضمیر هنا یدا.  جمیلل منزا هذ 

.That is a beautiful room  لبعیداعلى ل لضمیر هنا یدا.  تلك غرفة جمیلة 
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.This is an ugly place  قبیح نمكا اهذ. 

.That is an ugly room  قبیحة غرفة تلك. 

 u  علة فبحر أتبد تلیها لتيا لكلمةا نألan  وضعنا 

.These are beautiful places  جمیلة ألماكنا ههذ. 

.Those are ugly boys  نقبیحو دالأو لئكأو. 

 .a,an منستخد ال لجمعا مع نالحظً  یضاوأ   للجمع لمخصصا رةإلشاا ضمیر نضع

 

 للصفة لتأكیديةا لجملةا

 

 فلموصودون ا لصفةا مع رةإلشاا ضمائر امبإستخد لجملةا فیها تكتب لتيا لثانیةا لصیغةا
 لجملةا نهاية في لصفةا تأتيو

Th + noun + H.V + adjective 

Th رةشاإ ضمیر  ،H.v : (مساعد فعل are  وا  (is Adjective صفة Noun,  اسم

 الموصوف

 : كالتالي هيو معین ءلشي لصفةا دنحداو  نؤكدأن  نريد عندما لصیغةا ههذ متستخدو

This place is beautiful  جمیل نلمكاا اهذ. 

.These places are beautiful  جمیلة ألماكنا ههذ. 

.This room is beautiful  جمیلة لغرفةا ههذ. 

.These rooms are beautiful  جمیلة فلغرا ههذ. 
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 الدرس الثاني

 

 إلنجلیزيةا لجملا صیاغةو تركیب

 

 :( Subjective Pronouns)ضمائر الفاعل

 :كالتالي هيو بصفتهاو  بإسمه لفاعلا لربط لجملةا في لفاعلا سما محل تحل تكلما هي

               I ..........نا    أ
 It ......لعاقل  ا لغیر هيأو  هو

 .………Heو   ه
 She    ...........   هي

 You   ..........نتم    أو أ نتأ
   ……………   They هم

   ..……………  We نحن
 مالحظة      

 امبإستخد ةمفید جملة كتابة عند لفاعلا ضمائر بعداو  لجملةا سطو في لتالیةا ةلمساعدا لألفعاا منستخد ئما ًدا

 : اعل لفا ضمائر

 [amللجمع [ ]فقط لمتكلما ضمیر بعد یأتي مساعد فعلare ]➡➡➡    [دللمفر is ] 

he,she,it) = is  )لفاعلا ضمائر ͒ 
you,we,they) = are  )لفاعلا ضمائر ͒ 
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 ألمثلةا

 
 .ءألشیاا صفو عند لفاعلا سما عن نیابة لفاعلا ضمائر منستخد

I am smart      كيذ  ناا 
He is my friend  صدیقي هو 

She is my friend  صدیقتي هي 
It is  nice           لطیف هو 

It is beautiful     جمیل هو 
 

      It لفاعلا ضمیر نأل لكوذ عاقل غیر دلمقصوان ا ةمباشر هنا نفهم
 .  هللا كرمكما داتلجماوا تلنباتاوا تناا لحیوا مع میستخد   

We are amazing    نمدهشو نحن 
They are amazing  نمدهشو هم 

You are amazing                        مدهش نت، ا نمدهشو نتما 
 

 لضمائرا نمكا صالشخاا ءسماا منستخدأن  یمكنوع لجمو ا دلمفرا مع تأتي youً  طبعا

 :امإلستخدا عند لفاعلا ءسماوا لفاعلا ضمائر بین قلفرا هنا نالحظ
 

He is my friend  صدیقي هو 

Hany is my friend  صدیقي هاني 

She is my friend  صدیقتي هي 



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

03 
 

Samar is my friend  صدیقتي سمر 

She is his sister  ختها هي 

Nagwa is his sister  ختها ىنجو 

They are my friends  صدقائيا هم 

Ahmad and Omar are my friends  صدقائيا عمرو  حمدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لثالثا رسلدا                                         

 إلنجلیزيةا لجملا صیاغةو تركیب

 : لملكیةا ضمائر

 إلنجلیزیةا لجملا في مهااستخدإ عند لملكیةا لتخصیصا ضمائرو (لملكیةا تلصفاا) لملكیةا ضمائر بین قلفرا

 .الصفات  امللكية تأتي دائما قبل األمساء،أي اهنا تكون متبوعة باالسم املوصوفـ 1

 .املساعدضمائر التخصيص امللكية تأتي دائما يف هناية اجلملة ويسبقها الفعل -2

 ̜ قسمین لىإ لملكیةا ضمائر تنقسم

1- Possessive Adjective 

 لملكیةا تصفا

2- Possessive Pronouns 

 لملكیةا لتخصیصا ضمائر( لملكیةا ضمائر) 

Possessive Adjectiveالصفات الملكية  

           My لمتكلما یا
 His للمذكر لغائبا ءها
 Her للمؤنث لغائبا ءها
 Its لعاقلا لغیر لغائبا ءها
 Your      لمخاطبا فكا

 Our( نا) بمعنى لجماعةا ننو
    Their للجمع هم
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 (فقط ءالسماا قبل تاتي لملكیةا ضمائر) 

My book كتابي 
His book كتابه 
Her book كتابها 
Your book كتابك 
Our book كتابنا 
Their book كتابهم 

  لجمعوا دلمفرا مع یأتي Your لضمیرا

your  book كتابكم 

Possessive Pronouns  لملكیةا لتخصیصا ضمائر 

 هيو رةإلشاا ضمائر امبإستخد لملكیةا تلصفاوا لملكیةا لتخصیصا ضمائر بین لتفریقا كیفیة سنتعلم

 :كالتالي

 :لملكیةا لضمائرا بمثل بالترتیب سأعطیكم 

 Mine                 لي
 His                     له
 Hers                     لها

 Its  لعاقلا لغیر لهااو  له
 Yours         لكماو  لك

 Ours                  لنا
 Theirs لهم               
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  Its, his، ً   هو یتغیر لم يلذا,یتغیر  لم يمالذ، وتغیر  يمالذ  سویا نالحظ
 ملكیة تخصیص تسمى Sال  فحر ضافةا عند

 ألمثلةا

This is my house  منزلي اهذ 
This house is mine لي للمنزا اهذ 

This is your house  منزلك اهذ 
This house is yoursلكماو  لك للمنزا اهذ 

This is his house  منزله اهذ 
This house is his  له للمنزا اهذ 

 (:لملكیةا تلصفاا) لملكیةا ضمائر على يتحتو جملة لكتابة لعامةا لصیغةا

Th + H.V + PP + Noun 

 Th رةشاإ ضمیر
 H.V مساعد فعل

 PP ملكیة ضمیر
 Noun للملكیة فموصو سما

  لكذ على لمثا

This is my book  كتابي اهذ 
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 لصاحبها لمملوكةا ءألشیاا تخصیص في متستخد لتيا لصیغةا

Th + Noun + H.V + PP 
 Th رةشاإ ضمیر

 H.V مساعد فعل
 PP ملكیة ضمیر

 Noun للملكیة فموصو سما

  لكذ على لمثا

This book is mine  لي بلكتاا اهذ. 

    hisو   her  امستخدا  بنفس نیكو يلذا its لضمیرا عن نقطة ضحوسأ لكنو

  هللا كرمكما تنبااو  انحیو دلمقصوا نیكوان   طبشر 

This is its home                         
           This is his home 

 ماا , مةابالكر نتموا لقطاو ا لكلبا  مثالً انكحیو عاقل غیر شي یقصد نها لىوالا لجملةا من نفهم

 .عاقل  بمعنى شخص هو دلمقصوا ان   على نفهم لثانیةا للجملة بالنسبة
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  لخالصةا

 

 :لملكیةا لتخصیصا ضمائرو ، لملكیةا ضمائر بین قلفرا

 . فقط ءالسماا قبل تاتي لملكیةا ضمائرـ 1 

 لجملةا نهایة تأتي لملكیةا لتخصیصا ضمائر -2

 ءسماأ بعدها یأتي ال ضمائر عن رةعبا لملكیةا التخصيصضمائر -3

 .صفةتوفقط  السما قبل تأتى تصفا عن رةعبا لملكیةا تصفا  -4

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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      الدرس الرابع               

 

 The Imperativeإلنجلیزية اللغة األمر في افعل 

تكوقدبأنهامباشرصاغتُ كلنا نعرف أن الفعل األمر او باألصح الجملة األمرية تُبنى أو 

نفسیأخذمجموعةلشخص

 .بصيغة أخرى فعل األمر او اجلملة األمرية تستخدم للشخص املخاطب او اجملموعة املخاطبة

 : ألمریةا لجملةاو ا ألمرا فعل كتابة طریقة

 حیث فاعل على ألمرا جملة يتحتو الو باملفعول بة،متبوعا  للفعل ولألا لتصریفا من ألمرا فعل نیتكو

 (you )بأنة ضمنیا یفهم نهأ

 مالحظة

 

 :هي كالتالي ولیومیة الشبه او الیومیة التي نستخدمها في حیاتنا ،األمر انوعین من جمل ك هنا

   ءلشيا فعل على لحثا جمل - 1                               
      ءلشيا فعل عن لنهيا جمل- 2    
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 لحثا جمل:  الأو

 لحثا جمل صیغة

Verb1 + Object 

 .به للمفعوا ثم ولألا لتصریفا في لفعلا

 : ألمثلةا

Close the door 1- بلباا قفلأ. 

Clean the room  -2 لغرفةا نظف. 

Open the window   3-ةلنافذا فتحا. 

 ، إلتمامه دلمقصواو ا ضلغرا ثم ولألا لتصریفا في بفعل أتبد هعالا لثالثةا ألمثلةا كلأن  بعض مع نالحظ

 للمعلومیةو. به لمفعو كلها.   ˋ  the door,  the room,  the window ،  هعالا لجملا ففي

  لطریقةا بنفس تكتب لشيا فعل على لحثا جمل كلأن 

 لنهيا جمل:ثانيا

 لنهيا جمل صیغة

.Do + not + Verb1 + Object 

  do ثم لمساعدا لفعلا not به للمفعوا ثم ولألا لتصریفا في لفعلا ثم لنهيا على لتد لتيا 
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 :ألمثلةا

Do not close the door = Don't close the door1ـ 

 .بلباا تقفل ال
Do not clean the room = Don't clean the room 2 ـ 

 .لغرفةا تنظف ال

Do not open the window = Don't open the window3ــ 

 .ةلنافذا تفتح ال

 في لفعلا ثم  not  لنهياداة ا ثم  do لمساعدا بالفعل أتبد هعالا لثالثةا ألمثلةا كلأن  بعض مع نالحظ  

      ,the window ,  , the door،  هعالا لجملا ففي ،  إلتمامه دلمقصواو ا ضلغرا  ثم ولألا لتصریفا

the room  لطریقةا بنفس تكتب لشيا فعل على لنهيا جمل  كلأن  للمعلومیةو. به لمفعو كلها.  

 :، النصيحة كالتايل لتحذیرا: مثل معینة تتعلیما ءعطاإ عند ألمریةا لجملةا متستخد كما 

.Don't be afraid  1-  خائفا تكن ال   

 .Don't be late  2-  امتأخرً تكن ال   

.Don't approach this man  3-لرجلا اهذ من بتقتر ال  . 

.Be careful  4- رحذ كن  . 

.Be safe  5- نبأما كن. 
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 الدرس الخامس

 

 به للمفعوا ضمائر

  :  كالتالي هيو لالفعاوا لجرا وفحر بعد اًئمدا تأتي هيو به لمفعو نمكا في تاتي ألنها   السما ابهذ سمیت

Me  تستخدم للشخص ذاتة 

Him الخرا للشخص متستخد 

Her ىالخرا للمؤنث متستخد 

It لعاقلا لغیر متستخد 

Them للجماعة متستخد 

Us لمتحدثینا للجماعة 

 : كالتالي هيو به للمفعوا ضمائرو  لفاعلا ضمائر بین ما ادفلترا لتاليا نالحظ

I …………….. me 

You …………. you 

He……………him 

She ………….. her 

It ………………..it 

They……………them 

We ……………… us 
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 : مثال

 :  لتالیةا لجرا وفحر نالا إلسما ابهذ تسمیتها من فلهدا عرفناو به للمفعوا ضمائر من لمقصدا عرفنا هنا

 With مع
 About عن،  لحو

 To لىا
 For لوصلا مال

 : كالتالي هيو

 With me معي
 With him معه

 With her معها
 With them معهم

 With it لعاقلا لغیر معهااو  معه
 With us معنا

 مثال

I want to chat with you 
 .معك شةردلدا یدار

(I want to travel with (him, her 
 (معه ، معها)  لسفرا یدار 

I want to play with them 
 .معهم للعبا یدار
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He wants to play with us 

 .معنا للعبا یرید هو
This is my cat,  be gentle with it please 

 .معها لطیفاً كن فضلك من قطتي ههذ 

 To you لیكإ
 To him لیهإ
 To her لیهاإ

 To us لیناإ
 To them لیهمإ

 مثال

I'm coming to you 
 .لیكماو ا لیكا دمقا ناا

(I'm coming to(him, her 
 (لیها ، لیهاا) دمقا ناا 

I'm coming to them 
 .لیهما دمقا ناا

He's coming to us 
 .لیناا دمقا هو

O man flowers are picked, okay I'm coming to it 
 لیهادم انا قااحسنا  ،ت قطفر هازالاجل راي
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We will cross that bridge when we get to it 
 .لیها نصل عندما لجسرا لكذ سنعبر

 For you لك
 For him له

 For her لها
 For us لنا

 For them لهم

 مثال

I buy a car for you 
 .لك  رةسیا شتریتا

 : لتاليا for you نمكا نغیر لكنو لجملةا هبهذ نكتفي هنا

 For him له
 For her لها

 For them لهم
 For us لنا

The faith,  I have need for it now 
 نالا له جمحتا ناا االميان،

.Hot sauce,  I have need for it now 

 نالا لها جمحتا نااالصلصة احلارة،
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 About me عني

 About him عنه
 About her عنها
 About us عنا

 About them عنهم
 

.We have heard a lot about you 
 .عنك لكثیرا سمعنا

? (Can we get any information about (him, her 

 ، عنها؟عنه(معلومةاي  على للحصوا یمكننا هل)

.You don't know much about us 

 .عنا لكثیرا فتعر ال نتا
.You told me about them 

 .عنهم خبرنيا
The dessert,  I will give you some information about it 

 عنها تلمعلوماا بعض ساعطیكاحللوى،
.Eiffel tower,  I will give you some information about it 

 عنه تلمعلوماا بعض ساعطیكبرج ايفل،
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 لألفعاا مع به للمفعوا ضمائر

 : كالتالي نستكو لالفعاا مع ماا

 You Tell me خبرنيا
 I tell you كخبرأ

 You Tell him هخبرا
You Tell her 

 You Tell them خبرهما
 You Tell us خبرناا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السادسالدرس 

 

 (The Possessive Case)لملكیة ا

     للداللة على ملكية اإلسم لشئ   لملكیةاS امبإستخد بعضها مع تلكلماا بطر كیفیة علىسنتعرف 

 .معني

امللكية  Sعلى  فسنتعر،ً  لملكیةا لتخصیصا ضمائرو لملكیةا ضمائر على بعض مع  سابقا تعرفنا كما

 تفصلها كلمملوا لشيوا لمالكا مابیناي   ،سمینإ بین توضع لملكیةا Sوللمعلومية ان 

 . لمالكا عن لفاصلةا

 : لكذ على لمثاS`  بإضافة لملكیةا غتصا  دامفر إلسما نيكو عندما -1

 لعینیةا ءألسماا مع :أوال

 The baby's bed لطفلا سریر
 The father's car بألا رةسیا
 The teacher's chair رسلمدا كرسي

 The manager's office لمدیرا مكتب

 لشخصیةا ءألسماا مع :ثانيا

 Anwar's lesson رنودرس أ
 John's car نجو رةسیا

 Omar's bed عمر سریر
 George's pen رججو قلم
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 اجد مهمة مالحظة

 ءلشيوا لمالكا بین توضعان  البد لملكیةا S` طریق عن لملكیةا لجملةا لصیاغةـ 1

 .  كلمملوا

 لشخصیةا ءألسماا معTh لتعریفاداة ا منستخد ال  ـ2

 (`)يضاف إلية فقط الفاصلة  S فبحر ینتهيو لجمعا صیغة في إلسما نیكو عندما-2

 The girls' school تلبناا سةرمد
 The boys' room دالوألا غرفة

 The teachers' room سینرلمدا غرفة
 The students' class بلطالا فصل

 مالحظة

  

 لملكیةا لیهإ فتضاو دلمفرا إلسما معاملة یعامل فإنه Sال فبحر ینتهي الو لجمعا صیغة في إلسما نیكو عندما

 The children's books لألطفاا كتب
 The women's clothes ءلنساا مالبس

 The men's hats للرجاا تقبعا
 The people's hearts سلناا بقلو
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 1كما يف احلالة رقم ( S`) لملكیةا ضافةا جانب من دلمفرا إلسما معاملة تعامل لمركبةا ءألسماا ماأ-

  ؟لمركبا باإلسم يقصد ذاما

  كثراو ا مكونین من نیتكو يلذا إلسما بأنه لمركبا باألسم یقصد 
 : مثال (سما+  سما) لمركبا لإلسم لمكونةا لعناصرا نتكو قدو 
 

 Fireman ءإلطفاا جلر
 Postman لبریدا ساعي

 Policeman لشرطةا جلر
 Grandchild لحفیداو ا لولدا بنا

 The fireman's house ءإلطفاا جلر لمنز
 The postman's bag لبریدا ساعي حقیبة

 The policeman's gun لشرطيا سمسد
 The grandchild's toy لحفیدا لعبة

 رةإلشاا ضمائر مع لملكیةا جمل صیغة
( +............Th + (is/are 

 لتملكا جملة ثم isاو   are لمساعدا لفعلا ثم رةشاا ضمیر

 : لكذ على لمثا
.This is The baby's bed لطفلا سریر اهذ. 
.That is The father's car بألا رةسیا تلك. 

.These are Anwar's booksرنوأ كتب ههذ. 
.Those are the students' books بلطالا كتب تلك. 
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 كلمملوا ءلشيا نتبع نماوا   امللكية ، S منستخد ال فإننا دلجما سما لمالكا نكو حالة فيـ 1

 :كالتايل of لجرا فحر منستخد، او  ةمباشر باإلسم

The table legs 
The legs of the table 

 لةولطاا جلأر
The house kitchen 

The kitchen of the house 
 للمنزا مطبخ

The school bus 
The bus of the school 

 سةرلمدا صبا
The houses walls 

The walls of the houses 

 رانجد،  منازللا ئطاحو
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 الدرس السابع

 

 Reflexive Pronouns إلنعكاسیةا لضمائرا

 لفاعلا نیكو نیكو عندما باألصحاو  لجملةا نفس في به للمفعووا لفاعلا نیكو عندما لضمائرا ههذ متستخد
 ثحداو  فعل توثیقو لتأكید متستخد نهاأي ا لصاحبه ءلشيا فعل تعكس نها، أي أ نفسه هو لجملها في به للمفعووا

 . ماضي
 واليت معناها نفس  self كلمة قبل فقط تأتي إلنعكاسیةا لضمائرا

 للتوضيح

Self                               (نفس) >>>مفرد 
Selves                               (انفس)>>>مجع كلمة نفس 

 ves لمقطعا منه بدال فیضاو فیحذ   Selfيف كلمة fال فبحر ینتهي سما جمع عند                          مالحظة
 لجمعا على للداللة

  
 سما لفاعلا نیكو عندما،  امإلستخدا عند إلنعكاسیةا لضمائروا لفاعلا ضمائر مابین ادفلترا نالحظ 

 إلنعكاسيا لضمیرا نضع جمع سما لفاعلا نیكو عندماو Selfكلمة قبل إلنعكاسيا لضمیرا نضع دمفر
 :كالتايل Selves  كلمة  قبل

 I( ناا) ......... myself نفسي
 You نتا ...... yourself نفسك

 You نتما ....... yourselves نفسكمأ
 He هو ............ himself نفسه

 She هي ......... herself نفسها
 It هو/هي......... itself نفسه/ نفسها

 We نحن ......... ourselves نفسناأ
 They( هم) ........ themselves نفسهمأ
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 تنبیه

 تلك امستخدإ كیفیة سویاً نالحظ مهااستخدا عند ثلحداو ا لجملةا نفس في لفاعلا مع لضمائرا ههذ متستخد

  ةمفید جملة في لضمائرا

 Examples ألمثلةا

I wounded myself  نفسي جرحت. 
You wounded yourself  نفسك جرحت. 
You wounded yourselves  نفسكمأ جرحتم. 

He wounded himself نفسه حجر. 
She wounded herself  نفسها جرحت. 

The bird fed itself  نفسه طعمأ لطائرا. 
We wounded ourselves  نفسناا جرحنا. 

They wounded themselves  نفسهمأ اجرحو. 

  حيضاإ       

 مثال لفعلاو ا ثلحدا تأكید على للداللة لجملةا في إلنعكاسيا لضمیرا یظهر

.She closed the door 
 بلباا قفلتا هي

 إلنعكاسيا بالضمیر لفعلا تأكید مع لجملةا نالحظ

.She closed the door herself 
 .بنفسها بلباا قفلتا هي

.I opened the window  
 .ةلنافذا فتحت ناا
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 إلنعكاسيا بالضمیر لفعلا تأكید مع لجملةا نالحظ
.I opened the window myself 

 .بنفسي ةلنافذا فتحت ناا
  تنويه        

 یةابد في نستخدمها عندماو مهااستخدإ عند لجملةا خرأ في نتكوأن  طیشتر ال إلنعكاسیةا لضمائرا  اًطبع

  للمثاا سبیل على  , ثلحداو ا للفعل يلقوا لتأكیدا على لتد لجملةا

I myself did the job 
 .بالعمل قمت بنفسي اـنأ

I myself received the money 
 .لمبلغا ستلمتأ بنفسي اـنأ

I myself told them 
 .خبرتهما بنفسي اـنأ

 لضمائرا بقیة مع اهكذو هغیر حدأ لیسو لموقفاو ا ثلحداو ا بالفعل مقا من هو نهأ اـلن یؤكد اـهن ثفالمتحد
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثامن الدرس

  

 إلنجلیزيةا لجملا صیاغةو تركیب 

 تساعدنا ضیعامو ةعد فنعرأن  یلزمنا  منةزألوا لفعلیةا لجملةا صیاغةو تركیب كیفیة تعلم في ءلبدا قبل

 :كالتالي هيو ةلمستمروا لبسیطةا منةزألا في لفعلیةا لجملا  تتركیبا بستیعاا على

 ةدلمفرا ءألسماا جمع -1

 لفعلا لىإ s,es,ies طعلمقاا ضافةإ -2  

 لفعلا لىإ  d,ed,ied طعلمقاا ضافةإ-3

 لفعلا لىإ   ing طعلمقا ضافةإ-4

 :املفردة  ءألسماا جمع:  اوال

 : كالتالي هيو تحاال ةعد في یكمن دةلمفرا ءألسماا جمع

 : دلمفرا إلسما نهایة لىإSال  فحر ضافةإ

 لمنتظمةا ءألسماا مع -1

 Cat ✒ Cats( قطط) 

 Pen ✒ Pens(  مقالأ)
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 Dog ✒ Dogs(  بكال)

 Desk ✒ Desks( مكاتب) 

 Book ✒ Books( كتب) 

 Pencil ✒ Pencils( سمامر) 

 Girl ✒ Girls( تفتیا) 

 

 ((a-o-u-e-iويسبقة حرف صوتي   y ال فبحر دلمفرا إلسما ینتهي عندما -2

 Day ✒ Days میاأ

 Key ✒ Keyes مفاتیح

 Boy ✒ Boys دالأو

 Guy ✒ Guys قفار

 a-o-i-u-eويسبقة حرف صوتي  o ال فبحر دلمفرا إلسما ینتهي عندما-3

 Zoo ✒ Zoos تناالحیوا ئقاحد

 Radio ✒ Radios یوراد ةجهزا

 Video ✒ Videos تفیدیوها
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 Stereo ✒ Stereos تمسجال

 Kangaroo ✒ Kangaroos كناجر

 اىل هناية االسم املفرد es لمقطعا ضافةإ

 ((s, ch, sh, x, z لتالیةا لمقاطعا بأحد دلمفرا إلسما ینتهي عندما -1

 Bus ✒ Buses تحافال

 Match ✒ Matches تیارمبا

 Dish ✒ Dishes قطباا

 Box ✒ Boxes یقدصنا

 Quiz ✒ Quizzes راتختباا

 ويسبقة حرف ساكن مثال على ذالك o ال فبحر دلمفرا إلسما ینتهي عندما -2  

 Hero ✒ Heroes لبطاأ

 Echo ✒ Echoes اءصدأ

 Tomato ✒Tomatoes طماطم

 Potato ✒ Potatoes بطاطس
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 اجد مهمة مالحظة

 كلمة لحالةا ههذ عن یشذ

 Piano ✒ Pianos بیانو جمع

 ((a,o,i,u,e صوتي فحر قبله نیكوو ساكن فحر یسبقهو yال  فبحر دلمفرا إلسما ینتهي عندما -3

 City ✒ Cities نمد

 Baby ✒ Babies رضيع

 Story ✒ Stories قصص

 Party ✒ Parties تحفال

 country ✒ Countries دبال

 اجد مهمة مالحظة

 فقالیتو   iونضع بدال عنه   y فحر فنحذ هعالأ رةلمذكوا للكلمات es لمقطعا نضیف عندمايف هذه احلالة 

 هعالأ موضح هو كما دةلمفرا ءألسماا جمع على لید يلذا iesاملركب لمقطع ا مع
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 feاو املقطع   fال فبحر دلمفرا إلسما ینتهي عندما-4

 Leaf ✒ Leavesأوراق 

 Self ✒ Selves نفسأ

 Wolf ✒ Wolves بئاذ

 Life ✒ Lives ةحیا جمع

 Knife ✒ Knives سكاكین

 اجد مهمة مالحظة  

 fe لمركبا لمقطعاو ا fال فحر فنحذ هعالأ رةلمذكوا للكلمات es لمقطعا نضیف عندما لحالةا ههذ في

 دةلمفرا ءألسماا جمع على لید يلذا vesليتوافق مع املقطع املركب  ve  ونضع بدال عنه املقطع املركب 

 هعالأ موضح هو كما

 :لكذ على لمثا ذلشاا بالجمع یسمى ما لهاو هعالأ رةلمذكوا تلحاالا طریق عن تجمع ال دةمفر ءسماأ كهنا

 Man ✒ Men لجار

 Woman ✒ Women ءنسا

 Child ✒ Children لطفاا
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 Foot ✒ Feet امقدأ

 Tooth ✒ Teeth نسناأ

 Mouse ✒ Mice انفئر

 Person ✒ People سلناا

 قلسیاا طریق عن لكذ دیحدو لجمعاو ا دللمفر نكا اءسو امإلستخدا نفس لها نماوا تجمع ال ءسماأ كهنا

 :لكاذ على لمثا دلمقصووا

 Sheep 1 وفخر ✒ Sheep 3 نخرفا

 Deer 1 الغز ✒ Deer 3 نغزال

 Fish 1 سمكة ✒ Fish 3 كسماأ

 Series 1 مسلسل ✒ Series 3 تمسلسال

 Species 1 صنف ✒ Species 3 فصناأ

 اجد مهمة مالحظة

 .لجمعا سماو إ دلمفرا إلسما حالة توضح كانت اءسو تتغیر ال هعالأ ءألسماا جمیع
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 اىل الفعل  s,es,iesإضافة املقاطع :ثانيا

 ماأو  He, She, It لضمائرا ههذ حدا لفاعلا نكااذا  لبسیطا رعلمضاا منز فعل نهایة لىإ حقاللوا ههذ نضیف

 .ءألسماا محلها من یحل

 

 ضمیراو  دمفر سما لفاعلا نكااذا  لبسیطا رعلمضاا منز فعل نهایة لىإ حقاللوا تلك نضیف ىخرأ رةبصو

 (He, She, It)مفرد لىإ ولیؤ فاعل

 ما حد لىإ   تماما متشابهة هيو جمع سمإ لىإ دلمفرا إلسما تحویل ةقاعد كلیا عن تختلف ال تإلضافاا ههذ

 . لبسیطا رعلمضاا لفعاأ   خاصةو لألفعاا مع نتعامل هنا نناأ الا

 :لمنتظمةا لألفعاا نهایة لىإ Sال فحر نضیف معا بشكل -1

 Sit ✒ Sits یجلس

 Win ✒ Wins زیفو

 Get ✒ Gets یحصل

 Look ✒ Looks ینظر

 Open ✒ Opens یفتح
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 مثال على ذالك Sنضيف حرف  eال  فبحر لفعلا نتهىاذا إ -2

 Live ✒ Lives یعیش

 Like ✒ Likes یعجب

 Love ✒ Loves یحب

 Slide ✒ Slides ینزلق

 Ride ✒ Rides یركب

 مثال على ذالك Sال فحرضيفن صوتي فحر یسبقهو yال  فبحر لفعلا نتهىاذا إ-3

 Play ✒ Plays یلعب

 Stay ✒ Stays یبقى

 Employ ✒ Employs يوظف

 Display ✒ Displays ضیعر

 لمثا لبسیطا رعلمضاا فعل نهایة لىإ es لمقطعا نضیف  o,s,ss,ch,sh,x,z لتالیةا لمقاطعا بأحد لفعلا نتهىاذا إ-4

 لكذ على
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 Go ✒ Goes یذهب

 Kiss ✒ Kisses يقبل

 Watch ✒ Watches یشاهد

 Push ✒ Pushes یدفع

 Fix ✒ Fixes يصلح

 Buzz ✒ Buzzes یضغط

 

 عنه بدال نضعو yال  فحر فنحذ فإننا ساكن فحر قبله نكاو y فبحر لبسیطا رعلمضاا فعل نتهىاذا ا -5

 :لكذ على لمثا iesلمركب ا لمقطعا

 Cry ✒ Cries یبكي

 Fly ✒ Flies یطیر

 Try ✒ Tries ولیحا

 Worry ✒ Worries یقلق

 Study ✒ Studies رسید
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 لفعلا لىإ d,ed,ied لمقاطعا ضافةإ:ثالثا

 فتضاو لماضيا في تم لفعلاو ا ثلحدأن ا على للداللة لبسیطا لماضيا منز فعل نهایة لىإ حقاللوا ههذ منستخد

 :لتالیةا تلحاالافق و لفعلا لىإ

 على لمثا ساكن فبحر تنتهي لتيا لمنتظمةا لألفعاا نهایة لىإ ed لمركبا لمقطعا ضافةابشكل عام  -1

 لكذ

 Walk ✒ Walked مشى

 Jump ✒ Jumped قفز

 Help ✒ Helped ساعد

 Open ✒ Opened فتح

 Work ✒ Worked عمل

 Call ✒ Called تصلا

 Use ✒ Used مستخدا

 Follow ✒ Followed تبعا

 Fix ✒ Fixed صلحا
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 لكذ على لمثا sh,ch,gh,th,ssلتالیة ا لمقاطعا بأحد تنتهي لتيا لألفعاا نهایة لىإ ed لمقطعا ضافةا یتم -2  

 Kiss ✒ Kissed قبلة

 Wash ✒ Washed غسلا

 Watch ✒ Watched شاهد

 Laugh ✒ Laughed ضحك

 Breath ✒ Breathed تنفس

 على لمثا eال فلبسیط بحرا لماضيا فعل نتهىاذا ا لبسیطا لماضيا منز فعل نهایة لىإ dال فحر ضافةا یتم -3

 لكذ

 Live ✒ Lived شعا

 Like ✒ Likedُ  عجبأ

 Love ✒ Loved حبأ

 Arrive ✒ Arrived صلو

 Stare ✒ Stared حدق
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او  ثلحدأن ا على للداللة   ed لمركبا لمقطعا نضیف صوتي فحر یسبقهو yال  فبحر لفعلا نتهىاذا إ -4

 :لكذ على لمثا لماضيا في تم لفعلا

 Play ✒ Played لعب

 Obey ✒ Obeyed عطاا

 Enjoy ✒ Enjoyed ستمتعا

 Pray ✒ Prayed عطاا

 نضاعف فإننا حدوا مقطع من نیتكو كلیا لفعلوا علة فحر قبله نكاو ساكن فبحر لفعلا نتهىاذا ا -5 

 لكذ على لمثا لبسیطا لماضيا منز في ثلحدأن ا على للداللة ed لمركبا لمقطعا نضیفو لساكنا فلحرا

 Stop ✒ Stopped توقف

 Dip ✒ Dipped رنحدا

 Rob ✒ Robbed سطى

 Trot ✒ Trotted ولهر

 Flap ✒ Flapped ففرر

 Drag ✒ Dragged سحب
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 نفإ لعلةا وفحر حدا تسبقها لألفعاا كانتو w,x,y لتالیةا وفلحرا بأحد تنتهي لتيا لألفعاا لكذ من یستثنىو

 :لكذ على لمثا یضاعف ال ألخیرا فلحرا

 Box ✒ Boxed لكم

 Row ✒ Rowed فجد

 Play ✒ Played لعب

ونضع بدال عنه املقطع  yال  فحر فنحذ فإننا ساكن فحر قبله نكاو  yل ا فبحر لفعلا نتهىاذا ا -6

 :لكذ على لمثا لبسیطا لماضيا منز في ثلحدللداللة على ان ا  iedاملركب 

 Cry ✒ Cried بكى

 Study ✒ Studiedدرس 

 Try ✒ Tried ولحا

 Worry ✒ Worried قلق

 Reply ✒ Replied بجاا
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 اىل الفعل ing لمقطعا ضافةإ: رابعا

 سمأ قیضا إلشتقاوا یةارإلستمرا على للداللة معا بشكل ةلمستمرا منةزألا لفعاا لىإ لمقطعا اهذ نضیف

 :لتالیةا تلحاالاعلى  یتمو لفعلا

 نضیفو eال  فحر فنحذ إلضافةا عند لكنو e ال فبحر تنتهي لتيا لألفعاا نهایة لىإ ing لمقطعا نضیف -1

 :لكذ على لمثا عنهبدال  ing  لمقطعا

 Have ✒ Having یملك

 Drive ✒ Driving دیقو

 Take ✒ Taking یأخذ

 Move ✒ Moving كیتحر

 لمثا ألخیرا فلحرا نضاعف إلضافةا عندو حدوا مقطع من نتتكو لتيا لألفعاا نهایة لىإ ing لمقطعا نضیف -2

 لكذ على

 Stop ✒ Stopping یتوقف

 Sit ✒ Sitting یجلس

 Set ✒ Setting یضبط

 Run ✒ Running يیجر
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 Plan ✒ Planning یخطط

اذا  ألخیرا فلحرا نضاعف إلضافةا عندو مقطعین من نتتكو لتيا لألفعاا نهایة لىإ   ing لمقطعا نضیف  -3

 :لكذ على لمثا مفخم فلحرا نطق نكا

 Begin ✒ Beginning أیبد

 Forget ✒ Forgetting ینسى

 Regret ✒ Regretting میند

 Admit ✒ Admitting یقر

 Upset ✒ Upsetting ءیستا

 yونضع بدال عنها  ie فنحذ إلضافةا عند لكنو  ieبالمقطع  تنتهي لتيا لألفعاا نهایة لىإ ing لمقطعا نضیف -4

 :لكذ علىمثال

 Die ✒ Dying تیمو

 Lie ✒ Lying بیكذ

 Tie ✒ Tying یربط

 لكذ على لمثابشكل عام  y ال فبحر تنتهي لتيا لألفعاا نهایة لىإ ing لمقطعا نضیف  -5

 Stay ✒ Staying یبقى
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 Try ✒ Trying ولیحا

 Study ✒ Studying رسید

 Reply ✒ Replying دیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس التاسع

 

 ةیزیاجلمل اإلجنل اغةیوص بیترك

 ةیاالزمنة االساس+  ةیزیيف اللغة اإلجنل حةیكتابة اجلملة الصح ةیفیك

 :ةیزیيف اللغة اإلجنل ةیاجلملة الفعل اغةیوص بیترك ةیفیيف ك مقدمة

بغض النظر عن الزمن املقصود للحدث او الفعل، فالبد أن تكون اجلملة  ةیزیكتابة اي مجلة يف اللغة اإلجنل عند

اعل ثم الفعل ثم املفعول به ثم تكملة البد أن حتتوي على الف حةیأن اجلملة الصح ةیوللمعلوم أدناه،  غةیبنفس الص

 .......اجلملة ان وجدت 

Subject + Verb + Object 

Subject)فاعل) 
Verb)فعل) 
Object) مفعول به) 

Examples)األمثلة:) 

1- Anwar drinks water 

 ماء شربی أنور
Subject = Anwar 

Verb = drinks 

Object = water 
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امساً او  أتيیأن املفعول به قد  كما تعلمنا سابقا يف الدرس اخلامساً ریضم سیول احًیصر املفعول به جاء امساً وهنا

  حمل اإلسم حلیبه  مفعول ریضم

 (    them   you   us    it   her  him    me)ضمائر املفعول به  ریتذك

 ةیتأتي بعد الفعل او حرف اجلر نالحظ األمثلة التال

Fatima saw him 
 رأته فاطمة

Subject = Fatima 

Verb = saw 

him = Object للمذكر الغائب هاء  ـــ 

 .اَََََََََامسً سیول ریضم ئةیأن املفعول به جاء هنا بعد الفعل على ه نالحظ
 

إىل مفرد او مجع  ؤولیفاعل  ریاو مهين او ضم ينیالفاعل اسم شخصي او ع كونیمن املمكن أن  ریتذك
 (الفاعل+ ضمائر الفاعل )الثاني  الدرسيف كما تعلمنا سابقا 

 Simple Present طیزمن املضارع البس: اوال

اخل، ...... او كل اسبوع او كل ساعة ومیكل  ينیبشكل معتاد روت حدثیحلدث متكرر  ستخدمی

 .قةیعن حق ریللتعب ستخدمی ضایا
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 غتهیص

 +........Subject + verb/verb(s,es,ies) + Object 

 .ثم مفعول به ثم تكملة اجلملة ان وجدت Sحرف الـ  هیاو مضاف إل ةیثم الفعل اما بصورته األصل فاعل 

  Helping verbs  الفعال املساعدة ا: 

(.Do ( you, we, I, they or Plural nouns 
 .مع ضمائر الفاعل الليت تؤول اىل اجلمع او امساء الفاعل يف حالة اجلمع ستخدمی

(Does ( he, she, it or singular nouns 

 .مع ضمائر الفاعل الليت تؤول اىل املفرد او امساء الفاعل يف حالة املفرد تستخدم

 : Examplesاألمثلة   

.He goes to school every day 

 .ومیإىل املدرسة كل  ذهبی هو
.You go to school every day 

 .ومیتذهب إىل املدرسة كل  انت
.Mohammed goes to school every day 

 .ومیإىل املدرسة كل  ذهبی حممد
.Students go to school every day 

 .ومیإىل املدرسة كل  ذهبونیالطالب 

الفاعل والفعل  نیاليت تدل على النفي ب notكلمة  فینض طیيف زمن املضارع البس ةیعند نفي اجلملة الفعل

سواء  ةیوعند ادراج الفعل املساعد البد أن نكتب الفعل يف صورته األصل.املساعد بالفعلوتكون مسبوقة 

 .او ال Sكان يف اجلملة املثبتة اضفنا حرف الـ 
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 مثال على ذلك 

.He doesn't (does not) go to school every day 

 .ومیإىل املدرسة كل  ذهبیال  هو
.You don’t (do not) go to school every day 

 .ومیال تذهب إىل املدرسة كل  انت

يف ( لواحق األفعال)الدرس الثامن  يفللفعل كما تعلمنا سابقا  sحرف الـ  فینالحظ مع الفاعل املفرد نض

اما مع اجلمع فنكتفي بكتابة الفعل االساسي بدون اي  طیإىل فعل املضارع البسies,es,s اضافة ةیفیك

 للمراجعة  رییاضافة او تغ

 Simple Past طیزمن املاضي البس   : اًیثان

 .وقع يف ومت يف املاضي اي انه صار وانتهى يف املاضي نیحلدث للتحدث عن حدث مع ستخدمی

 غتهیص

 +.....Subject + verb(d,ed,ied)/verb2 + Object 

خاص لالفعال الشاذة ]الثاني  فیعلى املاضي او الفعل يف التصر دلیالذي  edاملقطع  هیثم الفعل مضاف إل فاعل

 .قم تكملة اجلملة ان وجدت بهثم املفعول [ فقط

  Verbs    Helping الفعال املساعدةا 

 .didهو  طیعلى زمن املاضي البس دلیالذي  دیاملساعد الوح الفعل

 Examplesاألمثلة  
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He left the company yesterday 

 .غادر الشركة البارحة هو
.You left the company yesterday 

 .غادرت الشركة البارحة انت

 .غادریمبعنى  أتيیالذي  leaveالثاني من الفعل الشاذ  فیهو التصر leftان الفعل  نالحظ

.He played with his friend 

 .قهیهو لعب مع صد
.They studied last night 

 .ةیاملاض لةیذاكروا الل هم

هذا  هایال فیأن نض عیللفعل الن هذه االفعال من االفعال اليت نستط edمت وضع املقطع  نیالسابقت نیيف اجلملت نالحظ

 .على املاضي للداللةاملقطع 

 نیاليت تدل على النفي يف اجلملة ب  not didنستخدم كلمة  طیيف زمن املاضي البس ةیعند نفي اجلملة الفعل

 .االول بدون اي اضافة فیالفعل يف التصر بقىیوعند استخدام الفعل املساعد . الفعل والفاعل

.He didn't (did not) play with his friend 

 .قهیمع صد لعبیمل  هو
.They didn't (did not) study last night 

 .ةیاملاض لةیالل ذاكروایمل  هم

 :مالحظة مهمة جداً  

 عند النفي طیلواحق األفعال يف زمن املضارع واملاضي البس فیاخلطأ أن نض من
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 ذالكمثال على 

He doesn't goes to see his mom× 

✔ He doesn't go to see his mom 

 أمه رىیل ذهبیال هو

 × I didn't watched the video 

✔ I didn't watch the video 

 ویدیأشاهد الف مل

 ةیيف حالته األساس كونیالفعل جمرد من اإلضافة، اي  كونیعند النفي  طیزمن املضارع واملاضي البس يف

 .بدون اي اضافة

 Simple Future طیالبس املستقبل:ثالثاً 

 .دیبع مستقبلو بیمستقبل قر نیيف املستقبل وهو نوع حدثیس نیعن حدث مع ریللتعب ستخدمی

 :بياملستقبل القر:اوال 

 .الشخص عازما على فعل شيء ما يف املستقبل كونیعندما  ستخدمی

 غتهیص

 +.....Subject+ H.V + going to + verb1 + Object 

 فیيف التصر كونیاليت تدل على العزم ثم الفعل االساسي الذي  going toثم الفعل املساعد ثم  فاعل

 .ان وجدت اجلملة االول ثم املفعول به ثم تكملة
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  Verbs  Helping االفعال املساعدة     

I ……… am 

He, She, it ……….. is 

They, you, we ……… are 

نستخدم الفعل املساعد  نمایمع االمساء املفردة او ضمائر الفاعل الليت تؤول اىل املفرد، ب isالفعل املساعد  نستخدم

are اليت تدل على اجلمع وضمائر الفاعل الليت تؤول اىل اجلمع االمساء مع. 

 Examplesامثلة  ͒

.I'm (I am) going to play tonight 

 .لةیالل سألعب
.He is going to buy a new car 

 .دةیجد ارةیس شرتيیس هو
.They are going to travel to America 

 .كایاىل امر سافرونیس هم

                الفاعل والفعل  نیاليت تدل على النفي ب notكلمة  فینض بیالقر طیالنفي يف زمن املستقبل البســ 

going to بالفعل املساعد مسبوقة   وتكون. 

 :مثال على ذلك

I am not going to go home 

He is not going to go home 

Anwar is not going to go home 
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You are not going to go home 

  وتكون مسبوقة بالفعل املساعد  going to الفاعل والفعل  نیب notأعاله اننا وضعنا اداة النفي  نالحظ

 

 دیالبع املستقبل: ایثان 

 .تستخدم عند احلوار ما يف املستقبل، وغالبا حدثیعن حدث س ریللتعب ستخدمی

 غتهیص

 +....Subject + H.V + Verb1 + Object 
االول ثم املفعول به ثم تكملة اجلملة  فیيف التصر كونیثم الفعل املساعد ثم الفعل االساسي الذي  فاعل

 .ان وجدت
 

  Helping verbs    االفعال املساعدة 
Will …….. ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall ………. I, we فقط  

 Examples امثلة

.I will travel to London 

 اىل لندن سأسافر
We shall travel to London 

 .اىل لندن سنسافر
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الفاعل والفعل وتكون مسبوقة  نیاليت تدل على النفي ب notكلمة  فینض دیالبع طیالنفي يف زمن املستقبل البس

 .املساعد بالفعل

Will not …… won't 

Shall not…….shan't 
 

 .مبعنى لن كونیهنا  والنفي

.I won't go to school 

 .اذهب اىل املدرسة لن
.We won't travel to London  

 ـ . نسافر اىل لندن لن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الدرس العاشر

 

 .طةیو الظروف اخلاصة باألزمنة البس الكلمات

وكتابة اجلمل  اغةیص ةیفیوتعرفنا على ك ةیزیيف اللغة اإلجنل طةیوحبمد ااهلل التعرف على االزمنة البس مت

 ااهلل وقوته سنتعرف على الكلمات او الظروف اليت تدل على تلك األزمنة حبول ومیال حیبالشكل الصح
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 :وهي كالتايل  طیالكلمات او ظروف التكرار اخلاصة لزمن املضارع البس :أوال

 (Every)كل )

 :ةیاحد الكلمات التال هایوقد تل طیمجلة املضارع البس ةیيف هنا تأتي

Hour))ساعة, Day))ومی, (Year)سنة 

Week))اسبوع, Month)شهر............ 

 

(.I go to school (every day 

 

 :وهي كالتايل  طیالفاعل و فعل املضارع البس نیتكون ب ةیالظروف التال مالحظة

 (Always) دائما

 
 .He always comes late 

 متأخرا أتيیهو دائما 

 (Sometimes) انایاح

.She sometimes helps us when we need her 

 .عندما حنتاجها تساعدنا انایهي اح
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 (Rarely) نادرا

.I rarely see him 

 .اراه ما انا نادرا

 (Often) غالبا

.He often goes to the library 
 يذهب اىل املكتبةغالبا  هو

 (Usually) عادة

.They usually go to the cinema at 4 Pm 

 .يف الساعة الرابعة مساًء نمایإىل الس ذهبونی ماهم عادةً 
 

 :وهي كالتايل طیو الظروف اخلاصة لزمن املاضي البس الكلمات:اً یثان

 .دائما تأتي يف اخر اجلملة طیالظروف الدالة على زمن املاضي البس مالحظة

 (Last ) السابق/السابقة/  ةیاملاض/ املاضي. ) 

 :ةیاحد الكلمات التال هایوقد تل طیمجلة املاضي البس ةیيف هنا تأتي

Hour))ساعة,( Day)ومی, Year))سنة ( Week)اسبوع, Month))شهر. 
 

.Naser arrived last night 

 .ةیاملاض لةیناصر الل وصل

 (Yesterday)البارحة )

1 

2 
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.It rained yesterday 

 .امطرت باألمس  لقد

 (Ago)منذ )

.The shop closed half an hour ago 

 .اغلق منذ نصف ساعة احملل
.The train left ten(10) minutes ago 

 .قیغادر منذ عشر دقا القطار

(Once )ذات مرة) 

.I went to a rave here once 
 .إىل مهرجان هنا ذات مرة ذهبت

 
 

.She visited me for eating in this restaurant once 

 .دعتين لألكل يف هذا املطعم ذات مرة هي

(in the past  ) يف السابق/يف املاضي) 

.I met him in the past 
 .يف املاضي قابلته

.I played with my friends here in the past 

 .مع اصدقائي هنا يف املاضي لعبت

 :وهي كالتايل  طیو الظروف اخلاصة لزمن املستقبل البس الكلمات: ثالثاً 

 (Tomorrow) غدا

3 

4 

5 
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 (Soon) بایقر

 (Shortly) بایقر

اقرب  Shortlyأن  ثیجدا ح طیاليت كلها تأتي مبعنى واحد بس Shortlyو  Soon نیالفرق ب مالحظة

 Soon للحدوث من

He will write this story tomorrow 

He will write this story soon 

.He will write this story Shortly 

 (غدا \قريبا)هذه الرسالة  كتبیس هو
 اغةیيف ص نیله نوع طیان املستقبل البس ثیهلذه الظروف ح بیاملستقبل القر غةیأن نستخدم ص     مكننایايضاًًًًً  

 .اجلمل
He is going to write this story 

 Next( القادم)

Hour))ساعة, Day))ومی, (Year)سنة Week))اسبوع, Month))شهر. 

.He will come next week 

 .اإلسبوع القادم أتيیس هو
.He is going to come next month 

 .الشهر القادم أتيیس هو
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 الدرس الحادي عشر

 

 املختصر السؤال

فعل مساعد وكما درسنا يف السابق  تهیبدا كونیو ةیمبعنى هل االستفهام أتيیالسؤال االستفهامي الذي  هو

 ضایوعرفنا األفعال املساعدة اخلاصة لكل زمن وأ طةیاالزمنة البس

 .اسم مفرد او مجع كونیأن الفاعل قد  ضایعلى ضمائر الفاعل الليت تؤول اىل اجلمع و املفرد، وتعلمنا أ تعرفنا

 ما تعلمنا سابقا يف الدرس التاسعك طةیدعونا نستطلع األفعال املساعدة اخلاصة باألزمنة البس أوال

 : طیاملضارع البس

Do ……… you, we, I, they 

Does ………… she, he, it 

 :طیاملاضي البس

Did .... ضمائر الفاعل عیمع مج أتيی 

 :بیالقر طیاملستقبل البس

Am ……… I 
Is ………………… she, he, it 

Are……………………………….We, you, they 
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 :دیالبع طیالبس املستقبل 

Will …………. ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall…………………………I, we 

 كالتايل طةیالعامة للسؤال املختصر يف األزمنة البس غةیالص

 +.........H.V + subject + verb1 

 .األول ثم تكملة اجلملة ان وجدت فیاجلملة ثم الفاعل ثم الفعل يف التصر ةیيف بدا كونیاملساعد  الفعل

 اخلاصة بالزمن كالتايل غةیتكون الص بیالقر طیاما بالنسبة للمستقبل البس

 

 +........H.V + subject + going to + verb1 

األول ثم تكملة  فیثم الفعل يف التصر  to going اجلملة ثم الفاعل ثم ةیيف بدا كونیاملساعد  الفعل

 .اجلملة ان وجدت

 

 :1مالحظة

االختالف  غةیكلها تكون تكون بنفس الص ة،یزیكتابة السؤال املختصر يف األزمنة يف اللغة اإلجنل عند

 طةیالفعل الدال على الزمن املقصود فاألزمنة البس فیاخلاصة باألزمنة وتصر املساعدةيف األفعال  كونیفقط 

 .اضافةاألول بدون أي  فیتأخذ الفعل يف التصر
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 :2مالحظة 

وكذلك تسمى  ةیاالستفهام( هل)مبعنى  ةیتكون اجلملة إستفهام ةیزیمجلة تبدأ بالفعل املساعد يف اللغة اإلجنل أي

 .املختصربالسؤال 

✏ Examples األمثلة 

 طیمضارع بس

Do you want to eat some food? 
 أن تأكل بعض األطعمة؟ دیتر هل

Does he want to eat some food? 

 بعض األطعمة؟ أكلیأن  دیری هل

 طیماضي بس

Did you go to the library yesterday? 
 ذهبت إىل املكتبة البارحة؟ هل

 دیالبع طیاملستقبل البس
Will you go to school tomorrow? 

 ستذهب إىل املدرسة غدا هل
Shall we travel to London next summer? 

 القادم؟ فیسنسافر إىل لندن الص هل
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 بیالقر طیالبساملستقبل 

Are you going to travel to London tomorrow?  

 ستسافر اىل لندن غدا هل
Am I going to give him all information?  

 كل املعلومات؟ هیسأعط هل
Is (he/she) going to travel to London tomorrow?  

 اىل لندن غدا( تسافر/سافری)س  هل

 :املختصرة اإلجابة على األسئلة   

سنتعرف األن على  طة،یوكتابة األسئلة املختصرة يف األزمنة البس اغةیص ةیفیما تعرفنا على ك بعد
 الرد على تلك األسئلة ةیفیك

 مع بعض التايل نالحظ

 : نیالسؤال املختصر له إجابت͒

 .الفعل املساعد هایلیثم ( yes)مثبتة حتقق إثبات الفعل وتكون مبعنى نعم       األوىل

 .الفعل املساعد هایلیثم ( no)حتقق نفي الفعل وتكون مبعنى ال ةیمنف        ةیالثان

 كالتايل طةیالعامة لإلجابة على األسئلة املختصرة يف األزمنة البس غةیالص

Yes + subject + H.V 

(No + subject + H.V(not 

 .اإلجابة ثم الفاعل ثم الفعل املساعد ةیيف بدا yesحالة اإلثبات تكون كلمة  يف
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اليت  Notبكلمة اإلجابة ثم الفاعل ثم الفعل املساعد متبوعا  ةیيف بدا Noحالة النفي تكون كلمة  ويف

 تدل على النفي

Yes, (I/we/they) do 

No, (I/we/they) don't 

Yes, (he/she/it) does 

No, (he/she/it) doesn't 
Yes, (I/we/they/he/she/it) did 

No, (I/we/they/he/she/it) didn't 

Yes, (I/we/they/he/she/it) will 

No, (I/we/they/he/she/it) won't 

 

Yes, I am 
No, I am not 

Yes, (we/they) are 

No, (we/they) aren't 

 

 :3مالحظة 

عند اإلجابة على األسئلة املختصرة كتابتها او قوهلا مبثل ماهو مدون أعاله فعند اإلكتفاء ب نعم او  شرتطی ال

 .ملاذا؟ ألنه سؤال تتطلب اجابته بنعم او ال للحصول على اإلجابة ح،یوصح میالرد سل عتربیال، 



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

69 
 

 ومیإستخدام درس ال ةیفیك حیلتوض ومیوفق درس ال طةیاألزمنة البس عیحمادثات على مج كمیسأعط

 :حیالصحبالشكل 

 :طیاملضارع البس

Do you want to go home? 

 أن تذهب إىل املنزل؟ دیانت تر هل
 Yes, I do (دیارنعم      )
 No, I don't (دیارال  ال)

Does he want to go home? 

 ت؟یإىل الب ذهبیأن  دیری هل
 Yes, he does ( دیرینعم )

 No, he doesn't ( دیریال ال)
 

 :طیاملاضي البس

Did you go to Paris? 
 س؟یذهبت إىل بار هل

 Yes, I did (ذهبتنعم )
 No, I didn't ( اذهب مل ال  ) 

Did he sleep at home? 

 نام يف املنزل؟ هل
 Yes, he did (نامنعم  )

 No, he didn't (نامیمل ال  )
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 :دیالبع طیاملستقبل البس

Will you go to school tomorrow? 

 ستذهب إىل املدرسة غدا هل

 )Yes, I willسأذهب نعم )

 ) No, I won't  اذهب ال لن )

 :بیالقر طیاملستقبل البس

Are you going to travel to London? 
 انت ستسافر إىل لندن؟ هل

 )Yes, I amسأسافر نعم )
 

 )No, I'm notاسافر ال لن )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الثاني عشر

 

 املستمرة األزمنة

سنتعرف األن على  طة،یيف األزمنة البس حیوكتابة اجلمل بالشكل الصح اغةیص ةیفیما تعرفنا على ك بعد

واليت تسمى باألزمنة املستمرة وهي  ة،یالقسم الثاني من األزمنة األساس يفتلك اجلمل  اغةیص ةیفیك

 :كالتايل

 : املضارع املستمر

 اآلن اي يف الوقت احلايل حدثیزمن املضارع املستمر للداللة على حدث  ستخدمی

 غتهیص

( +........Subject + H.V + Verb(ing 

 .ثم تكملة اجلملة ةیللداللة على االستمرار ingاملقطع  هیثم الفعل املساعد ثم الفعل مضاف إل فاعل

 Helping verbs  االفعال املساعدة 

 :املساعدة اليت تدل على زمن املضارع املستمر وهي كالتايل  االفعال
I …………. am 

She, he, it ………….. is 

They, you, we ………….. are 
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 كونیوعندما  isاسم مفرد نستخدم الفعل املساعد  كونیفعندما  ریضم سیالفاعل اسم ول كونی قد

 .are املساعداسم مجع نستخدم الفعل 

 Examplesمثلة اال

.(He/she) is reading the story 

 .القصة( تقرأ/قرأی( )هي/هو)
.Omar/Nuha is reading the book 

 .الكتاب( تقرأ/قرأی( )هنى/عمر)
.I'm (I am) drinking water 

 .اشرب املاء انا

 الفعل والفعل نیاليت تدل على النفي ب notكلمة  فینفي اجلملة يف زمن املضارع املستمر البد ان نض عند

 .ةیللداللة على االستمرار ing املقطع ضافیاملساعد، و

.They are not (aren't) eating 

 أكلونیال  اهنم
.He is not (isn't) moving 

 .تحركیال  هو
 

.I'm not saying I agree with them all 
 عایال اقول اني اتفق معهم مج انا

 : املاضي املستمر

 عن حدث صار باملاضي واستمر اىل ما دون احلاضر ریزمن املاضي املستمر للتعب ستخدمی

 غتهیص  
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……… ( +Subject + H.V + Verb(ing 

 .ثم تكملة اجلملة ةیللداللة على االستمرار ingاملقطع  هیثم الفعل املساعد ثم الفعل مضاف إل فاعل

 Helping verbs  االفعال املساعدة 

 )He, She, I ……….. wasكان )

 )We, you they …………… wereكان )

 كونیوعندما  wasاسم مفرد نستخدم الفعل املساعد  كونیفعندما  ریضم سیالفاعل اسم ول كونی قد

 .wereاملساعد  الفعل الفاعل اسم مجع نستخدم

 Examples امثلة

.He was playing football 

 .كرة القدم لعبیكان  هو
.She was eating bread 

 .كانت تأكل اخلبز هي
 

.Ahmed was eating a green salad 

 .سلطة خضراء أكلیكان  امحد
.They were hiding behind the wall 

 .خلف اجلدار نیخمتبئ كانوا
.You were driving the car 

 .ارةیكنت تقود الس انت
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 اغتها،یكما تعودنا على ص اليت تدل على النفي notكلمة  فینفي اجلملة يف زمن املاضي املستمر نض عند

 .ةیللداللة على االستمرار ingاملقطع  ضافیو

.He wasn't (was not) drawing on the Plate 

 .مل تكن ترسم على اللوحة هي
.You weren't (were not) planning to eat a dessert 

 .مل تكن ختطط ألكل احللوى انت

 : املستقبل املستمر

 .يف املستقبل نیيف وقت مع نةیمع ةیباستمرار حصلیسوف  نیعن نشاط أو فعل مع عربیو ریشیالزمن الذي  هو

 :دیاملستقبل املستمر البع

 غتهیص

(+...Subject + H.V + verb(ing 

 .ثم تكملة اجلملة ةیللداللة على االستمرار ingاملقطع  هیثم الفعل املساعد ثم الفعل مضاف إل فاعل

 Helping verbs  االفعال املساعدة 

 Will be ……… ضمائر الفاعل عیمع مج 

……………. Shall be مع  we, I فقط  
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  For example مثال 

.He will be writing at five o'clock tomorrow evening 

 يف الساعة اخلامسة مساءا غدا كتبیس
.She will be studying at eight o'clock 

 .عند الساعة الثامنة ستذاكر

 :بیاملستقبل املستمر القر

 غتهیص

…… ( +Subject + H.V + going to + be + verb(ing 

 ریحسب الفاعل أو الضم are/am/isنستخدم إحدى األفعال املساعدة الثالثة  إذا

 ingثم الفعل ملحوقا ب  beيف املستقبل ثم  حدثیاليت تدل على شيء س  to going ثم املسبق

 Examples امثلة

...Don’t call me at nine because i won’t be home 

 .تیتكلمين عند الساعة السابعة لن اكون يف الب ال
 

.I am going to be studying at the library 

 .يف املكتبة سأدرس

 ...يف زمن املستقبل املستمر  النفي
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الذي  ingله املقطع  ضافیاي  ة،یاالستمرار غتهیالفعل بنفس ص كونی willو  be نیب notالنفي بإضافة  أتيی

 .ةیاالستمرار على دلی

 :مثال

.I will not be playing at that time 

 .العب يف ذالك الوقت، انا لن استمر يف اللعب يف ذلك الوقت لن
.I am not going to be studying at the library 

 (لن استمر باملذاكرة يف املكتبة)اذاكر يف املكتبة  لن
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثالث عشرالدرس 

 

وكتابة اجلمل  اغةیص ةیفیوتعرفنا على ك ةیزیوحبمد ااهلل التعرف على االزمنة املستمرة يف اللغة اإلجنل مت

 :على على الظروف اخلاصة لتلك األزمنة وهي كالتايل سنتعرفاآلن  حیبالشكل الصح

 :اخلاصة لزمن املضارع املستمر وهي كالتايل  الظروف

 (Nowاآلن )

 .يف اخر اجلملة وتأتي
.He is writing now 

 .اآلن كتبی انه

((Still ) زالیال) 

 .الفعل والفعل املساعد نیب وتأتي
.He is still writing 

 .كتبی زالیال انه
.She is still eating 

 التزال تأكل اهنا

 :الظروف اخلاصة لزمن املاضي املستمر
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 :مالحظة

لزمن املاضي املستمر  ضایيف درسها السابق، تستخدم ا هایاليت مت التعرف عل طیاخلاصة باملاضي البس الظروف

 ( طةیظروف األزمنة البس: العاشر الدرس)يف  بنفس اإلستخدام

 :الظروف الدالة على زمن املستقبل املستمر وهي كالتايل 

.All tomorrow morning, evening 

 .مساء الغد ,صباح طوال
We are going to be playing all tomorrow 

We shall be playing all tomorrow 

 .الغد( مساء/ صباح )طوال فرتة  سنلعب
.All next week, year, day, month 

 القادم وم،الشهریاالسبوع، السنة،ال طوال
I will be studying all next 

I am going to be studying all next 

 ة/لقادما.................. طوال  سأدرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس الرابع عشر

 

 (:األزمنة املستمرة)املختصر  السؤال

فعل مساعد وكما درسنا يف السابق  تهیبدا كونیو ةیمبعنى هل االستفهام أتيیالسؤال االستفهامي الذي  هو

على ضمائر الفاعل الليت تؤول اىل  تعرفنا ً ضایأو وعرفنا األفعال املساعدة اخلاصة لكل زمن طةیاالزمنة البس

 .اسم مفرد او مجع كونیاجلمع و املفرد، وتعلمنا أن الفاعل قد 

  Helping verbs    االفعال املساعدة 

 :املضارع املستمر

Am ………….. I 
Is ………………. she, he, it 

Are ………………. We, you, they 

 :املاضي املستمر 

Was ……………… she, he, it, I 
Were ……………….. We, they, you 

 :املستقبل املستمر

Will be  ………….. ضمائر الفاعل عیمع مج 
Shall be ………. I, we 
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 العامة للسؤال املختصر غةیالص 

H.V + subject + verb1/verb(ing)+………  

………..Verb1  طةیمع االزمنة البس 

 (Verb ing) ....... ةیمع االزمنة االستمرار 

 الفعل املساعد والفعل نیالفاعل ب ریالفاعل او ضم كونی دیاما بالنسبة للمستقبل املستمر البع

H.V + subject + be + verb(ing)+…….  

Examples ̜أمثلة 

 مضارع مستمر

Am I going to restaurant? 
 أذهب إىل املطعم ؟ هل

Are you going to the library? 

 انت ذاهب إىل املكتبة؟ هل
Is he going to the library? 

 هو ذاهب إىل املكتبة؟ هل
 ماضي مستمر

Were you sleeping in your room? 

 غرفتك؟ يف كنت نائما هل
 
 



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

80 
 

 
Were they working in their company? 

 يف شركتهم؟ عملونیكانوا  هل

 مستقبل مستمر

Will Jhon be sitting in the house? 

 جون يف املنزل؟ جلسیس هل
 ستستمر يف اجللوس يف املنزل؟ هل

Will you be watching these films? 

 ستشاهد هذه األفالم؟ هل
 ستستمر يف مشاهدة هذه األفالم؟ هل

 :اإلجابة على األسئلة املختصرة 
 : نیاملختصر له إجابت السؤال

 .الفعل املساعد هایلیثم ( yes)مثبتة حتقق إثبات الفعل وتكون مبعنى نعم    ألوىلا

 .الفعل املساعد هایلیثم ( no)حتقق نفي الفعل وتكون مبعنى ال ةیمنف  ةیالثان

Yes, I am 

No, I am not 

Yes, he was 

No, he wasn't 

Yes, I will be 

No, I won't be 

Yes, we were 

No, we weren't 
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 الدرس الخامس عشر

 

(Helping/Auxiliary Verbs ) املساعدة  األفعال: 

 ةیسواء كانت مع اجلملة اإلمس ة،یزیاجلمل اإلجنل اغةیوص بیوترك نیتكو يفاألفعال املساعدة مهمة جدا 

 الدروس السابقة يفكما تعلمنا سابقا ةیاو االستفهام ةیاو الفعل

 :هبذا اإلسم تهایتسمسبب 

 ةیاجلمل الفعل اغةیوص بیوترك نی، ألهنا تساعد يف تكو(األفعال املساعدة)هبذا اإلسم  تهایجاء سبب تسم

 . املختلفة ةیزیيف األزمنة اإلجنل

 :أنواع األفعال املساعدة

 :هناك ثالثة أنواع وهي كالتايل

1- Verb to be 

2- Verb to do 

Verb to have   3- 

 هیسنتعرف عل  Verb to haveاألول والثاني فقط، اما بالنسبة للنوع الثالث  نیالنوع حیمبعرفة وتوض سنهتم

دروس  مع ایكل توافقیللدخول إىل املستوى اللغوي الثاني حبول ااهلل وقوته، وذلك ألنه  لیالتأه الحقا يف مرحلة

 .األزمنة التامة 
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 (Verb to be) :األول  النوعـ    ـ1 

 :يف املضارع واملاضي عادهلایبالنسبة للضمائر او ما  فاتهیتكون تصر كونیمبعنى ( be) نونةیأفعال الك

 بالنسبة لضمائر الفاعلمع املضارع  :         أوال                                              
 

I …….. am 

She, He, It……………..is 

They, You, We ……………………………… are 

 بالنسبة لضمائر الفاعلمع املاضي  :       اًیثان                                                    
 

I, He, She, It ………………….. was 

They, You, We ………… were 

 

 :مالحظة مهمة جداً   

 على املاضي دلی، وترتجم مبعنى (كان)األفعال املساعدة املوضحة أعاله يف زمن املاضي تأتي مبعنى  عیمج

يف املضارع واملاضي، سنتعرف ( be) نونةیاألفعال املساعدة اخلاصة لفعل الك فاتیما تعرفنا على تصر بعد

 :املختلفة إستخداماهتماألن على 
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 :اإلستخدام األول

اليت حتتوي على  ةیللصفة، واجلملة اإلمس ةیدیكفعل أساسي مع مجلة الصفة واملوصوف، واجلملة التأك تستخدم

 ةیمع الظروف املكان ضایالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یالشخص  األمساء

 سواء كانت مصوغة

او بإستخدام ضمائر اإلشارة او ( ضمائر الفاعل)عن الفاعل  نوبیفاعل تدل على املفرد او اجلمع او ما  بأمساء

 الدروس السابقة يف تعلمنا سابقا  كما ةیضمائر امللك

Examples األمثلة: 

 ة،یوضمائر الفاعل، وضمائر امللك ة،یللصفة، واجلملة اإلمس ةیدیمع الصفة واملوصوف، واجلملة التأك :أوال

 :ةیامللك صیالتخصوضمائر 

.He is a good man 

 دیرجل ج هو
.They are good men 

 .دونیرجال ج هم
.This is a good man 

 .دیرجل ج هذا
.These are good men 

 دونیرجال ج هؤالء
.This is my pen 

 .قلمي هذا
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.These are my pens 

 .أقالمي هذه
.He is a doctor 

 .بیطب هو

They are doctors 

 .أطباء هم
.He is Anwar 

 .أنور هو
.They are Omar and Anwar 

 .عمر وانور هم
.The sky was cloudy 

 .السماء غائمة كانت
.You were beautiful yesterday 

 .البارحة لةیل لةیت مجناك
.The weather was so hot yesterday 

 :ةیمع الظروف املكان ضاًیالعبارات اجملرورة، وأ ات،یمع اجلنس̖  ــ
.They are German 

 .ونیأملان هم
.He is German 

 .املاني هو
.I am German 

 .املاني انا
.He was German 

 .كان املاني لقد



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

86 
 

 
.You were German 

 .كنت املاني لقد
.I am at home 

 .باملنزل انا
.He is in his room 

 .بغرفته هو
.There is a strange man at the door 

 .عند الباب بیرجل غر هناك
.There are strange men at the door 

 .عند الباب ونیرجال غرب هنا
.There was a strange man at the door 

 .عند الباب بیهناك رجل غر كان
.There were strange men at the door 

 .عند الباب بونیهناك رجال غر كان
 

 هام جداً هیتنو

بالنسبة  be    shall او  be   Willالفعل املساعدوفق ( be) نونةیما سبق مع فعل الك عیمج قیتطب مكننای

 :للمستقبل

Examples األمثلة 

.I will be a good man 

 دایج جالر سأكون
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.I will be German 

 .أملاني سأكون
.The sky will be cloudy tomorrow 

 .السماء غائمة يف الغد ستكون
.I will be in the home at 7 o'clock 

 يف املنزل عند الساعة السابعة متاما سأكون
.There will be a strange man at the door after midnight 

 .لیعند الباب بعد منتصف الل بیهناك رجل غر كونیس

 :اإلستخدام الثاني

 كواألزمنة املستمرة اليت سبق تعلمها يف الدروس السابقة مثال على ذل ةیكفعل مساعد مع اجلملة الفعل تستخدم

Examples األمثلة 

.I am cooking dinner 

 .اطبخ العشاء أنا
.They are playing football 

 .كرة القدم لعبونی هم
.I was sleeping on my bed 

 .نائما على فراشي كنت
.They were watching TV 

 .التلفاز شاهدونی كانوا
.I will be cleaning my room 

 .غرفيت سأنظف
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We shall be playing piano 

 .انویالب سنعزف
 

 :مالحظة مهمة جداً

 ةیاجلملة الفعل اغةیاذا استخدمت يف ص shall be, will be, were ,was ,are, isاملساعدة  األفعال

 .ةیللداللة على االستمرار ingاملقطع  فیهنا البد أن نض املستمرة وفق استخدامات األزمنة

 (Verb to do):النوع الثاني 

 :بالنسبة للمضارع واملاضي على النحو التايل فاتهیتكون تصر فعلیمبعنى ( do)األفعال املساعدة 

 Do/Does ………………… فعلی
 Did ..……………………فعل 

كما سبق تعلمه يف الدرس اخلاص األزمنة  طیواملاضي البس طیأفعال مساعدة خاصة بزمين املضارع البس وهي

 .طةیالبس

 :اإلستخدام األول

وفق  ةیاجلملة الفعل اغةیص ةیفیاألزمنة بالنسبة لك عیمع مج أتيی( did/does/do)كفعل أساسي  ستخدمی
 استخدامات األزمنة

 على ذلك مثال
Examplesاألمثلة 

 :طةیمع األزمنة البس :أوال
.I do homework every day 

 .ومیاكتب الواجبات كل  انا
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.She does homework every day 

 .ومیتكتب واجباهتا كل  هي
 

.We did homework yesterday 

 .البارحة لةیواجباتنا ل كتبنا
.I will do homework tomorrow 

 الواجب غدا سأكتب

 :مع األزمنة املستمرة: اًیثان̖

.I am doing homework now 

 .اكتب الواجب األن انا
.She was doing homework last night 

 .ةیاملاض لةیتكتب الواجب الل كانت
.I will be doing homework tomorrow 

 الواجب غدا سأكتب

 :اإلستخدام الثاني

 طیواملاضي البس طیيف زمن املضارع البس ةیاجلملة االستفهام اغةیكفعل مساعد عند النفي وص تستخدم

 .السابقة الدروس كما سبق تعلمه يف

 مثال على ذلك
Examples األمثلة: 

.He doesn't go to school 

 .إىل املدرسة ذهبیال  هو
 



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

91 
 

 

Does he go to school? 

 إىل املدرسة؟ ذهبی هل
.You don't go to school 

 .ال تذهب إىل املدرسة انت
Do you go to school?  

 تذهب إىل املدرسة؟ هل
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الدرس السادس عشر                                     

 

The difference  between (Do/Are) and (Does/Is) and (Did/were, was) 
in the making of questions   

 ومیواألزمنة املستمرة ال طةیوكتابة األسئلة املختصرة يف األزمنة البس اغةیص ةیفیما تعرفنا على ك بعد

 ةیاألفعال املساعدة اخلاصة بتلك األزمنة وعرفنا أهنا اذا جاءت يف بدا نیب املتشاهبةسنتعرف على الفروقات 

 .بنفس املعنى عهایومج ةیاالستفهام مبعنى هل ةیاجلملة تكون اجلملة إستفهام

 ریتذك  

 العامة لكتابة السؤال املختصر غةیالص

H.V + subject + verb1/verb(ing)+……. 

Verb1 …….. طةیمع االزمنة البس 
Verb ing....... مع االزمنة املستمرة 
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   Helping verbsاالفعال املساعدة   

 

 :طیالبس املضارع
Do …… I, they, you, we 

Does……..she, he. it 
 :طیالبس املاضي 

Did ……… ضمائر الفاعل عیمع مج 
 :طیالبس املستقبل

Will ……….. ضمائر الفاعل عیمع مج 
Shall…………..I, we 

 :املستمر  املضارع
Am ………… I 

Is………….she, he, it 

Are ………….. you, we, they 

 :املستمر املاضي
Was ………….. I, she, he, it 

Were ………….. you, we, they 

 :املستمر املستقبل
Will be  ………..ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall be ……………… I, we 
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 هام هیتنو

 لألسئلة املختصرة وهي كالتايل نیاستخدام هناك

 مع األفعال فقط نستخدم :أوال

Do, Does, Did, Will, Shall 

 .ةیاألول بدون أي اضافة أي يف صورته األصل فیالفعل يف التصر كونیو

 نستخدموالعبارات اجملرورة  ةیوالظروف املكان اتیاألفعال واألمساء والصفات واجلنس مع: ایثان

Am, Are, Is, Was, Were, Will be, Shall be 

للداللة على  ingإضافة املقطع  نایعل جبیاألفعال املساعدة أعاله إذا استخدمت مع األفعال  مالحظة

 .ةیاالستمرار

 نیتدو

 :ةیاملقصود بالظروف املكان√
Here( هنا) 
There( هناك) 

 :املقصود بالعبارات اجملرورة √
 الكلمات او األمساء اليت ترتبط حبروف اجلر وهي كالتايل بأهنا

 In the officeيف املكتب 
 In the homeيف املنزل

  London   From من لندن
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 يف اإلستخدام)  Do/ Are)و ) Does /is) نیسنتعرف على الفرق ب :أوال

 .تستخدم مع األفعال فقط( Dose/Do)املساعدان  الفعالن

Do you speak English? 
 ة؟یزیتتكلم اإلجنل هل

Dose he speak English? 

 ة؟یزیاإلجنل تكلمی هل
 

 هلذان الفعالن املساعدان عدة إستخدامات ،( Is/Are)املساعدان  الفعالن

إىل الفعل للداللة على  ingاملقطع  فیالبد أن نض األفعالاإلستخدام األول مع األفعال وعند إستخدامها مع  

 ةیواملهن ةینیالع واألمساء ةیالشخص األمساءأما بالنسبة لإلستخدامات األخرى تكون مع  ة،یاالستمرار

  ، ةیالظروف املكان معضا ًیوأ  , العبارات اجملرورة ات،یالصفات، اجلنس,

Are you going to school? 

 أنت ذاهب إىل املدرسة؟ هل
Is she cleaning her room? 

 هي تنظف غرفتها؟ هل
Are you Anwar? 

 أنت أنور؟ هل
Is she Fatima? 

 هي فاطمة؟ هل
Are you a teacher? 

 أنت مدرس؟ هل
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Is he a doctor? 

 ب؟یهو طب هل
Are they clever? 

 هم ماهرون؟ هل
Is she sad? 

 نة؟یهي حز هل
Are you American? 

 كي؟یأنت امر هل
Is he German? 

 هو أملاني؟ هل
Are you from London? 

 أنت من لندن؟ هل
Is she in the office? 

 هي يف املكتب؟ هل
Are you here? 

 أنت هنا؟ هل
Is he there? 

 هو هناك؟ هل

 هام هیتنو

 تكون بنفس الفرق نالحظ التايل ةیاملساعدة التال األفعال

 :مع األفعال :أوال
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Did you sleep yesterday? 

 منت البارحة؟ هل
Were you sleeping yesterday? 

 البارحة؟هل كنت نائما 
Was she sleeping yesterday? 

 كانت نائمة البارحة؟ هل
Will you sleep tonight? 

 لة؟یستنام الل هل
will you be sleeping tonight? 

 لة؟یستستمر يف النوم الل هل

  مع اإلستخدامات األخرى: اًیثان

 ةینیاألمساء الع ة،یأهنا تستخدم مع االمساء الشخص ثیحب( Is/Are)هلا نفس إستخدام  ةیاملساعدة التال األفعال

 .ةیالضروف املكان مع ضایالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن

 ? (Were you (Anwar, American, there 

 ؟(هناك كي،یانور، امر)كنت  هل
 ? (Was she (sad, a doctor, in the office 

 ؟(يف املكتب بة،یطب نة،یحز)كانت  هل
Will you be free tomorrow? 

 ستكون متفرغا يف الغد؟ هل
Will you be comfortable there? 

 ستكون مرتاحا هناك؟ هل
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Will you be (here, there) tonight? 

 لة؟یالل( هنا، هناك)ستكون  هل
Will you be in the office tomorrow? 

 ستكون يف املكتب غدا؟ هل
 

 :مالحظة مهمة جداً

 األفعال املساعدة

(Do/Does/Did/Will/Shall) 

األول بدون أي اضافة او باألصح يف صورته  فیيف التصر كونیفقط مع األفعال، وهنا الفعل البد أن  تستخدم

 اضافةبدون اي  ةیاألصل

 األفعال املساعدة

(Are/Is/Was/Were/Will be/Shall be) 

 ضایوتستخدم أ ة،یللداللة على االستمرار هایإل ingاملقطع املركب  هایإل ضافیمع األفعال بشرط أن  تستخدم

 ةیالظروف املكان معوأيضا  العبارات اجملرورة، ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یالشخص مع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الدرس السابع عشر

 

 ةیزیاجلمل اإلجنل اغةیوص بیترك

 Negative questions ةیاألسئلة املنف

 ة؟یتستخدم األسئلة املنف متى

 . نیعن التفاجئ بشأن شيء مع ریللتعب ةیاألسئلة املنف تستخدم

 .مع السائل  تفقیعن التوقع بأن املستمع س ریللتعب ةیاألسئلة املنف تستخدم

 :ةیالعامة لكتابة األسئلة املنف غةیالصـــ √

يف  ةیبالنسبة لألسئلة املختصرة يف األزمنة األساس ةیاجلملة االستفهام اغةیوص بیترك ةیفیكتعلمنا سابقا 

 ةیزیاللغة اإلجنل

 األسئلة املختصرة اليت تعلمناها سابقا غةیعن ص ایال ختتلف كل ةیاألسئلة املنف اغةیوص بیالعامة لرتك غةیالص

?( +.....H.V(n't) + subject + verb1/verb(ing 

املقطع  هیاألول بدون أي اضافة او الفعل مضاف إل فیثم فاعل ثم الفعل يف التصر notمساعد ثم اداة النفي  فعل

ing  بالنسبة لألزمنة املستمرة ةیاالستمرارللداللة على 
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Verb1 …………. طةیمع االزمنة البس 
Verb ing ……………. مع االزمنة املستمرة 

 :مالحظة مهمة جداً

 غةیعن ص ایال ختتلف كل ةیبالنسبة لألسئلة املنف ةیاجلملة االستفهام اغةیوص بیالعامة لرتك غةیأن الص نالحظ

اجلملة  ةیيف بدا كمنیولكن الفرق فقط  ةیاألزمنة األساس مع اليت تعلمناها سابقا األسئلة املختصرة

 notعلى اهنا تبدأ بفعل مساعد ثم اداة النفي  ةیاالستفهام

 ریتذك

 verbs  Helping االفعال املساعدة  

 :طیالبس املضارع
Do ……. I, they, you, we 
Does…………..she, he. it 

 :طیالبس املاضي
Did ………….. ضمائر الفاعل عیمع مج 

 :طیالبس املستقبل
Will ………… ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall …………….. I, we 
 :املستمر  املضارع

Am ………….. I 

Is …………….. she, he, it 

Are ……………….. you, we, they 
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 :املستمر املاضي
Was …………….. I, she, he, it 

Were ……………………. you, we, they 
 :املستمر املستقبل

Will be  ……………. ضمائر الفاعل عیمع مج 
Shall be ……………….. I, we 

 

األزمنة الستة  عیيف مج( ةیاألسئلة املنف) ةیاجلملة االستفهام ةیعندما تكون يف بدا ةیاألفعال املساعدة املنف معاني

 :ةیزیاإلجنل اللغةيف  ةیاألساس

 Don't / Doesn't( أال)
 ) Didn'tأمل )
 )Won'tألن )

 Aren't / Isn't / Am notألست 
 )Weren't / Wasn'tتكن   أمل/  كنی أمل ) 

  Won’t be / Shan't be (كنی ألن/ألن)

 ریتذك

 :ةیاألفعال املساعدة التال

Do, Does, Did, Will, Shall 
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األول بدون أي اضافة او باألصح يف صورته  فیيف التصر كونیفقط مع األفعال، وهنا الفعل البد أن  تستخدم

 اضافةبدون اي  ةیاألصل

 :ةیاملساعدة التالاألفعال 

Am, Are, Is, Was, Were, Will be, Shall be 

 :وهي كالتايل إستخداماتعدة  هلا

 .اإلستمرارية للداللة على هایإل ingاملقطع املركب  ضافی كونیمع األفعال بشرط أن  تستخدم

مع  ضایالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یمع األمساء الشخص تستخدم

 .ةیاملكانالظروف 

 :Examplesاألمثلة

 (:طةیاألزمنة البس)مع األفعال  :أوال

Don't you go to school every day?  

 وم؟یتذهب إىل املدرسة كل  أال
Doesn't he sleep at night?  

 ل؟یيف الل نامی أال
Don't I go to have dinner with you?  

 أذهب لتناول العشاء معكم؟ أال
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Didn't they play football yesterday?   

 البارحة؟ لةیكرة القدم ل لعبوای أمل
Won't you go to have dinner with us?  

 تذهب لتناول العشاء معنا؟ ألن
Shan't we go to the beach tomorrow?  

 نذهب إىل الشاطئ يف الغد؟ ألن

 (:األزمنة املستمرة)مع األفعال : اًیثان

Aren't you traveling to London?  

 لندن؟ إىلألست مسافرا 
Isn't Jhon sleeping now?  

 األن؟ جون نائما سیأل
Am not I going to meet them?  

 ملقابلتهم؟ألست ذاهبا 
Wasn't I sleeping yesterday?  

 ة؟یاملاض لةیاللأمل أكن نائما 
Weren't you watching TV last night?  

 ة؟یاملاض لةیتكن تشاهد التلفاز الل أمل
Won’t Jhon be sitting there?  

 جون هناك؟ جلسی ألن
Shan't we be buying a car?  

 ارة؟ینشرتي س ألن
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مع الظروف  ضاًیالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یاألمساء الشخص معــــ 

 ةیاملكان

Isn't he/this Anwar?  

 هذا أنور؟ سیأل
Aren't they Anwar, Omar and Ali?  

 هؤالء هم أنور، عمر وعلي؟ سیأل
Isn't it a beautiful day?  

 ل؟یمج ومیب سیأل
Isn't he American?  

 كي؟یأمر سیأل
Aren't they German?  

 ون؟یبأملان سویأل
Isn't he in the office?  

 هو باملكتب؟ سیال

 ?  (Aren't you (there/here 

 هنا؟/هناك ألست

 هام جداً هیتنو

 :ومها كالتايل نیغتیعلى ص ةیاألسئلة املنف اغةیص مكننای
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 :األوىل غةیالص

? ( +.....H.V(n't) + subject + verb1/verb(ing 

املقطع  هیاألول بدون أي اضافة او الفعل مضاف إل فیثم فاعل ثم الفعل يف التصر notمساعد ثم اداة النفي  فعل

ing  بالنسبة لألزمنة املستمرة ةیاالستمرارللداللة على 

Verb1 ……………. طةیمع االزمنة البس 

 )(Verb ing …………… مع االزمنة املستمرة 

 :ةیالثان غةیالص

?( + ......H.V + Subject + not + verb1/verb(ing 

املقطع  هیاألول بدون أي اضافة او الفعل مضاف إل فیثم الفعل يف التصر notمساعد ثم فاعل ثم اداة النفي  فعل

ing  بالنسبة لألزمنة املستمرة ةیاالستمرارللداللة على 

Verb1 ........ طةیمع االزمنة البس 

Verb ing .......... مع االزمنة املستمرة 

 على ذلك مثال
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Aren't you coming to my party? 
Are you not coming to my party?  

 قادم إىل حفليت؟ ألست
Don't you go to school?  

Do you not go to school?  

 تذهب إىل املدرسة؟ أال
Didn't they play football yesterday? 

Did they not play football yesterday?  

 البارحة؟ لةیكرة القدم ل لعبوای أمل
Won't you go to school tomorrow? 

Will you not go to school tomorrow?  

 تذهب إىل املدرسة غدا ؟ ألن

هلا نفس اإلستخدام واملعنى  نیغتیاملوضحة أعاله، وكال الص نیغتیأن األمثلة املوضحة كتبت على الص نالحظ

 حیوكالمها صح

 :ةیعلى األسئلة املنف اإلجابة

اليت نستخدمها لإلجابة على األسئلة املختصرة كما تعلمنا  قةیهي نفس الطر ةیاإلجابة على األسئلة املنف قةیطر

 سابقا

 :ةیعلى األسئلة املنف إلجابةا

 : نیاملنفي له إجابت السؤال
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 .الفعل املساعد هایلیثم ( yes)مثبتة حتقق إثبات الفعل وتكون مبعنى نعم   األوىل

 .الفعل املساعد هایلیثم ( no)حتقق نفي الفعل وتكون مبعنى ال ةیمنف  ةیالثان

 

Yes, I do 
No, I don't 

Yes, he does 

No, he doesn't 

Yes, I did 
No, I didn't 

Yes, I will 

No, I won't 

Yes, I am 
No, I am not 

Yes, he was 

No, he he wasn't 

Yes, I will be 
No, I won't be 

Yes, we were 

No, we weren't 
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 الدرس الثامن عشر

 

 ةیزیاجلمل اإلجنل اغةیوص بیترك

 ( Questions Tags  لةیاملذ  األسئلة)

وكذلك  ة،یزیيف اللغة اإلجنل ةیيف األزمنة األساس ةیوكتابة اجلمل الفعل اغةیص ةیفیما تعرفنا على ك بعد

 ةیاجلمل االستفهام نیتكو ةیفیوك ةیمثبتة، منف ةیمجلة فعل نیتكو ةیفیككما تعرفنا يف السابق على

 ...واملستمرة طةیبالنسبة لألزمنة البس

    مبعنى  ةیاليت تأتي يف اللغة العرب لةیاألسئلة املذ نیوتكو اغةیص ةیفیحبول ااهلل وقوته سنتعرف على ك ومیال

 كذلك؟ سیأل

يف اللغة  ةیلیاو االسئلة الذ لةیاسم االسئلة املذ هیعل طلقی   Question Tagsهذا املصطلح  ولذلك

اجلملة  ةیيف هنا أتىیهبذا اإلسم على موقعها الذي  تهایسبب تسم دلیاإلسم و هبذا تهایوسبب تسم ة،یزیاإلجنل

    ةیزیاإلجنل

   اغتها؟یوص بهایترك تمی فیوك لة؟یماهي األسئلة املذ  سؤال

من جانب اإلثبات  ةیاجلملة اخلرب غةیتكون خمالفة لص ما وعادةً ة،یعبارة عن اسئلة خمتصرة تسبقها مجل خرب هي

 .السؤال مثبتا كونی ةیمنف ةیاجلملة اخلرب كانتواذاایالسؤال منف كونیمثبتة  ةیكانت اجلملة اخلربا والنفي، فإذ
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 اجلملة ةیعند املخاطبة وتضاف إىل هنا ةیزیتستخدم يف اللغة االجنل رةیهي عبارة عن أسئلة قص لةیاملذ األسئلةــ 

هذا النوع من األسئلة للتأكد من صحة املعلومات أو للحصول  ستخدمونیوهم  ة،یزیاللغة اإلجنل ملتحدثي بالنسبة

 .على املوافقة

 :ةیزیيف اللغة اإلجنل لةیبالنسبة لألسئلة املذ ةیاجلملة االستفهام اغةیوص بیترك ةیفیك

 مثبتة مجلة+  منفي سؤال  1⃣

 ةیمنف مجلة+  مثبت سؤال  2⃣

 كونی ةیفإذا كانت اجلملة منف تكون متعاكسة متاماً لةیبالنسبة لألسئلة املذ ةیأن اطراف اجلملة االستفهام اي

 ایًالسؤال منف كونیمثبتة  اجلملة واذا كانت االسؤال مثبتً

 هو موضح أعاله كما   

 لة؟یمتى نستخدم األسئلة املذ 1سؤال

 .او ال حةیهل هي صح اءینؤكد على األش: أن دیبشكل أساسي عند التحدث عندما نر تستخدم

 لة؟یتتم اإلجابة على األسئلة املذ فیك 2سؤال

 اليت تستخدم مع األسئلة املختصرة كما تعلمنا سابقا قةیبنفس الطر لةیاإلجابة على األسئلة املذ تتم

 (.Yes) نعم مبعنى وتكون الفعل إثبات حتقق مثبتة إجابة   1⃣

 (.No)حتقق نفي الفعل وتكون مبعنى ال  ةیمنف إجابة    2⃣
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 Helping verbs  ̜ االفعال املساعدة 

 :طیالبس املضارع
Do ………… I, they, you, we 
Does…………….she, he. it 

 :املاضي البسیط
Did  ............ضمائر الفاعل عیمع مج 

 :املستقبل البسیط
Will ........... ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall ………………….. I, we 

 : املضارع املستمر
Am ………. I 

Is ………….. she, he, it 

Are ………….. you, we, they 
 :املستمر املاضي

Was >> I, she, he, it 

Were >> you, we, they 
 :املستمر املستقبل

Will be .......ضمائر الفاعل عیمع مج 
Shall be ………… I, we 
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 نیتدو

 

لنا بعض  نتیيف الدروس السابقة فقد تب ةیزیيف اللغة اإلجنل ةیتعلمنا وتعرفنا على األزمنة الستة األساس كما

 :مبا ختص األفعال املساعدة وهي كالتايل رونیالكث جهلهایالنقاط اهلامة اليت قد 

األول جمرد من أي  فیالفعل يف التصر كونیتأتي فقط مع األفعال، و طةیاملساعدة اخلاصة باألزمنة البس األفعال

 .إضافة

للداللة على  ingإىل الفعل املقطع  ضافیأن  طةیاملساعدة اخلاصة باألزمنة املستمرة تأتي مع األفعال شر األفعال

 ضایالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یتأتي مع األمساء الشخص  ةیاالستمرار

 .ةیالظروف املكان عم

 

 :مالحظة مهمة جداً

 ةیزیاألزمنة يف اللغة اإلجنل عیمع مج لةیاألسئلة املذ قةیعلى طر ةیاجلمل االستفهام اغةیوص بیترك مكننای

اما  واملستمرة فقط طةیمع األزمنة البس اغتهایص ةیفیولكن سنهتم مبعرفة ك والتامةواملستمرة  طةیالبس

 األزمنة التامة سنتعرف عليها الحقاً يف املستوى اللغوي الثاني حبول اهلل وقوتة،،،،،،،لصياغتها يف بالنسبة 
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 :(Tag Question)ال  اغةيوص بيترك ةيفيك

 مجلة مثبتة+ سؤال منفي  :األوىل غةیالص

 ةیمجلة منف+ سؤال مثبت     :ةیالثان غةیالص

  ایًالسؤال منف كونی ةیأي إذا كانت اجلملة منف ، والعكس ایمنف كونی السؤال فإن مثبتة اجلملة كانت إذا    1⃣

 طیسواء كان الزمن زمن بس ةیمع زمن اجلملة الفعل تناسبیالذي  املساعدالفعل  كما أننا نستخدم نفس الفعل،

 .او مستمر

 كنیحتى لو مل  ةیاجلملة الفعل ةیيف هنا ةیالفعل املساعد املناسب لزمن اجلملة الفعل فینض اإلثبات حالة يف  2⃣

الفاعل  ریثم ضم( am, are, is, shall, will, did, does, do)أننا نضع  أي  -اجلملة  يف موجودا

 .املثبتةمع الفاعل نفسه يف اجلملة  توافقیاملناسب الذي 

 كنیحتى لو مل  ةیاجلملة الفعل ةیيف هنا ةیالفعل املساعد املنفي املناسب لزمن اجلملة الفعل فینض النفي حالة يف 3⃣

( don’t, doesn't, didn't, won't, shan't, isn't, aren't )ـ أي أننا نضع    اجلملة يف موجودا

 .ثم ضمري الفاعل املناسب  الذي يتوافق مع الفاعل نفسه يف اجلملة املنفية 
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 :1 حيیتوض مثال

You live in Germany, don't you? 

 كذلك؟ سیأل ا،یيف املان شیتع أنت

 :2 حيیتوض مثال

You don't live in Germany, do you? 

 كذلك؟ سیأل ا،یيف املان شیال تع انت 

Examplesاألمثلة 

 :طةیمع األفعال يف األزمنة البس لةیاملذ األسئلة-1

 :طیزمن املضارع البس: الأو

You sleep in your room, don't you?  

 كذلك؟ سیتنام يف غرفتك، أل أنت
You don't sleep in your room, do you?  

 كذلك؟ سیال تنام يف غرفتك، أل أنت

 :طیزمن املاضي البس: اًیثان

You studied Math yesterday, didn't you? 

  كذلك؟ سیالبارحة، أل لةیل اتیاضیذاكرت الر أنت
You didn't study Math yesterday, did you?  

 كذلك؟ سیالبارحة، أل لةیل اتیاضیمل تذاكر الر انت
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 :طیزمن املستقبل البس:ثالثاً 

You will pass the exam, won't you?  

 كذلك؟ سیستنجح يف اإلختبار، أل أنت
You won't pass the exam, will you?  

 كذلك؟ سیلن تنجح يف اإلختبار، أل أنت
 

 :مع األفعال يف األزمنة املستمرة لةیاملذ األسئلة-2

 زمن املضارع املستمر :الأو

You are eating now, aren't you?  

 كذلك؟ سیتأكل األن، أل أنت
You aren't eating now, are you?  

 كذلك؟ سیال تأكل األن، أل أنت

 :زمن املاضي املستمر اًیثان

She was playing, wasn't she?  

 كذلك؟ سیتلعب، أل كانت
She wasn't playing, was she?  

 كذلك؟ سیمل تكن تلعب، أل هي
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 زمن املستقبل املستمر:ثالثاً 

They will be arriving soon, won't they?  

 كذلك؟ سی، أل بایقر صلونیس هم
They will be not arriving soon, will they?  

 كذلك؟ سی، ألبایقر صلونیلن  هم
 

 ضایالعبارات اجملرورة، وأ ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یمع األمساء الشخص لةیاملذ األسئلة -3
 ةیاملكان مع الظروف
 

He is Anwar, isn't he?  

 كذلك؟ سیإنه أنور، أل/هو
He isn't Anwar, is he?  

 كذلك؟ سیأنور، أل سیإنه ل/هو
You are a doctor, aren't you?  

 كذلك؟ سیدكتور، أل أنت
You aren't a doctor, are you?  

   كذلك؟ سیلست دكتور، أل أنت
He is crazy, isn't he?  

 كذلك؟ سیجمنون، أل هو
He isn't crazy, is he?  

 كذلك؟ سیجمنون، أل سیل هو
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They are German, aren't they?  

 كذلك؟ سیأل ون،یأملان هم
They aren't German, are they?  

 كذلك؟ سیأل ون،یاملان سوایل هم
He is in his room, isn't he?  

 كذلك؟ سیيف غرفته، أل هو
He isn't in his room, is he?  

 كذلك؟ سیيف غرفته، أل سیل هو
There was a lot of traffic, wasn't there?  

 كذلك؟ سیمن االزدحام، أل ریهناك الكث كان
There wasn't a lot of traffic, was there?  

 كذلك؟ سیمن االزدحام، أل ریهناك الكث كنی مل
 

 :مالحظة مهمة جداً

فاعلها إسم فاعل سواء كان هذا  كونی لةیيف األسئلة املذ ةیاملمكن أن تكون اجلملة املثبتة او املنف من

املناسب هلذا الفاعل  ریوضع الضم نایعل جبی لیالسؤال املذ اغةیفهنا عند ص  مهيناو ينیاإلسم إسم شخصي او ع

 سواء كان يف حالة املفرد او اجلمع 

 ذلكمثال على 

Anwar goes to school, doesn't he? 
Anwar doesn't go to school, does he? 
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My friends went to the cinema, didn't they? 

My friends didn't go to the cinema, did they? 

  

 ينیوإسم ع( Anwar)نالحظ يف األمثلة املوضحة أعاله بأن الفاعل جاء كإسم شخصي  كما

(Friends )الفاعل املناسب إلسم الفاعل ریمنها حبسب ضم لیاملذالسؤال  اغةیومت ص 

 هام جداً هیتنو    

مع األفعال يف  ةیاملثبتة واملنف نیقتیبكلتا الطر لةیوكتابة األسئلة املذ اغةیص ةیفیما تعرفنا على ك بعد

 ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یواملستمرة وكذلك مع األمساء الشخص طةیاألزمنة البس

 ةیالظروف املكان مع ضایالعبارات اجملرورة، وأ

 ...لیالسؤال املذ اغةیبشكل عام عند ص قابلهایاألن على ضمائر الفاعل وما  سنتعرف

 :اإلثبات حالة 1⃣

You are >>>>> aren't you 

He is >>>>>> isn't he 

He was >>>> wasn't he 
They were >>>>>> weren't they 
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You study >>>> don't you 

He studies >>>> doesn't he 

You studied >>>> didn't you 

You will >>>> won't you 
 

 :النفي حالة 2⃣

You aren't >>>>> are you? 

He isn't >>>>>> is he? 
He wasn't >>>> was he? 

They weren't >>>>>> were they? 

You don't study >>>> do you? 

He doesn't study >>>> does he? 

You didn't study >>>> did you? 

You won't >>>> will you? 

 

 

 :مالحظة مهمة جداً

وهي  ةیزیيف اللغة اإلجنل لةیاألسئلة املذ نیتعترب إستثناء او باألصح حالة شاذة يف تكو ةیالتال حاتیالتوض

 :كالتايل
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 أعاله مثال على هایاليت مت التعرف عل قةیبنفس الطر amبالنسبة للفعل املساعد  لیالسؤال املذ غیأن نص مكننای ال  1⃣

 ذلك

I am late, am not I?× 

✔?  I am late, aren't I 

 كذلك؟ سیمتأخر، أل أنا

I am not crazy, are I? ×  

✔?  I am not crazy, am I 

 كذلك؟ سیلست جمنونا ، أل أنا

يف   aren't I املساعدبالفعل  لهییتذ تمیوالبد أن  لیالسؤال املذ نیشاذ يف تكو كونی amاملساعد  فالفعل

ذلك  حیكما مت توض  am Iب  لهییتذ تمیاحلالة نفسه بأن  هیيف حالة النفي فنطبق عل كان حالة اإلثبات، اما اذا

 .يف األعلى

 نیلتكو we  shallب  لهییتذ تمیالبد أن (  Let's)  ئةیإذا جاء يف مجلة مثبتة على ه Let(دعی) الفعل  2⃣

 لیالسؤال املذ

 ذلكمثال على  

 ✔ Let's go to the cinema, shall we?  

 كذلك؟ سیأل لة،یالل نماینذهب إىل الس دعنا

Let's go to the cinema, do we? ×  
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✔Let's go to the cinema, shall we?  

 َََهال ذهبنا؟ نما،ینذهب إىل الس دعنا

✔Let’s go to the beach, shall we?  

 نذهب إىل الشاطئ، َََهال ذهبنا؟ دعنا

✔Let’s have a coffee, shall we?  

 حنضى بقهوة، َََهال فعلنا ذلك؟ دعنا

 

البد أن (   Let her)او ( him  Let)او (    Let me)  ئةیيف مجلة مثبتة على ه Let(دعی)جاء الفعل  وإذا

 'you   t  won ب لهییتذ تمی

 على ذلك مثال

? 'Let (me/him/her) have the card, will you/won't you 

 على البطاقة، َََهال فعلت ذلك؟( حتصل/حصلی/أحصل( )دعها/دعه/دعين)

 

You'll let me use your car, won't you?  

 كذلك؟ سیأل ارتك،یأستخدم س ستدعين

 ب لهاییتذ تمیاذا جاءت يف مجلة مثبتة البد أن  لیالسؤال املذ نیيف تكو( That/This) اإلشارة ضمائر  3⃣
isn't it  

 

 



 ألكاديمية ستيب المجانية وال يجوز إستخدامها بغرض التجارة والمحتويات هي حق تام  الدروس هذه 

009 
 

 مثال على ذلك

 ? This is a good restaurant, isn't it 

 كذلك؟ سیأل د،یمطعم ج هذا

 :وفق اآلتي لهاییتذ تمیالبد أن ( Had/Has/Have) ةیامللك أفعال  4⃣

I have >>> don't I? 

He has >>> doesn't he? 
You had >>>> didn't you? 

I have a nice day, don't I?  

 كذلك؟ سیأل ل،یمج ومیلدي  انا
He has a nice day, doesn't he?  

 كذلك؟ سیأل ل،یمج ومی هیلد هو
 ? You had a nice day, didn't you 

 كذلك؟ سیأل ل،یمج ومی كیلد كان
 

 بالفعل املساعد املناسب مع لهییتذ تمیفالبد أن ( everything)او ( Nothing)الفاعل  كونی عندما  5⃣

 itالفاعل  ریضم

 ذلكمثال على  

Nothing bad happened, did it?  

 كذلك؟ سیشيء سيء، أل حدثی مل
Nothing ever happens, does it?  

 كذلك؟ سیأل حدث،یشيء  ال
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Everthing is amazing, isn’t it?  

 كذلك؟ سیشيء مدهش، أل كل
Nothing is related to security, is it?  

 كذلك؟ سیاألمن، أل تعلقیشيء  ال

او ( Everybody)او (Everyone)او ( Someone)او ( Nobody)الفاعل  كونی عندما  6⃣

(Somebody ) 

  theyالفاعل  ریبالفعل املساعد املناسب مع ضم لهییتذ تمیفالبد أن 

 مثال على ذلك

Nobody asked for me, did they?  

 كذلك؟ سیأحد سأل عين، أل ال
Nobody lives here, do they?  

 كذلك؟ سیهنا أل شیعیأحد  ال
 
 

Everyone/Everybody) here knows) 

that well, don't they?  
 كذلك؟ سی، أل دایذلك ج عرفیشخص هنا  كل

Somebody/Someone) wanted a drink, didn’t they? ) 

 كذلك؟ سیص ما أراد شرابا، ألشخ
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 you   Will ب  لهییتذ تمیالبد أن  ةیللجملة األمر لیالسؤال املذ نیتكو عند  7⃣

 مثال على ذلك 

Close the window, will you?  

 الباب، َََهال فعلت ذلك؟ أغلق
 أغلقت الباب؟ هال

Open the window, will you?  

 النافذة، َََهال فعلت ذلك؟ إفتح
 فتحت النافذة؟ اله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التاسع عشر الدرس

                               

 ةیزیاجلمل اإلجنل اغةیوص بیترك

Wh Questions أسئلة 

بإجابة مباشرة وتسمى  هایتتم االجابة عل ثیاجلملة حب ةیاليت تستخدم يف بدا ةیتعين األدوات االستفهام وهي

او املستمرة او  طةیيف كل األزمنة سواء كانت االزمنة البس وتستخدم باألسئلة املباشرة،

 .......التامة

واليت تسمى ب  ةیبإحدى أدوات السؤال التال بدأیأن  جبیف نةیكان اهلدف من السؤال إعطاء معلومة مع إذا
  Questions Wh 

What? ✏،ماذا ما 

 (تستخدم للسؤال عن الشي)

Where ? ✏ نیأ 

 (تستخدم للسؤال عن املكان)

When?  ✏ متى 

 (تستخدم للسؤال عن الزمان)
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 ? َََWho ✏ من 

 (عن الفاعل العاقل تستخدم للسؤال)

َََWhom? ✏ من 

 (تستخدم عن املفعول به العاقل)

Which? ✏ همایاي، ا 

 (او اكثر نیئیش نیب رییللتخ نییتستخدم للتع)

Whose?  ✏ ملن 

 (ةیتستخدم للسؤال عن امللك)

Why?  ✏مل، ملاذا 

 (تستخدم للسؤال عن السبب)

How?  ✏ فیك 

 (او احلالة ةیفیللسؤال عن الك)

 Questions Wh اغةیالعامة لص غةیالص

 :دةیيف مجلة مف بهایوترك Questions Wh اغةیتستخدم لص نیغتیص هناك

 ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یاالمساء الشخص ها،یاململوكة واملشار إل اءیتستخدم مع األش    األوىل غةیالص

 : ةیمع الظروف املكان ضاًیالعبارات اجملرورة، وأ ات،یاجلنسالصفات، 
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 + ...........Wh + H.V + subject 

املقصود بتكملة  ةیثم الفعل املساعد ثم الفاعل ثم تكملة اجلملة، للمعلوم      Questions    Wh اداة ذاًإ

 أعاله االستخداماتاجلملة هو إما ان تكون أحد 

 :تستخدم مع األفعال     ةیالثان غةیالص

Wh + H.V + subject + verb1/verb(ing)+----- 

Verb1 ..... طةیمع االزمنة البس 
Verb(ing) ......ةیمع االزمنة االستمرار 

 ةیثم تكملة اجلملة، للمعلوم ةیثم الفعل املساعد ثم الفاعل ثم الفعل االساسي او فعل االستمرار Wh اداةإذاً 

 .ةیزیمع كل األزمنة يف اللغة اإلجنل تستخدم  Questions   Whبأن 

   Helping verbsاالفعال املساعدة 

 :طیاملضارع البس

Do ………. I, they, you, we 

Does ……. she, he. it 

 :طیاملاضي البس

Did ……. ضمائر الفاعل عیمع مج 
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 :طیاملستقبل البس

Will ..... ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall …….. I, we 

 :املضارع املستمر 

Am ……..I 
Is ……… she, he, it 

Are ……….you, we, they 

 :املاضي املستمر

Was ……… I, she, he, it 

Were ………. you, we, they 

 :املستقبل املستمر

Will be  .... ضمائر الفاعل عیمع مج 

Shall be ……. I, we 

 نیتدو

لنا بعض  نتیيف الدروس السابقة فقد تب ةیزیيف اللغة اإلجنل ةیتعلمنا وتعرفنا على األزمنة الستة األساس كما

 :مبا ختص األفعال املساعدة وهي كالتايل رونیالكث جهلهایالنقاط اهلامة اليت قد 
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األول جمرد من أي  فیالفعل يف التصر كونیتأتي فقط مع األفعال، و طةیاملساعدة اخلاصة باألزمنة البس األفعال

 .إضافة

للداللة على  ingإىل الفعل املقطع  ضافیأن  طةیاملساعدة اخلاصة باألزمنة املستمرة تأتي مع األفعال شر األفعال

العبارات اجملرورة،  ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یمع األمساء الشخص تأتيوأيضا  ة،یاالستمرار

 .ةیالظروف املكان مع ضایوأ

 ات،یالصفات، اجلنس ة،یواملهن ةینیاألمساء الع ة،یاالمساء الشخص ها،یاململوكة واملشار إل اءیمع األش: ال او

 :ةیمع الظروف املكان ضاًیوأ اجملرورة،العبارات 

 + ...........Wh + H.V + subject 

املقصود بتكملة  ةیثم الفعل املساعد ثم الفاعل ثم تكملة اجلملة، للمعلوم    Questions     Wh اداةإذاً 

 أعاله االستخداماتاجلملة هو إما ان تكون أحد 

 Examplesاألمثلة 

? (What is (that/this 

 هذا؟ ما
What is your name?  

 أمسك؟ ما
Where are Anwar and Omar?  

 هم أنور وعمر؟ نیا
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Where is your car?  

 ارتك؟یس نیأ
How are your days?  

 امك؟یأ فیك
Who is the teacher?  

 هو املدرس؟ من
Who is at the gate?  

 عند البوابة؟ من
Where are the German people?  

 ن؟ییهم األملان نیا
What is it there?  

 هناك؟ ماذا
When is the party?  

 احلفلة؟ متى
When is your birthday?  

 الدك؟یم ومی متى
What is on the table?  

 على الطاولة؟ ماذا
Which is your Apple green or red?  

 تفاحتك اخلضراء ام احلمراء؟ همایا
Why are you late?  

 أنت متأخرا ؟ ملاذا
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Why is he sad?  

 ن؟یهو حز ملاذا
  ?Why are they angry 

 هم غاضبون؟ ملاذا

 :مالحظة مهمة جداً

اململوكة للسؤال  اءیاألمساء او األش مع تستخدم دائما  ةیاليت تستخدم للسؤال عن امللك Whoseالسؤال  اداة

 :سؤال هبا وهي كالتايل اغةیتستخدم لص نیغتیصعن مالكها وهلا 

 :األوىل غةیالص

 + ...........Whose + H.V + th + Noun 

على املالك مغرد او مجع  دلیعلى حسب اإلسم الذي ( are/is)ثم الفعل املساعد  Whoseاالستفهام  اداة

 .اململوك الشياإلشارة ثم  ریثم ضم

 :ةیالثان غةیالص

 + ........Whose + Noun + H.V + th 

على  دلیعلى حسب اإلسم الذي ( are/is)ثم الشيء اململوك ثم الفعل املساعد  Whoseاالستفهام  اداة

 .اإلشارة ریاإلشارة ثم الشي اململوك ثم ضم ریضماملالك مغرد او مجع ثم 
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 Examplesاألمثلة 

Whose is this book? 

 ? Whose book is this 

 هذا الكتاب؟ ملن
Whose are these books? 

 Whose books are these?  

 هذه الكتب؟ ملن
Whose is this house? 

Whose house is this?  

 هذا املنزل؟ ملن
Whose are these houses?  

Whose houses are these?  

 هذه املنازل؟ ملن

 :مع األفعال: اًیثان̖

Wh + H.V + subject + verb1/verb(ing) + ------ 

Verb1 ...... طةیمع االزمنة البس 
Verb ing ....... (ةیمع االزمنة االستمرار) 

 ةیثم تكملة اجلملة، للمعلوم ةیثم الفعل املساعد ثم الفاعل ثم الفعل االساسي او فعل االستمرار Wh اداةإذاً 

 .ةیزیمع كل األزمنة يف اللغة اإلجنل تستخدم   Questions   Whبأن 
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 ̜ Examplesاألمثلة 

What does he want? 

 ده؟یری مالذي
What do you want?  

 د؟یتر ماذا
What is he doing?  

 فعل؟ی ماذا
What are you doing?  

 تفعل؟ ماذا
What did you do in school today?  

 وم؟یفعلت يف املدرسة ال ماذا
Where do you live?  

 ش؟یتع نیا
Where will you live?  

 ش؟یستع نیا
When will we meet?  

 سنتقابل؟ متى
Who did take the pen?  

 اخذ القلم؟ من
Who did cook this fish?  

 طبخ هذه السمكة؟ من
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Whom did you meet?  

 قابلت؟ من
Whom did they choose?  

 اختاروا؟ من
Which do you prefer, chocolate cake or vanilla?  

 ا؟یلیأم الفان كوالتةیكعكة بالش... فضلتُ همایأ
Which does he prefer, coffee or tea?  

 القهوة ام الشاي؟ فضل،ی همایا
Why does he go to school?  

 إىل املدرسة؟ ذهبی ملاذا
Why do you go to school?  

 تذهب إىل املدرسة؟ ملاذا
Why did you leave medical college?  

 الطب؟ملاذا تركت كلیة 
How are you doing?  

 عامل؟ فیحالك؟، ك فیك
How do you work in your job?  

 فتك؟یتعمل يف وظ فیك
 How will you go to London?  

 ستذهب اىل لندن؟ فیك
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 هام جداً هیتنو

وهي  طیواملاضي البس طیمع زمين املضارع البس نیقتیالسؤال املباشر على طر اغةیتكتب عند ص Who األداة

 كالتايل

Who (knows) this room? 
Who (does) know this room?  

 هذه الغرفة؟ عرفی من
Who (cooks) this chicken? 

Who (does) this chicken?  

 هذه الدجاجة؟ طبخی من
Who (took) the pen? 

Who (did ) take the pen?  

 أخذ القلم؟ من
Who (cooked) this fish? 

Who (did) cook this fish?  

 طبخ هذه السمكة؟ من
 

 ضاحیإ

 كونیمباشرة وقد  هایلیالسؤال املباشر نضع الفعل الذي  اغةیلص Whoيف األمثلة أعاله عند البدء باألداة  نالحظ

 .كما يف األمثلة املدونة أعاله طیاو ماضي بس طیبس مضارعالفعل اما 
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 ةیاملثال اجلملة التال لیسب على 

Who (took) the pen? 

Who (did ) take the pen?  

داللة  نایلتعط tookبدال من الفعل  Didوضعنا  هایواجلملة اليت تل.  takeوهو املاضي من  tookالفعل  وضعنا

 كونیما  الفعل املساعد دائما فیبالنسبة للحدث وعندما نض دیعلى التأك ضایعلى املقصد بأنه يف املاضي وا

 .طةیوهذه حالة خاصة فقط مع األزمنة البساإلضافة من جمردا ةیاألساس غتهیالفعل بنفس ص

 .على فاعل مفرد دلی طیفإننا نتبع األداة بفعل مضارع بس طیاملضارع البس غةیبص Whoإذا كان السؤال  أما

Who (likes) seafood? 

Who (does) like seafood?  

 الطعام البحري؟ حبی من

املفرد بالنسبة للفاعل كما هو  غةیودال على ص طیيف زمن املضارع البس Whoاألداة  ليیبأن الفعل الذي  نالحظ

 .موضح يف األمثلة أعاله

تكون دالة  ضایفعل جمرد، وا هایلیمباشرة و Whoبعد  doesفإننا نضع  ةیدیأردنا ان جنعل اجلملة تأكأما اذا 

 .......حیاملعنى او املقصد وكالمها صح نفس على
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 هام جداً هیتنو

 :املباشرة ةیاجلمل االستفهام بیوترك اغةیعند ص Whomو  Who نیالفرق ب

عند اإلستخدام وهو  كمنی، ولكن الفرق (نْمَ)َََبنفس املعنى  انیأتیمن جانب املعنى، فكالمها  نهمایفرق ب ال

 :كالتايل

 .تستخدم للسؤال عن الفاعل العاقل، او باألصح عن فاعل الفعل Who األداة 1⃣

 .الفعل هیتستخدم للسؤال عن املفعول به، وهو الطرف اآلخر الذي وقع عل Whom األداة 2⃣

 ......1 حيیمثال توض.........

.Anwar teaches Omar 

 .عمر درسی أنور

على أهنا حتتوي على فاعل ثم  طیاملوضحة أعاله واليت جاءت بإستخدام زمن املضارع البس ةیاجلملة الفعل نالحظ

 .بهالفعل ثم املفعول 

 Anwarهنا هو  الفاعل
 teachesهنا هو  الفعل

 Omarبه هنا هو  واملفعول

 ،،،،،،،،،، حیإستخدامها بالشكل الصح ةیفیك حینطبق إستخدام أداة السؤال، لتوض دعونا
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 ? Who teaches Omar 

 عمر؟ درسی نْ مَ

 .تستخدم للسؤال عن الفاعل العاقل، او باألصح عن فاعل الفعل Whoهنا أن األداة  فنالحظ

 .....2 حيیمثال توض.....

.The doctor examined my brother 

 .أخي بیالطب فحص

على أهنا حتتوي على فاعل ثم  طیاملوضحة أعاله واليت جاءت بإستخدام زمن املاضي البس ةیاجلملة الفعل نالحظ

 .بهالفعل ثم املفعول 

  doctor theهنا هو  الفاعل
 examinedهنا هو  الفعل

  brother  myبه هنا هو  واملفعول

 ،،،،،،،،،، حیإستخدامها بالشكل الصح ةیفیك حینطبق إستخدام أداة السؤال، لتوض دعونا

Whom did the doctor examine?  

 ب؟یالذي فحصه الطب من

 .الفعل هیتستخدم للسؤال عن املفعول به العاقل، او عن الطرف اآلخر الذي وقع عل Whomهنا أن األداة  فنالحظ
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 ........3حيیمثال توض......

.Ahmad took the pen 

 .أمحد القلم أخذ

على أهنا حتتوي على فاعل ثم  طیاملوضحة أعاله واليت جاءت بإستخدام زمن املاضي البس ةیاجلملة الفعل نالحظ

 .بهالفعل ثم املفعول 

 Ahmadهنا هو  الفاعل
 tookهنا هو  الفعل

  pen  theبه هنا هو  واملفعول

 حیإستخدامها بالشكل الصح ةیفیك حینطبق إستخدام أداة السؤال، لتوض دعونا

Who took the pen   ?  
 مَنْ أخذ القلم؟

 

 .تستخدم للسؤال عن الفاعل العاقل، او باألصح عن فاعل الفعل Whoهنا أن األداة  فنالحظ

 ....4حيیمثال توض....

.I met Anwar in the front of post office 

 .دیأنور أمام مكتب الرب قابلت

على أهنا حتتوي على فاعل ثم  طیاملوضحة أعاله واليت جاءت بإستخدام زمن املاضي البس ةیاجلملة الفعل نالحظ

 .بهالفعل ثم املفعول 
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 Iهنا هو  الفاعل
 metهنا هو  الفعل

 Anwarبه هنا هو  واملفعول

 حیإستخدامها بالشكل الصح ةیفیك حینطبق إستخدام أداة السؤال، لتوض دعونا

Whom did you meet? 

 قابلت؟ مْن

 .الفعل هیتستخدم للسؤال عن املفعول به العاقل، او عن الطرف اآلخر الذي وقع عل Whomهنا أن األداة  فنالحظ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 �  � اخلامتة� � 
 

، ونتمنى من اهلل عز (اإلجنليزيةالسلسلة األوىل من قواعد اللغة )احلمد هلل سبحانه وتعاىل الذي قدر لنا التوفيق والنجاح يف كتابة هذا امللف 

وجل أن يكون قد نال إعجابكم، فنحن قد مجعنا لكم جمموعة من املعلومات الشاملة بعد مشوار طويل جدًا من البحث واالطالع وجتميع 

.املعلومات من مصادرها القيمة  

خلاص بقواعد التأسيس، وهو موضوع هام جداً يهتم فقد قدمنا لكم هذه امللف بعد تفكري وتعقل يف موضوع ملف قواعد اللغة اإلجنليزية ا

يةبتوضيح مجيع قواعد اللغة اإلجنليزية اليت قد حيتاجها مرتادي تعلم اللغة اإلجنليزية بشكل عام ومرتادي إختبار كفايات اللغة اإلجنليز  

.بشكل خاص  STEP 

اإلجنليزية لذلك فقد بذلنا كل ما بوسعنا يف إخراجه على املستوى  وقد كان هذا امللف مبثابة الرحلة العلمية املمتعة لالرتقاء بتعلم اللغة

املطلوب وعلى أكمل وجه، ولكننا ال نستطيع أن نقول بأنه ملف شامل ويتصف بالكمال، ألن صفة الكمال هلل وحده عزوجل فسبحان من 

  يتصف بتلك الصفة، ولكن نسأل اهلل أن بأن يوفقنا يف اقوالنا وأعمالنا ،،،،،،،
 

جهد  إن كان اهلل تعاىل قد وفقنا يف كتابة هذا امللف على اكمل وجه فإننا نعترب ذلك مكافأة من اهلل تعاىل تعويضًا منه عما بذلناه فيه منو

 .وتفكري، وقد كان ذلك هدفنا منذ البداية ونتشرف بأننا قد وصلنا إليه
 

ذلك وتيسري كل ماهو مفيد لكم إبتغاء جزاء نشر العلم ،،،،،،وإن مل يوفقنا اهلل تعاىل به فإنه ملن الشرف لنا احملاولة يف    

فإننا جنأر إىل اهلل تعاىل بأن تكون هذه اجلهود املتواضعة منارةً لكل متعلم، وحمطة لكل مبتغي،،،،.. وأخرياً  

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 وصلى اهلل على عبده ورسوله حممـد وعلى آله وصحبه وسلم
مد هللاتم بح  

 

ة   ي  ان  مج 
ب  ال ي  ة  ست  مي   أ سرة  أ كادي 

 


