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Omar AL-Hourani 

  
  
من القواعد للغة االجنليزيـة   حوث السابقة، ولقد وضعنا عدد كايفهذا البحث مهم جداً فهو جيمع بني الب −

  :أمهها مرتبة هجائياًوفيما يلي . واليت تستخدم باستمرار
  
  
 .يف اللغة االجنليزية الظرف هو نفسه احلال -

 حتتل الظروف املركز الرابع يف الكلمات االجنليزية -

 :تنقسم الظروف إىل -

  :مثل. تعرب عن زمن حدوث الفعل: Time ظروف الزمان) ١
yesterday البارحة , today اليوم , tomorrow الغد , now اآلن , then آنذاك ,  

soon ًقريبا , recently ًمؤخرا , afterward ذلك بعد  , … 

  :مثل. تعرب عن مكان حدوث الفعل: Place ظروف املكان) ٢
back اخللف , across اجلانب اآلخر , in داخلال  , on إىل األمام , here هنا , there هنالك , 

above فوق , … 

  :مثل. يف اللغة العربية احلالتعرب عن كيفية حدوث الفعل وتقابل : Manner األسلوبظروف ) ٣
well  جيدبشكل  , badly بشكل سيء , hard بشكل صعب , fast  بشكل سريع ,  

slowly بشكل بطيء , quickly بشكل سريع ,  … 

  :مثل. تعرب عن مدى تكرار حدوث الفعل: Frequencyظروف التكرار ) ٤
generally ًعموما , rarely ًنادرا , always ًدائما , never ًأبدا , sometimes ًأحيانا , 

often ًغالبا , … 

  :مثل. تعرب عن درجة احلدث: Degreeظروف الدرجة ) ٤
very ًجدا , much كثري , really ًحقا , quite ًمتاما , too ًأيضا , so ًأيضا , … 

  :مثل. لسؤاللصياغة اتستخدم : Interrogativeظروف االستفهام ) ٥
what ماذا , when مىت , where أين , how كيف , why ملاذا , … 

  :مثل: Linkingظروف الربط ) ٦
however على كل حال , firstly ًأوال , therefore لذلك , nevertheless مع ذلك , … 

  
  :Adverbs )ا���ال(�ا�
 ا���وف 

  

  
 ��
��Introduction:  
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actually 

also 

mentally 

: 

Our new neighbor 
How long have you lived 
We arrived 
After that we met her quite 
However
I hope you will be 

ولكـن تسـتخدم   

It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

xpressenglish.4t.com

actually 

also ًأيضا 

mentally ًعقليا

long

:مثل. إىل الصفة

Our new neighbor 
How long have you lived 
We arrived yesterday
After that we met her quite 
However, we learned 
I hope you will be 

noisy . 

 

"brotherly"    ولكـن تسـتخدم

 .بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها

It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

com 
 

actually يف الواقع , perhaps

oddly 

 , else آخر

morally , عقلياً

long طوال , always

" -ly" إىل الصفة
slow

Our new neighbor greeted us 
How long have you lived 

yesterday.
After that we met her quite 

, we learned very little
I hope you will be really

 :جيرى التبديل التايل

noisy ���� noisily

full ����. 

"brotherly"

"in a brotherly manner". 

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
It's a fast train.                  

It goes very fast.                                                                            

  :مثل :
, perhaps

oddly على حنو غريب
  

أيضاً too , آخر

, morally ًأخالقيا

, always

"بإضافة املقطع 

slow بطيء
bad سيء

greeted us 
How long have you lived here? (place)

. (time) 
After that we met her quite frequently

very little
really happy.

جيرى التبديل التايل
 :noisily

fully ����: مثل

"brotherly"مثل  

"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
It's a fast train.                                                                              

It goes very fast.                                                                            

٣ 

Comment:
, perhaps رمبا , maybe 

 wisely , على حنو غريب

Adding & Limit :مثل:  
only , أيضاً

officially , أخالقياً

  :مثل: 
, always ًدائما , never

Manner  بإضافة املقطع
slowly ���� بطيء

badly ���� سيء

greeted us politely
? (place)

 
frequently

very little  about her.
happy. (degree)

"- ly" جيرى التبديل التايل
: مثل. "i"نبدله إىل 
مثل. حدمهاأفنحذف 

 "ly-"التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

Comment & Attitude

, maybe رمبا
, wisely حبكمة
Adding & Limit

, only فقط , neither

Viewpoint :مثل:  
, officially رمسياً 

Length of Time :
, never ًأبدا , just

Manner يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

slowly شكل بطيء
badly شكل سيء

politely. (manner)
? (place) 

frequently. (frequency)
about her. (linking)
(degree) 

"ly املقطع عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة

" y  نبدله إىل
" ll  فنحذف

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner"

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

 Attitude

 surely , رمبا

 … , حبكمة
Adding & Limit ing

, neither وال واحد من
Viewpoint

strictly , رمسياً

Length of Time

, just فقط

يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب
 شكل بطيء

 شكل سيء

 :عن األحوال

(manner) 

(frequency) 
(linking)  

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة
"yإذا كانت الصفة منتهية حبرف 

llإذا كانت الصفة منتهية حبرف  "

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
"in a brotherly manner": مثل. عبارة ظرفية لتأدية املعىن

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

Omar AL

 التعليق واملواقف
surely من غري ريب

 
ing واحلد اجلمع

… , وال واحد من
Viewpointظروف وجهة النظر 

, strictly بصرامة 
Length of Timeظروف املدة الزمنية 

 … , فقط

يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

عن األحوال 

 
 

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة
إذا كانت الصفة منتهية حبرف 
إذا كانت الصفة منتهية حبرف 

التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ 
عبارة ظرفية لتأدية املعىن

بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها
                                                            

It goes very fast.                                                                            

Omar AL-Hourani 

التعليق واملواقفظروف 
  , من غري ريب

اجلمعظروف 
, … 

ظروف وجهة النظر 
 … , بصرامة

ظروف املدة الزمنية ) 

 
يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب

 األمثلةبعض 

عند حتويل الصفة إىل ظرف بإضافة 
إذا كانت الصفة منتهية حبرف  )
إذا كانت الصفة منتهية حبرف  )
التصاغ الظروف عادة من الصفات املنتهية بـ   )

عبارة ظرفية لتأدية املعىن
بعض الظروف تطابق صفاا ويف هذه احلالة منيز بينهما يف أن الصفة يتبعها موصوفها )

 صفة                                                            
It goes very fast.                                                                            ظرف 

 

ظروف ) ٧

ظروف ) ٨

ظروف وجهة النظر ) ٩

١٠ (

 
يصاغ القسم األكرب من ظروف األسلوب -

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
بعض  -

- 

١(
٢(
٣(

٤(
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Strangely, she never talked about herself. (comment & attitude) 
She talked only about us and the weather. (adding & limiting) 
Personally, I found that annoying. (viewpoint) 
Have you ever met anyone like that? (length of time) 
 

إذا أو  "وأخواـا  be"إذا كان الفعل  يأيت صفة بعد الفعل إال دس أنه ال ميكن أنكما قلنا يف البحث السا -
انظـر إىل هـذه   . "سبق شرحها يف البحث السادس" Linking Verbsأفعال الربط  كان الفعل من

 :اجلمل

He has run good.                                                                                 خطأ 

He has run well.                                                               ) جيداً ىجرلقد(  صح 

نضـع   إذاً الربطأو من أفعال  beوهو ليس من أفعال  "run"صفة وهنا الفعل هو  "good"كلمة 
 ."well"هو  good وظرف ظرف

  .الربطأو من أفعال  beحىت ولو كان الفعل من أفعال  ظرفميكن أن حيل حمل الصفة  -
He is well.                                                                                            ميكن 
He is good.                                                                                         يفضل 

  :وهم هنالك ثالثة مواقع أساسية للظروف :الظروفموضع  -
 :)واحد موقعله ( أول اجلملةيف  )١

  .قبل الفاعل -أ
Occasionally John wakes up early.                         ًجون يستيقظ مبكراً أحيانا .  

  ):مواقعله ثالثة ( اجلملة منتصفيف  )٢
  ).إن وجد فعل مساعد( بعد الفعل املساعد -أ

John has occasionally waked up early.                 استيقظ مبكراًقد  أحياناً جون.  
  ).beإن وجد أحد أفعال ( be أفعالأحد بعد  -ب

John is occasionally asleep.                                           ًيكون جون نائماً أحيانا.  

  ).beإن مل ميكن هنالك فعل مساعد أو أحد أفعال (قبل الفعل األساسي  -جـ
John occasionally wakes up early.                         يستيقظ مبكراً أحياناًجون.  

  :ملةاجلاية يف  )٣
John wakes up occasionally.                                   ًأحياناًجون يستيقظ مبكرا.  
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 :اسم مفرد
اسم مجع قابل للعد
اسم مجع غري قابل للعد
all :ضمري

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

xpressenglish.4t.com

 :وله عدة صيغ منها

: all of the book.           

all :اسم مجع قابل للعد

 :اسم مجع غري قابل للعد
all of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

  املوقع الشائع
  اية اجلملة
  اية اجلملة
  اية اجلملة

  منتصف اجلملة
  منتصف اجلملة
  أول اجلملة
  أول اجلملة

  منتصف اجلملة
  أول اجلملة

  منتصف اجلملة

com 
 

وله عدة صيغ منها

of the book.           

all of the books.                                 

: all of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

املوقع الشائع
اية اجلملة
اية اجلملة
اية اجلملة

منتصف اجلملة
منتصف اجلملة
أول اجلملة
أول اجلملة

منتصف اجلملة
أول اجلملة

منتصف اجلملة

وله عدة صيغ منها...". 

of the book.                                      

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

 :انظر إىل هذا اجلدول املهم

Comment & Attitude 

Adding or Limiting 

 

٥ 

...". مجيع ، كل"

                           

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

انظر إىل هذا اجلدول املهم

  
Manner 

Place  
Time  

Degree 

Frequency 

Linking 

Comment & Attitude

Adding or Limiting

Viewpoint 

Length of time 

  

"مبعىن ة املللتعبري عن جمموعة ك

                           

of the books.                                 

of the oil.                                    

of them.                                                          

"to". 

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

انظر إىل هذا اجلدول املهم. موقع واحد شائع

  نوع الظرف
Mannerاألسلوب 

Placeاملكان 

Timeالزمان 

Degreeالدرجة 

Frequencyالتكرار 

Linkingالربط 

Comment & Attitude

Adding or Limiting

Viewpointوجهات النظر 

Length of timeاملدة الزمنية 

للتعبري عن جمموعة ك

                                                   

of the books.                                                   

of the oil.                                                     

of them.                                                             

"to"ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر 

Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

موقع واحد شائع

نوع الظرف
األسلوب 
املكان 
الزمان 
الدرجة 

التكرار 
الربط 

Comment & Attitudeالتعليق واملواقف 

Adding or Limitingاجلمع واحلد 

وجهات النظر 
املدة الزمنية 

Omar AL

للتعبري عن جمموعة ك كصفة
all + of + : 

             .
               .
               .
                     

ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر 
Go to there.                                                                                     

Go there.                                                                                         

موقع واحد شائعولكن لكل ظرف له 

التعليق واملواقف 
اجلمع واحلد 

املدة الزمنية 

Omar AL-Hourani 

كصفة يستخدم
 + all + ofاسم

.كتابال كل  
.الكتب مجيع
.الزيت كل  

.نامجيع                    

all:  

ال يأيت قبل الظروف حرف اجلر  
Go to there.                                                                                     خطأ 
Go there.                                                                                          صح 

ولكن لكل ظرف له  

 

  
  
يستخدم −
اسم )١

 كل
 مجيع

 
 

  
all
  

- 

 
 

- 
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 : + allاسم )٢

 .all the book :اسم مفرد

للعداسم مجع قابل  : all the books. 

 .all the oil :اسم مجع غري قابل للعد

٣(  + allضمري: 

We all enjoyed the play.                                              استمتعنا يف اللعب انمجيع.  

You all are smart.                                                                   أذكياء مجيعكم.  
 :ضمريكيأيت  )٤

Would you like to buy anything else?                  هل تريد أن تشتري شيئاً آخر؟ 
No, thank you. That's all.                                     كل شيءذلك . ال، شكراً لك.  

  
  
  
 :مثال". بالرغم ، من بالرغم"مبعىن  حرف عطفك يأيت −

  .هذا الكمبيوتر رخيص إال أنه أفضل األجهزة املوجودة يف املتجر أنبالرغم 
Although this computer is cheap, it is one of the best machines on the 
market. 
 
 
 

  
 ".آخر" مبعىن كصفة انيأتي -

- another = an + other 
، أما واألمساء غري القابلة للعد اء اجلمعمسأ قبل فقط يأيت otherأن هو  otherو  anotherالفرق بني  -

another  ألمساء املفردةقبل ايأيت فقط. 

I don't like this one. Show me another things.                                 خطأ  

I don't like this one. Show me another thing.                                   صح 

I don't like this one. Show me other things.                                      صح 

I will read the other books.                                           ىاآلخرأنا سأقرأ الكتب.  

  
although:  

  

  
another & other:  
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  ).آخرواحداً /آخركلباً ( واآلن يريدون نيلديهم كلب   
They have two dogs, and now they want another (dog/one) 

  
  
  
 ...".بعض"املعىن املشترك بينهما هو و صفة كالمها -

 someوالنفي فقط، أمـا  ) السؤال(يأيت يف اجلمل االستفهامية  anyأن  هو someو  anyالفرق بني  -
 .فيأيت فقط يف اجلمل اإلجيابية والعادية

I want some eggs.                                                               البيض بعضأنا أريد.  
Do you want any eggs?                                                     البيض؟ بعضهل تريد  
I don't want any eggs.                                                     البيض بعضأنا ال أريد.  

  
  
 :منها عدة معانله  -

  ."يف البحث السادس بالتفصيل شرحهسبق " عند املساواة يف املقارنة )١
  ".مثل ، كـ يشبه ،"مبعىن كحرف عطف يأيت  )٢

It looks as if it's going to rain.                                     ا تبدواا ستمطر كماإأ.  
He works well as me.                                                         ًيمثلهو يعمل جيدا.  

  ".Because ، ألن مبا أن"مبعىن  عطفحرف كيأيت  )٣
  .خريناآل باألطفاليجب عليها أن تم ف، ليندا هي األكرب سناً) ألن/مبا أن(

(As/Because) Linda is the eldest, she has to look after the other 
children. 

  
  
- because  أما رف عطفحهو ،because of حرف جرهو ف. 

 ".ألن ، بسبب"مبعىن  ما للتعبري عن سبب because ofو  because ستخدم كال مني -

 becauseمجلة، أما جيب أن يأيت بعده  becauseأن  هو because ofو  becauseالفرق بني  -

of أو ضمري فيجب أن يأيت بعده اسم.  

  
as:  
  

  
because/because of:  

  

  
any & some:  
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 .كانت متطر األمل نستطع أن نلعب التنس 

We couldn't play tennis because it was raining. 
  .املطر بسببمل نستطع أن نلعب التنس 

We couldn't play tennis (because of/due to) the rain. 
 
 

  
 ."كال ، كلتا"ملثىن مبعىن للتعبري عن ا ضمريك يستخدم -

 .ملثىنمع ايأيت فقط  bothولكن  allيشبه معىن  -

 :التالية الصيغيأيت على  -

 :Both … andيأيت كحرف عطف على الصيغة  )١

Both his mother and father…                                          من أمه وأبيه كال...  

 : + Both + ofاسم مجع )٢

Both of the players.                                                               عبنيالالمن  كال.  

Both of his mother and father…                                  (and   ألنه يوجد(خطأ  

 :+ Bothاسم مجع  )٣

Both (the) players.                                                                    الالعبني كال.  
 .صيةخالشضمائر البعد  )٤

They both have similar tastes.                                  مها لديهم ذوق متشابهكال.  

٥( both  +مجع صيغة: 

  .نين ممتازييمها كانوا طاهيكالأبوه وأمه     
His father and mother were both excellent cooks. 

 :منفرد يأيت كضمري )٦

  .االثننيأعتقد أنين سأشتري . جذاب أكثر ذملك الثوبهذا الثوب أرخص ولكن    
This dress is cheaper, but that one is more attractive. I think I'll buy 
(both/both of them). 

  
  
  

  
both:  
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- Concert Nouns  وAbstract Nouns نامتعاكس. 

- Concert Nouns : لمسرى أو تمثل". أي هلا شكل فيزيائي"هي األمساء اليت ميكن أن ت: 

People: baby , woman , doctor, … 
Things: wheel , knife , key , chair, … 
Animals: horse , rabbit , snake , fish, … 
Places: island , city , mountain , river, … 
Substances: iron , flesh , skin , glass, … 
Liquids: water , rain , milk, …  
Gases: gas , air , steam , oxygen, … 

- Abstract Nouns : لمسرى أو تمثل". أي ليس له شكل فيزيائي"هي األمساء اليت ال ميكن أن ت: 

love حب , knowledge تعارف , answer جواب , start بداية , education تعليم , 
information تعليمات , power طاقة , history تاريخ , advice نصيحة ,  

space مسافة , time وقت , anger غضب , help مساعدة , research حبث علمي , … 

- Concert Nouns  ميكن أن تعد ماعدا أمساءSubstance  وLiquids  وGases. 

- Abstract Nouns  مثل. أن تعد إال بعض األمساء القليلةال ميكن: 

deed ���� deeds , difficulty ���� difficulties , accident ����accidents , 
example ���� examples , fact ���� facts , visit ���� visits ,  

cause ���� causes , event ���� events , process ���� processes ,  
poem ���� poems , month ���� months , … 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Concert & Abstract Nouns:  
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  :Present Condition الشرطية مجلة احلاضر /أوالً                       
  
  :له الصيغة -

If + … مجلة حاضر بسيط … , … مجلة حاضر بسيط 
 

 
 

If I eat too much, I get fat.                                  عادة. "اًنيمسصبح أآكل كثرياً  عندما"  

  "قاعدة عامة. "يعين اخلطر عادةً فهذا اًأمحر اًعلم شخص ما يرفرف عندما
If somebody waves a red flag, it usually means danger. 

  :وميكن كتابة اجلملتني السابقتني بالشكل التايل
When I eat too much, I get fat. 
When somebody waves a red flag, it usually means danger. 
 
 
 

  .مرة أخرى يف اجلملتني السابقتني يكون صحيحاً يف أي وقت، متعنما عن عمل للتعبري 
  

  :First Conditionوىل اجلملة الشرطية األ /ثانياً                        
  

  

  :له الصيغة -
If + … بسيط مجلة حاضر  مجلة مستقبل بسيط … , … 

  

  

  

  

  .بتوعك شعرتوف س، اآليس كرمي هذاكل  تأكل لو
If she eats all that ice cream, (she will/she'll) feel terrible. 
 

  
  Conditional Clausesا�$#" ا�!� �� 

  

 أمــثــلــة

  :مجلة احلاضر الشرطيةاستخدامات 

 أمــثــلــة



 ١١ www.expressenglish.4t.com 
 

Omar AL-Hourani 

  .، سوف أقرضكالكايفال املكان لدي  لو
If I have enough money, (I will/I'll) lend you. 

  :بالشكل التايل تنيالسابق اجلملتنيوميكن كتابة 
 .اآليس كرميهذا كل  تأكل لوبتوعك  هي سوف تشعر

(She will/She'll) feel terrible if she eats all that ice cream. 
  .الكايف الاملكان لدي  لوأنا سوف أقرضك 

(I will/I'll) lend you if I have enough money. 
 
 
 
 
 

  .متعن مرة أخرى يف اجلملتني السابقتني ل سيحدث مستقبالً إذا حتقق الشرط،بؤ على عمل حمتمللتن
  

  :Second Condition اجلملة الشرطية الثانية /لثاًثا                       
  
  ".تدرس الحقاً" unreal futureو  unreal presentتسمى أيضاً  -
  :له الصيغة -

If + … مجلة ماضي بسيط … , …WOULD  
 
 
 
 

  .وزنك فقدتقد  كنتلكل كثرياً، تأتكن مل  لو
If you didn't eat so much, (you would/you'd) lose your weight. 

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة بالشكل التايل
تأكل كثرياًتكن مل  لووزنك ستفقد  كنت.  

(You would/You'd) lose your weight if you didn't eat so much. 
 

  
  

  .ورمبا يف املستقبل يف احلاضر أو خيايل للتعبري عن عمل غري صحيح
  
 

 أمــثــلــة

  :اجلملة الشرطية الثانيةاستخدامات 

  :الشرطية األوىلملة اجلاستخدامات 
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If I worked har

If I have
  .لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
.  

  حـىت ولـو كـان الفاعـل    

If I were

  )itيستثىن منهم الضمري 
He would 

xpressenglish.4t.com

If I worked har

  .لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً

have a car, I would 
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
.كثرياً خياف على دراجته

حـىت ولـو كـان الفاعـل    

were you, 
  .ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

يستثىن منهم الضمري 
He would ����

You would 

com 
 

If I worked har d, I'd be so 

لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً

a car, I would 
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
خياف على دراجته

Third C:    

 ."تدرس الحقاً

If + … مجلة ماضي تام

was     حـىت ولـو كـان الفاعـل

you, (I would/
ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

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

You would 
We would 

be so rich

لذا فهو اآلن ليس غنياً جداً" عمل غري صحيح يف احلاضر

a car, I would go to work
لذا فهو ال يذهب إىل العمل بسهولة "عمل غري صحيح يف احلاضر

If he lent me your bicycle tomorrow, I would 
خياف على دراجتهألنه " عمل غري متوقع يف املستقبل

Third C

تدرس الحقاً"

مجلة ماضي تام

wasعوضـاً عـن   

would/I'd) get a job immediately.
ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

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

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

١٢ 

rich.           

عمل غري صحيح يف احلاضر

  .لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة
to work easily.

عمل غري صحيح يف احلاضر

  .أذهب إىل املرتل بسهولة
If he lent me your bicycle tomorrow, I would 

عمل غري متوقع يف املستقبل

Third C ondition

imaginary past "

WOULD HAVE… , … مجلة ماضي تام

 

were    عوضـاً عـن

  .على وظيفة فوراً
get a job immediately.

ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة

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

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

.لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً           
عمل غري صحيح يف احلاضر

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة
easily. 

عمل غري صحيح يف احلاضر" يف الوقت احلاضر

أذهب إىل املرتل بسهولة
If he lent me your bicycle tomorrow, I would 

عمل غري متوقع يف املستقبل"

ondition اجلملة الشرطية الثالثة

imaginary past

… , …WOULD HAVE

wereوضـع  

It.  

على وظيفة فوراً ت
get a job immediately.

ولكن لو كان حمله لكان اآلن لديه وظيفة ،هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

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

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

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
عمل غري صحيح يف احلاضر" يف الوقت احلاضر

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

يف الوقت احلاضر

أذهب إىل املرتل بسهولةوف أعارين دراجته غداً، س
If he lent me your bicycle tomorrow, I would go home easily

"ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

اجلملة الشرطية الثالثة

unreal past  أوimaginary past

… , …WOULD HAVE

وضـع   ميكنيف اجلملة الشرطية الثانية 
She  أوIt

حصل قد مكانك، لكنتت
get a job immediately. 

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

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

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

Omar AL

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
يف الوقت احلاضر يعمل جبد

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

يف الوقت احلاضر ليس لديه سيارة

أعارين دراجته غداً، س
go home easily

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

اجلملة الشرطية الثالثة /رابعاً           

unreal past

 

… , …WOULD HAVE  

يف اجلملة الشرطية الثانية 
Sheأو  Heاسم مفرد أو 

مكانك، لكنت
 

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

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

They'd  ,  
I'd  

Omar AL-Hourani 

لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
يعمل جبدولكنه ال 

لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

ليس لديه سيارة ولكنه

أعارين دراجته غداً، سهو 
go home easily. 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

                     

unreal pastتسمى أيضاً 

 :له الصيغة

يف اجلملة الشرطية الثانية  
اسم مفرد أو 

لو كنت مكانك، لكنت

هو اآلن ليس لديه وظيفة يف الوقت احلاضر

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

They'd  ,   

 

 لو كنت أعمل جبد، لكنت قد أصبحت غنياً جداً
ولكنه ال 

  
لو كان لدي سيارة، لكنت قد ذهبت إىل العمل بسهولة

ولكنه
  
هو لو 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  

            
  
تسمى أيضاً  -
له الصيغة -

− 

- 
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   .قد جنحواكانوا ل، جبدلو درسوا 
If (they had/they'd) studied hard, they would have succeeded. 

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة بالشكل التايل
  .جبدلو درسوا  نوجحسينكانوا 

They would have succeeded if (they had/they'd) studied hard. 
 
 

  
ولكـن   ،ومل يكن باإلمكان حدوثه يف املاضي أو خيايل غري صحيحللتعبري عن عمل مبعىن آخر . لاملستحيختيل 

 . هذا املاضيريتغي باإلمكان، ومل يعد مباضي خمتلف أو حيلم الناطق يتخيل

  .صيبأُلو قاد حبذر أكثر، ملا كان قد ! ياله رجل مسكني
Poor man! If he had driven more carefully, he wouldn't have been 
injured.  

  .صيبقد أُهو فلذا  "عمل غري صحيح يف املاضي" ولكنه مل يقد حبذر يف املاضي
 

  .، لكان تاريخ العامل قد أصبح خمتلفاً متاماًبس أمريكامكريستوفر كولويكتشف لو مل 
If Christopher Columbus hadn't discovered America, the history of 
the world would have been quite different. 

  ."عمل خيايل يف املاضي" وانتهى األمر اكتشف أمريكا يف املاضي فلقد ،ختيل ماضي خمتلف متاماً
  

 يف القرن التاسع عشر، ملا كنت لو عشتقيادة سيارة قد استطعت. 

If you'd lived in the 19th century, you wouldn't have driven a car. 
 ."عمل خيايل يف املاضي" وال يستطيع ذلك ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر

  
  
  
 

 أمــثــلــة

  :اجلملة الشرطية الثالثةاستخدامات 
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If you are hungry, have lunch

If he won't

If I wanted 

Each girl in the class has homework.                 

Each of these rooms 
 
 
 

When the children entered, 
children was given a present).
Each rooms…                  

Each of rooms…                       

 
 
 
 
 
 

Each of 

 .مفرد

 

Do you and John know 

Yes, we've talked to 
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If you are hungry, have lunch

won't agree, there will be 

If I wanted something, I always get it.        

girl in the class has homework.                 

of these rooms 

When the children entered, 
children was given a present).

rooms…                  

of rooms…                       

 Each ofمجـع ألن  

مفرد تعين كل غرفة لديها هاتف 

 ".كل من األخر ، بعضـ

Do you and John know 

Yes, we've talked to 

com 
 

If + … 

If you are hungry, have lunch

If + … 

agree, there will be 

If + … 

something, I always get it.        

girl in the class has homework.                 

  .غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
of these rooms has

When the children entered, 
children was given a present).

rooms…                  

of rooms…                       

rooms   مجـع ألن
تعين كل غرفة لديها هاتف 

كل من األخر ، بعضـ

Do you and John know 

Yes, we've talked to each other

If + … مجلة حاضر بسيط
If you are hungry, have lunch

If + … مجلة مستقبل بسيط
agree, there will be 

If + … مجلة ماضي بسيط
something, I always get it.        

 :مثال

girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
has a telephone.

When the children entered, (each
children was given a present).

rooms…                                               

of rooms…                       

"have"  مع أنrooms

تعين كل غرفة لديها هاتف " كل من

كل من األخر ، بعضـ"يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 

Do you and John know each other

each other

١٤ 

مجلة حاضر بسيط
If you are hungry, have lunch.                    

… , … مجلة مستقبل بسيط

agree, there will be a problem.  

… , … مجلة ماضي بسيط

something, I always get it.        

 

مثال...". لْكُ"يأيت مبعىن 
girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون
a telephone. 

  .واحد منهم أُعطي له هدية
each was given a present

children was given a present). 
                             

of rooms…                                                   

"have"عوضاً عن 

كل من"، و"

يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 

each other? 

each other before.

: 

… , … مجلة حاضر بسيط

.                                    

مجلة مستقبل بسيط … , …
a problem.  كون هنالك مشكلة .

مجلة حاضر بسيط … , …
something, I always get it.             

يأيت مبعىن يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
girl in the class has homework.                 

غرفة من هذه الغرف لديها تلفون كل 
 

واحد منهم أُعطي له هدية
was given a present

                                             

                            

"has"  عوضاً عن
"كل من هذه الغرف

يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن 
  

 
  .من قبل

before. 

:مجلة شرطية أخرى

 مجلة أمر … , …

                .
مجلة مستقبل بسيط 

كون هنالك مشكلة
مجلة حاضر بسيط 

.دائماً شيئاً، أحصل عليه    

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
girl in the class has homework.                 فتاة يف الفصل لديها واجب.

 أو. ن هذه الغرف لديها تلفون

واحد منهم أُعطي له هدية كل
was given a present

                   

                                      

"has"يف اجلملة السابقة وضعنا 

كل من هذه الغرف"تعين 

"each other"  يستعمل كثرياً حالياً وهو يأيت مبعىن
  ؟بعضكماهل أنت وجون تعرفان 

من قبل بعضنا

Omar AL

مجلة شرطية أخرى/ خامساً

.جائع، تناول الغداء
مجلة مستقبل بسيط    

كون هنالك مشكلةيذا هو لن يوافق، س
مجلة حاضر بسيط    

شيئاً، أحصل عليه

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
فتاة يف الفصل لديها واجب
ن هذه الغرف لديها تلفون

كل، دخلوا األطفال
was given a present/each of t

)ألنه مجع           
                       

يف اجلملة السابقة وضعنا 
these rooms  تعين

"each other"

هل أنت وجون تعرفان 

بعضنانعم، لقد تكلمنا مع 

Omar AL-Hourani 

خامساً              
                

جائع، تناول الغداء إذا أنت

ذا هو لن يوافق، س

شيئاً، أحصل عليه أردتإذا أنا 

يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و
فتاة يف الفصل لديها واجب كل
ن هذه الغرف لديها تلفونم كل

دخلوا األطفال عندما
each of the 

ألنه مجع(خطأ 
صح                    

each:  

يف اجلملة السابقة وضعنا  
these rooms

"each other"مصطلح  

هل أنت وجون تعرفان 

نعم، لقد تكلمنا مع 

 

              
              

 إذا أنت

ذا هو لن يوافق، سإ  

 إذا أنا 

 
 
 
يستخدم للتعبري عن جزء من جمموعة و −

 كل

كل    

  
عندما

 خطأ 

 صح

  
each
  

- 

- 



 ١٥ www.expressenglish.4t.com 
 

Omar AL-Hourani 

  
  
 ".أيضاً"مبعىن للتعبري عن اإلضافة  كظرف also يستخدم -

She also plays tennis.                                                       تلعب التنس أيضاًهي.  
مبعىن فإنه يأيت  or العطف حرفإذا سبقه و. "آخر"مبعىن عن اإلضافة أيضاً  للتعبري ظرفك else يستخدم -

 ".otherwise وإال"

  .يساعدك آخر، هنالك شخص جداً أنا مشغول
I am very busy, there is someone else help you. 

  .هم سيمسكون بك وإالجيب عليك أن تغادرها 
You should leave it, (or else/otherwise) they will catch you.   
 
 
 

 .يف اجلمل الشرطية ifويأيت غالباً قبل  ،"حىت"يأيت كحال مبعىن  -

I haven't even started it.                                                        حىتأنا مل أبدأ به.  

 .لو أعطيتين مليون دوالر حىتأنا لن أبيع هذا املرتل 

I wouldn't sell this house even if you gave me a million dollars. 
 

  
  

 .ظرفهو  −

− ever  عكسnever. 

 at any time in yourحياتـك   يفيف أي وقـت  "أو " at any timeيف أي وقت "يدل على  −

life". 

 :أمثلة. مع مجل االستفهام والنفي everمن الشائع استخدام  −

  )هل رأيت يف حياتك كلها ثعبان؟: القصد(؟ يف حياتكهل رأيت ثعباناً 
Did you ever see a snake? 

  .مثل هذه الصورة الرائعة يف حيايتمل أرى 
I haven't ever seen such wonderful paintings. 

  
else & also:  

  

  
ever:  
  

  
even:  
  



أن 
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Have you 

This is the best

Every girl in the class has homework.                

Every boy has to have a pen.                       

Every growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

أن هـو  ، ولكن الفرق بينهما 

Every one

(Each/Both)

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

 

xpressenglish.4t.com

Have you ever 

the best

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

، ولكن الفرق بينهما 

one of my parents…

/Both) of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

com 
 

 )؟

 visited Paris

the best book I have 

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

Our cat had five kittens, and 

، ولكن الفرق بينهما واجلمع

of my parents…

of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

  

؟هل زرت باريس يف حياتك كلها
visited Paris? 

I have ever

 :مثال...". 

girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.      

 .منهم كان أبيضاً

Our cat had five kittens, and every

واجلمع هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
  .eachعلى عكس 

of my parents…      

of my parents…      

He was carrying a suitcase in 

He was carrying a suitcase in 

  .على الترتيب

١٦ 

 :مثال .احلاضر التام

هل زرت باريس يف حياتك كلها
 

ever seen.

  
  

...". لْكُ"مبعىن 
girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                       

growing child needs milk.                       

منهم كان أبيضاً
every one

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
على عكس  

                  
of my parents…                    

He was carrying a suitcase in every hand

He was carrying a suitcase in each hand

child على الترتيب

احلاضر التام مع صيغة
هل زرت باريس يف حياتك كلها: القصد

seen. 

مبعىن  للتعبري عن جزء من جمموعة
girl in the class has homework.                

boy has to have a pen.                              

                 

منهم كان أبيضاً واحد كلصغرية، 
one of them was white.

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
 "two" املثىن

)واألماألب          
                               

hand.          

hand.           

childو  boyيف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

ever مع صيغة
القصد( ؟يف حياتك

 .يف حيايت

each. 

للتعبري عن جزء من جمموعة
girl in the class has homework.                فتاة يف الفصل لديها واجب.

 :تني

 

.ولد جيب أن يكون لديه قلم    
.حيتاج إىل حليب                   

صغرية،  ةهرر
of them was white.

every , each: 

هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
املثىن معال ميكن استخدامه 

األب مثىن كلمة               
                      

                                 
.                             

parents 

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

Omar AL

everستخدم 

يف حياتك باريس

يف حيايت رأيته كتاب

eachله تقريباً نفس معىن 

للتعبري عن جزء من جمموعة كصفة
فتاة يف الفصل لديها واجب

تنيالتالي تنييأيت على الصيغ
every + : 

ولد جيب أن يكون لديه قلم
حيتاج إىل حليب ينمو

every + one: 

هرر نا كان لديها مخس
of them was white. 

every , each

each هلما نفس املعىن وكالمها يأتيان يف األمساء املفردة
ال ميكن استخدامه 

كلمة               
                                     

                  

                          

parents

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي 

Omar AL-Hourani 

ستخدم من الشائع ا
باريس زرت هل

كتابأفضل  اهذ

له تقريباً نفس معىن 
كصفة يستخدم

فتاة يف الفصل لديها واجب كل
يأيت على الصيغ

 + everyاسم مفرد

ولد جيب أن يكون لديه قلم كل
ينموطفل  كل  

 
every + one

نا كان لديها مخستقط
 

every , eachالفرق بني 

every  وeach

every  ال ميكن استخدامه
كلمة               (خطأ   

 صح              

خطأ                      
 صح           

every:  

يف اجلمل السابقة األمساء املفردة هي  

 

من الشائع ا -
هل

هذ

  

له تقريباً نفس معىن  −
يستخدم −

 كل

يأيت على الصيغ −
اسم مفرد )١

 كل
 

  
 

 
٢( every + one

قط

الفرق بني  -
every

every

  
 

 خطأ
 

  
every

  

- 
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 :منهاكثرية  له معانو فعلهو  -

 ".obtain حيصل"فإنه يأيت مبعىن  get + noun phraseإذا جاء على الصيغة  )١

He got the car from his friend.                          على السيارة من صديقه حصلهو.  

 ".becomeيصبح "فإنه يأيت مبعىن  get + adjectiveإذا جاء على الصيغة  )٢

You will get fat.                                                                   مسيناً تصبحأنت س.  

 ".arrive يصل"فإنه يأيت مبعىن   get + placeإذا جاء على الصيغة )٣

When I get home, I will phone you.                 إىل املرتل، سأتصل بك أصلعندما.  

 ".fetchجيلب "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + nounإذا جاء على الصيغة  )٤

I will get you something to eat it.                             لك شيئاً تأكله أجلبأنا س.  

 ".takeيأخذ "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + adverbإذا جاء على الصيغة  )٥

I have to get some money.                                       بعض املال آخذجيب علي أن.  

أن جتعل شخصاً ما يفعل شيئاً "فإنه يأيت مبعىن  get + noun + to + Verb.1إذا جاء على الصيغة  )٦
 ".make someone do something ما

They tried to get me to sign.       سجلأ ينجيعلوهم حاولوا أن     .                          

 
 :منها يف اللغة العامية جداً وتستخدم غالباً معان كثرية getوللفعل  −

١( get to :فعل شيئاًيبدأ ب،  ...تعامل معيبدأ بال. 

Leave it with me; I’ll get to it later.        الحقاًدعه معي، أنا سوف أبدأ بالتعامل معه.  

  .أبداً نوقفهملن  يبدؤون بالنقاش، عندما    
When they get to arguing, we’ll never stop them. 

٢( get out: يغادر خيرج ،. 

٣( get up: يقف ينهض ،. 

Microsoft Encarta"وملعرفة املزيد من املعاين يرجى مراجعة القاموس ويفضل القاموس  ®"  
  
  

  
get:  
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 .الثاين دراستهم يف البحثسبق  -

- here & there  مكان ظرفاضمائر إشارة ومها. 

- here هنا"أيت للتعبري عن مكان قريب مبعىن ي." 

- there هنالك هناك"أيت للتعبري عن مكان بعيد مبعىن ي ،." 

 .beفعل ال here , there يلين أن ميك -

There are cats.                                                      "هنا ضمري إشارة" .قطط كلهنا   

I'll meet you there.                                          "هنا ظرف مكان" .هناكأنا سأقابلك    
 .in , up , down , over حروف اجلر thereو  hereميكن أن يأيت قبل  -

It is (in) here.                                                                                     هناإنه.  

You must be careful (up) here.                   ًيف األعلى هناجيب عليك أن تكون حذرا.  
  
  
سبقه حرف جر يال ميكن أن  األمساء أنهن ما مييزه عن بقية ولك" موطن ، مرتل"أيت مبعىن ي homeاالسم  -

 .أداة تعريف أوأداة تنكري  يسبقه ميكن أن ، وأيضاً ال"from , at"أبداً ماعدا 

Go home.                                                                                 املرتلاذهب إىل.  

I am at home.                                                                              املرتلأنا يف.  

 
I am going to home.                                                            املرتلأنا ذاهب إىل.  
I left the home.                                                                       املرتلأنا غادرت.  

  
  
  :للفعل "ing-"حاالت إضافة  -
 .املستمر واملاضي عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر )١

He is playing tennis.                                                             هو يلعب التنس.  
She was driving at 120mph.                        ساعة/ميل ١٢٠هي كانت تقود بسرعة.  

  
here & there:  

  

  
home:  

  

  
  :ing forms-أ'&%ل 
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  .عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر واملاضي التام املستمر )٢
I have been working since 7:00.                             أنا أعمل منذ الساعة السابعة.  

 .اًتصبح امس "ing-"ك بعض األفعال عندما نضيف هلا لهنا )٣

swim يسبح ���� swimming سباحة , cook يطبخ ���� cooking طبخ 

Swimming is my favorite sport.                              املفضلة رياضيتهي  السباحة.  
  .تصبح صفة "ing-"ك بعض األفعال عندما نضيف هلا لهنا )٤

bore يضجر ���� boring مضجر , fascinate يفنت ���� fascinating فاتن 
مباشرة أو  (see , hear , feel , watch , smell , notice)األفعال اليت تأيت بعد أفعال احلس  )٥

  .غري مباشرة
We saw them leaving the house.                غري مباشرة. "حنن رأيناهم يغادرون املرتل"  

I could smell the burning.                               مباشرة. "استطعت أن أشم احلريقأنا"  

I can hear someone coming.                   غري مباشرة. "آتياًأنا أستطيع أن أمسع شخص"  

 
 
 

- instead  هو ظرف، أماinstead of  حرف جرفهو. 

 ".in place of من ، بدالً عنعوضاً "مبعىن   instead ofو   insteadكال من  يأيت -

 instead ofمجلة، أما جيب أن يأيت بعده   insteadهو أن  instead ofو   insteadالفرق بني  -
  .فيجب أن يأيت بعده اسم أو ضمري

 ؟عن ذلك عوضاًهل تريد كوباً من القهوة . أنا آسف ال أستطيع أن أعطيك كوباً من الشاي

I'm sorry I can't give you a cup of tea. Would you like a cup of coffee 
instead? 

  .جلوسك هنا عوضاً عنميكنك مساعديت يف تنظيف املطبخ 
You can help me to clean the kitchen instead of sitting here. 
 
 
 
 
 

  
instead/instead of:  

  



غالباً 

، أما يف 

www.express

Let . 

Let him

(Let us/

 
 
 
 
 
 

I like potato.                       

غالباً ويأيت ولكن بطلب مهذب، 

He would 

What would you 

 :انظر إىل اجلملتني التاليتني

My mother works 

My mother works 

، أما يف اجلارية

 

راجـع  ". 

xpressenglish.4t.com

Let + Object 

him talk.                                         

/Let's) walk

potato.                       

ولكن بطلب مهذب، 

would like a coffee.

What would you 

انظر إىل اجلملتني التاليتني
My mother works 

My mother works 

اجلاريةبل تعمل بصعوبة مثل 

". قهـوة "وليس 

com 
 

Object + Verb

talk.                                         

walk.                               

potato.                       

want " ،ولكن بطلب مهذب

a coffee.

What would you like to do?            

انظر إىل اجلملتني التاليتني 
My mother works like

My mother works as a teacher.                                     

بل تعمل بصعوبة مثل 

  .جداً

وليس " فنجان قهوة

Verb.1أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 

talk.                                         

                               

potato.                                            

wantيريد "

a coffee.                 

to do?            

 ؟asالفرق بينه وبني 
 a slave.     

a teacher.                                     

بل تعمل بصعوبة مثل  جاريةليست 
  
جداً نادرة حالة

فنجان قهوة"قابل للعد ألن املقصود منه 
 .موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

٢٠ 

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
talk.                                                                

                               

  ."...مييل إىل
                 

"مبعىن  فإنه يأيت

                   

to do?                           

الفرق بينه وبني ملكن 
a slave.                                    

a teacher.                                     

ليست  هي الواقع
  .هي معلمةالواقع 

if حالة إال يف

قابل للعد ألن املقصود منه 
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
                       

                                                

مييل إىليروق ، 
                               

would فإنه يأيت

"طلب مهذب          
"طلب مهذب               

لكن  ".مثل ، كـ
                               

a teacher.                                     

الواقعيف  ولكن 
الواقع ولكن يف 

ifال يأيت قبل  

قابل للعد ألن املقصود منه  
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let's.   

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة 
                                        

                                     

يروق ، يفضل ، حيب ، 
.البطاطس      

would + like

طلب مهذب" .فنجاناً من القهوة
طلب مهذب

مثل ، كـ يشبه ،
                                   

a teacher.                                     

 أمي تعمل كجارية
ولكن يف  اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

 likeأن  وأيضاً هناك فرق آخر هو

"coffee" 
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let us  إىلLet's

Omar AL

أيت غالباً يف صيغة األمر على الصيغة ي، و"يدع"مبعىن 
                 

                    .

 :منها 

يفضل ، حيب ، "فعل مبعىن 
البطاطس) أفضل/أحب

like الصيغةعلى 

  .على صيغة سؤال
فنجاناً من القهوة

طلب مهذب"أن تفعل؟  

يشبه ،"حرف جر مبعىن 
.جاريةكأمي تعمل     

a teacher.                                      معلمةكأمي تعمل.
أمي تعمل كجاريةيف اجلملة األوىل 

اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة
وأيضاً هناك فرق آخر هو

"coffee"تذكر أن هنا االسم 

موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

Let usيفضل اختصار 

Omar AL-Hourani 

مبعىن  فعلهو 
.تكلمي دعه                 

.نتمشى دعنا

 عدة معان له
فعل مبعىن كيأيت 

أحب(أنا   
على يأيت عندما 

على صيغة سؤال
فنجاناً من القهوة يريدهو   

  تريدماذا 

 
حرف جر مبعىن كيأيت 

 أمي تعمل 
 أمي تعمل 

يف اجلملة األوىل 
اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

وأيضاً هناك فرق آخر هو

let:  

like:  

تذكر أن هنا االسم  
موضوع األمساء القابلة للعد وغري القابلة للعد يف البحث اخلامس

يفضل اختصار  

 

  
  
هو  -

 دعه
 دعنا

له -
يأيت  )١

عندما  )٢
على صيغة سؤال

  
  
  

 
يأيت  )٣

 

يف اجلملة األوىل 
اجلملة الثانية أمي تعمل كمعلمة

وأيضاً هناك فرق آخر هو

  
let
  

  
like
  

- 

  

- 
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It looks like if it's going to rain.                    ا تبدواا ستمطر كماإنادر جداً. "أ"  
It looks as if it's going to rain.                        ا تبدواا ستمطر كماإاألفضل. "أ"  

 
 
 

 .may الفعل املساعد وخيتلف اختالفاً كبرياً عن ،"perhaps رمبا"مبعىن  ظرفكيأيت  −

 .mayعلى عكس  فقط يف أول اجلملة maybeأيت ي: يف اجلملة maybeموقع  −

 :وإليك بعض األمثلة ملعرفة الفرق بينهما. mayدائماً عوضاً عن الفعل املساعد  maybeاستخدام  ميكن −

He may be coming.                                                                      آيت رمباهو.  
Maybe he is coming. 
You may be a doctor.                                                        طبيباًتكون  رمباأنت.  
Maybe you are a doctor. 
They may have gone to shop.                                      ذهبوا إىل السوق رمباهم.  
Maybe they went to shop. 

 :مثل .mayعوضاً عن  maybeفيها استخدام  جيبك بعض احلاالت اليت لوهنا −

Maybe he will go.                                                                  سيذهب رمباهو.  
He may will go.                       آخر ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد(خطأ(  
 
 

 
 .ثبتةامل املثىن يف اجلملنفي ليسخدم ل -

 :يأيت على الصيغ التالية −

 .of  +neither+ مجع  )١

I like neither of them.                                                      منهما كالأنا ال أحب.  

  .neither+ مفرد  )٢
Neither machine works.               .وال واحدة من األلتني تعمل. أو كلتا األلتني ال تعمالن 

٣( Noun Phrase  + فعل مساعد +neither  أيضاً"ويأيت مبعىن too." 

 .أيضاًأخاها  الوهي ال تستطيع اللعب اليوم 

She can't play today, and neither can her brother. 

  
maybe:  

  

  
neither:  
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 .لن جتده بارداً أيضاًأنت لن جتده حاراً، ولكن 

You won't find it hot, but neither will you be freezing cold. 
٤( neither … nor  وال  ...ال "ويأيت مبعىن...." 

Neither my boss nor his wife can cook.       زوجته يستطيعون الطبخ والرئيسي  ال.  

 .كضمري منفصل )٥

Which of these two clothes is yours?              أي واحد من هذين الثوبني هو لك؟ 
Neither (of them)!                                                                  منهم وال واحد.  

 
  
  
 .العاشرسبق دراسته يف البحث  -

 ".على اإلطالقإطالقاً ، مطلقاً ، ، أبداً  "يف اجلمل املثبتة مبعىن  ملطلقا للنفيكظرف يستخدم  -

إذا كان هنالك فعل مساعد يوضع بعد الفعل املساعد مباشـرة، وإذا مل يكـن   : يف اجلملة neverموقع  -
 .هنالك فعل مساعد يوضع قبل الفعل األساسي

I will never talk to you.                                           إطالقاً/أبداً(أنا لن أكلمك.(  

I will not never talk to you.                                                            خطأ     

I will not ever talk to you.                              (never عكس ever   صح)ألن  
  
  
 
- Noun Phrase أو اسم جمرور باشرباشر وغري مم هو ميثل فاعل أو مفعول به. 

 .determiner دوغالباً بوج Noun Phraseيأيت  -

 .إخل... determiner يأيت بوجود اسم يليه اسم آخر أو صفة تليها اسم أو اسم يسبقه -

 :determiner بعض أداوت من -

 ."a , an , the"أدوات التعريف والتنكري  )١

 ."… , my , his , her , John's"ضمائر امللكية  )٢

 ."this , that , these , those"ضمائر اإلشارة  )٣

٤( all , some , any , every , each , either , neither , one , another. 

  
never:  

  

  
Noun Phrase:  

  



والكلمات 
يف 

www.express

The 

My father
He gave 
The boy

والكلمات ، 
يف  أو اسم جمـرور 

The dog jumped 

I paid (over

My hand is 
My hand is 
تلمسـان  

xpressenglish.4t.com

many , much , more , most , few. 

"whatever , wherever , whichever , …". 

The City  Center

My father  gave 
gave it  to her
boy went out. 

determiner ،
أو اسم جمـرور  باشر وغري مباشر

The dog jumped 

over/more than

My hand is upon
My hand is over

تلمسـان  يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

com 
 

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?. 

"whatever , wherever , whichever , …"

Center - An old 
The pen

gave my mother
her. 

went out. They
determinerهم ) 

باشر وغري مباشر

The dog jumped over the fence.   

more than

upon the table
over the table

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

An old man
pen - Mary's 

my mother this book

They had eaten with 
the , a , an (

باشر وغري مباشرم ألنه مثل فعل أو مفعول به

the fence.   

more than) 50$ for this camera

  :قارن بني اجلملتني التاليتني
the table. 
the table. 

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  

٢٣ 

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

man - This 
Mary's books
this book.

had eaten with 
the , a , an , your

ألنه مثل فعل أو مفعول به

the fence.                          

 for this camera

قارن بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
  .سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

many , much , more , most , few

"what? , which? , whose?

"whatever , wherever , whichever , …"

This book
books - those 

. 

had eaten with no light
, your , 's , those

Noun Phrase ألنه مثل فعل أو مفعول به

                       

more than ." 

  .دوالراً هلذا الكامريا
 for this camera. 

upon قارن بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

above.  

many , much , more , most , few , fewest , little , least

"?what? , which? , whose": التالية 

"… , whatever , wherever , whichever" :منها

book - Your
those books

no light on the table
s , those' ,(كل من 

Noun Phrase

 ".فوق"يأيت كظرف مكان مبعىن 

.السياج                               

more than 

دوالراً هلذا الكامريا
 

over  وبنيupon

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

over  وabove

Omar AL

, fewest , little , least

 الثالثة ضمائر االستفهام
Wh-ever منها

Your  cat - A
books 

the table
كل من  يف األمثلة السابقة

Noun Phraseاليت حتتها خط هم 

 .اجلمل السابقة

 :له عدة معان منها

يأيت كظرف مكان مبعىن 
 فوق السياج

 more thanأكثر"يأيت كظرف مبعىن 

دوالراً هلذا الكامريا ٥٠ أكثر من

overالفرق بني 

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

overال يوجد فرق بني 

Omar AL-Hourani 

, fewest , little , least

ضمائر االستفهام
everكلمات 

 :أمثلة

A book - 

the table. 
يف األمثلة السابقة

اليت حتتها خط هم 
اجلمل السابقة

له عدة معان منها
يأيت كظرف مكان مبعىن 

فوقز قفالكلب 

يأيت كظرف مبعىن 
أكثر منأنا دفعت 

 

over:  

الفرق بني ملعرفة  

يف اجلملة األوىل تعين أن اليدين على سطح الطاولة، أما يف اجلملة الثانية فتعين أن اليـدين ال  
سطح الطاولة وإمنا أعلى من مستوى سطح الطاولة

ال يوجد فرق بني  

 

٥( , fewest , little , least

ضمائر االستفهام )٦
كلمات  )٧
أمثلة -

  

يف األمثلة السابقة -
اليت حتتها خط هم 

اجلمل السابقة
 
 
 
له عدة معان منها -
يأيت كظرف مكان مبعىن  )١

 الكلب 
  
  
  
  
  
  
  
 
يأيت كظرف مبعىن  )٢

أنا دفعت 

 

  
over
  

- 

- 
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 ."finishedانتهى "مبعىن  كصفةيأيت  )٣

That bell means that the class is over.           انتهتذلك اجلرس يعين أن احلصة قد.  

٤( over here  وover there : بعيدة ولكن ليس كثرياًتستخدمان للتعبري عن مسافة. 

 

  
 
 
 
 
 Reportedعندما نريد قول كالم منقول عن شخص آخر، نستخدم قاعدة امسهـا الكـالم املنقـول     -

Speech  أوIndirect Speech. 

 :اهلامة رياتيبعض التغجيب إجراء  ،لمنقو كالمإىل  باشرامل الكالملتحويل  -

 :صيغ احلاضر )١

  .ماضي بسيط حاضر بسيط  -
I love you.                                                                                       أنا أحبك.  

He told her (that) he loved her.                                       أحبهاأنه ب هاهو أخرب.  
  .ماضي مستمر حاضر مستمر  -

  .نا أتكلم على اهلاتفأ. هادئني كونوا
Be quiet. I'm talking on the phone.    

 .على اهلاتف هاتكلم أثناء ادئنيهكون بأن ن أمرتناهي 

She told us to be quiet while she was talking on the phone. 
 
 
 
 

Where's Susan? 

Well, why don't you ask her to 
come over and talk to us? 

She's over there 
by the door. 

 أ.- ,�زان؟

 �</ً% ،�#%ذا : 8091 �/7% أن 5161 إ�3 ه/% و1&0#/%؟

 .إ7A% ه/%ك 8A%$B ا�@%ب

  
  :Reported Speechا�&Fم ا�#/��ل 
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The rain 

He said (that) the rain 

She's been having

Mary's mother said (that) she 
Italy.  

I met you when you were a student.

She told me (that) she 

I was driving

He told the police (that) he 
accident happened.
 
 
 

I love Jane.         

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

يف وقـت الكـالم   

xpressenglish.4t.com

The rain has stopped

He said (that) the rain 

been having

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she 

was driving carefully when the accident happened.

He told the police (that) he 
accident happened.

: 

I love Jane.         

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Jane    يف وقـت الكـالم

com 
 

has stopped.    

He said (that) the rain 

been having a wonderful time in Italy.

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she 

carefully when the accident happened.

He told the police (that) he 
accident happened. 

:انظر إىل هذا املثال
I love Jane.                                                                        
Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Janeمن احملتمل أنه مازال حيب 

                                                           

He said (that) the rain had stopped

a wonderful time in Italy.

Mary's mother said (that) she 

you when you were a student.

She told me (that) she had met

carefully when the accident happened.
  

He told the police (that) he had been driving

انظر إىل هذا املثال. ماضي
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

من احملتمل أنه مازال حيب 

٢٥ 

                                                       

had stopped.                      

a wonderful time in Italy.
  

Mary's mother said (that) she had been

you when you were a student. 

had met me when I was a student.

carefully when the accident happened.
  .هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

had been driving

ماضيهنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane. 

Jim  من احملتمل أنه مازال حيب

                                                       

                     

  .ماضي مستمر تام

a wonderful time in Italy. 
  .وقتاً رائعاً يف ايطاليا

been having

  .هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student.

 .ماضي مستمر تام

  .كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث
carefully when the accident happened.

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث
had been driving 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

Jim admitted (that) he (loved/loves) Jane.         
Jimميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

  .ماضي تام
                                                       

.هو قال بأن املطر قد توقف                       
ماضي مستمر تام

  .تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا
 

وقتاً رائعاً يف ايطاليا قضت
having a wonderful time in 

  .تامماضي 
 .طالباً

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student.

ماضي مستمر تام
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the accident happened.
هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

 carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
                                                               

.جيم اعترف بأنه حيب جني          
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

Omar AL

 ماضي تام
.املطر قد توقف                                                         

هو قال بأن املطر قد توقف
ماضي مستمر تام حاضر مستمر تام 

تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا

اأم ماري قالت بأ قضت
a wonderful time in 

: 

ماضي  بسيط 
طالباً دما كنتعن

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً
me when I was a student. 

ماضي مستمر تام مستمر 
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the accident happened. 
هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل 
.أنا أحب جني                                                                    

جيم اعترف بأنه حيب جني
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

Omar AL-Hourani 

حاضر تام 

املطر قد توقف
هو قال بأن املطر قد توقف

حاضر مستمر تام 
تقضي وقتاً رائعاً يف ايطاليا إا

أم ماري قالت بأ
a wonderful time in 

 
 
 
 
 
 
 
 

:صيغ املاضي
بسيط  ماضي

عن كأنا قابلت

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً

مستمر  ماضي
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث
carefully when the 

هنالك حاالت ميكن فيها عدم حتويل صيغة احلاضر إىل  
 أنا أحب جني

 جيم اعترف بأنه حيب جني
ميكن وضع الفعل يف صيغة احلاضر ألن 

  .املنقول

 

حاضر تام  -
 املطر قد توقف

 هو قال بأن املطر قد توقف
حاضر مستمر تام  -

إا

أم ماري قالت بأ
a wonderful time in 

 
 
 
 
 
 
 
 

صيغ املاضي )٢
ماضي -

أنا قابلت

هي أخربتين بأا قابلتين عندما كنت طالباً

ماضي -
كنت أقود حبذر عندما حصل احلادث

هو أخرب الشرطة بأنه كان يقود حبذر عندما حصل احلادث

- 
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 :األفعال املساعدة )٣

can  ،will  ،shall  ،may  could  ،would  ،should  ،might. 

I can fly.                                                                               أستطيع الطريانأنا.  

He said (that) he could fly.                                      هو قال بأنه استطاع الطريان.       
 
I' ll  meet you at 10.                                                         أنا سأقابلك يف العاشرة.  

He promised (that) he would meet her at 10.   هو وعد بأنه سيقابلها يف العاشرة.  
 
What shall we give Bill?                                                      ماذا سنعطي لبيل؟ 
They asked what they should give Bill.                   لبيل واعطيهم سألوا ماذا س.  
 
The train may be late.                                                          القطار رمبا يتأخر.  

He said (that) the train might be late.                   هو قال بأن القطار رمبا يتأخر.  
 

  :أما باقي األفعال املساعدة فال تتغري أبداً
You must relax.                                                              تسترخيجيب عليك أن.  

The doctor said (that) you must relax.       تسترخيالطبيب قال بأنه جيب عليك أن.  
  

 هل متانع بأن تعريين قملك؟

Would you mind lending me your pen? 
متانع بأن تعريين قلمها أنا سألت ماريا إذا كانت. 

I asked Maria if she would mind lending me her pen. 
 :الضمائر الشخصية )٤

  .ميكن أن يتغري الضمري إىل ضمري آخر حسب الكالم املنقول
I  like ice cream.                                                                 أحب اآليس كرمي أنا.  
He said (that) he liked ice cream.                           حيب اآليس كرمي بأنههو قال.  
 
We enjoyed your singing.                                                  استمتعنا بغنائك حنن.  

They said (that) they had enjoyed his singing.      مهم قالواهاستمتعوا بغنائ بأ.  
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 :تغيريات أخرى )٥

this  that. 

these  those. 

here  there. 

now  then  أوat that moment. 

today  that day. 

yesterday  the previous day. 

tomorrow  the next day. 

  .نزهتنا املفضلة هذه
This is our favorite walk. 

  .نزهتهم املفضلة كانت تلكهم قالوا بأن 
They said (that) that was their favorite walk. 
 

 .هناحنن نفضله 

We like it here. 
 .هناكهم قالوا بأم يفضلونه 

They said (that) they like it there. 
  

 غداًحنن سنراك 

We'll see you tomorrow. 
  .اليوم التايل يفبأم سريوين هم قالوا 

They said (that) they would see me the next day. 
  

  .اآلنغادرون محنن 
We're leaving now. 

 .لك اللحظةتيف ن يمغادركانوا هم قالوا بأم 

They said (that) they were leaving at that moment. 
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 ...".نفس"مبعىن عن التطابق  كصفة للتعبري يستخدم -

My son and you go to the same school.          املدرسة نفسبين وأنت تذهبون إىل ا.  
  .برامج التلفاز نفسالكتب ونشاهد  نفساملوسيقى ونقرأ  نفسحنن نفضل : الذوق نفسوأنا لدينا  مارك

Mark and I have the same taste: we like the same music, we read the 
same books, and we watch the same TV programs. 

  .the same + noun = noun phrase :قاعدة -
  
  
- منها له عدة معان: 

جداً "مبعىن  ظرفكفإنه يأيت  so + (adjective/adverb/many/much)إذا جاء على الصيغة  )١
very." 

Why are you (so/very) late?                                             ؟جداًملاذا أنت متأخر  

We had to buy so many things.               جداً كثرية أشياء نشتري أن جيب عليناكان.  

 ." وبالتايل" حرف عطف مبعىنكفإنه يأيت  andإذا سبقه  )٢

We felt tired, and so we went to bed.         ذهبنا إىل النوم وبالتايلحنن شعرنا بالتعب.  

 ".، كي لكي"مبعىن  قبل ضمائر الرفع فقط حرف عطفك فإنه يأيت thatإذا جاء بعده  )٣

Be quiet so (that) she can sleep.                 ًأن تنام هي تستطيع )كي/لكي(كن هادئا.  
 ".لذا"حرف عطف للربط بني مجلتني مبعىن كيأيت  )٤

  .مين ههو اضطر إىل أن يستعري لذافقد مفتاحه،  بيل
Bill had lost his key, so he had to borrow it from me. 

 ".إذاً"حرف عطف مبعىن كيأيت غالباً فإنه  ةإذا أتى يف بداية اجلمل )٥

So what did you do?                                                                ًماذا فعلت؟ إذا  

 .يف بعض األفعال thatبدالً من  soميكن استخدام  )٦

I (hope/expect/believe) so.                                        ذلك) أصدق/أتوقع/أمتىن(أنا.  

 .يف اجلمل املنفية thatبدالً من  soيأيت ميكن أن  )٧

I don't think so.                                                                      ذلكأنا ال أعتقد  

  
(the) same:  

  

  
so:  
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 ".tooأيضا "ظرف مبعىن كفإنه يأيت  مباشرة إذا جاء بعده فعل مساعد )٨

 .أيضاًلقد لعبوا كرة القدم، وحنن 

They have played football, and so have I (= I have too). 
 .أيضاًوأنا . إىل السينما ونذهبيهم كثرياً ما 

They often go to the theater. So do I (= I do too). 
  
 
  
 ".، مازال زاليال "ظرف مبعىن كأيت ي -

We are still  waiting to give him my order.      طلبنا نعطيهننتظر لكي  مازلناحنن.  

 :له ثالثة صيغ هم -

  .Subject + still + Verb.1احلاضر البسيط وله الصيغة  )١
He still  lives here.                                                          يعيش هنا مازالهو.  

  .Subject + be + still + Verb-ingاحلاضر املستمر وله الصيغة  )٢
We are still  waiting.                                                    اآلن. "ننتظر مازلناحنن"  

كـثرياً  ال يسـتخدم  : Subject + still + (has/have) + Verb.3احلاضر التام وله الصيغة  )٣
 .حالياً

  
 
  
 :همثالثة معاين يف اللغة العربية بشكل مفصل ألنه يستخدم بشكل كبري وأيضاً له  thatسوف ندرس  -

  ".ذلك ، تلك"مبعىن  )١
That man is my friend.                                                صديقيهو الرجل  ذلك.  

   ".الذي ، اليت"مبعىن  )٢
  .الطاولةعلى موجود اشتريته  الذيالقلم 

The pen (that/which) I bought is on the table. 
  .ولكن حالياً ال يكتب كثرياً" أنَّ"مبعىن  )٣

It proves (that) you were his friend.                  على إنه يربهن ك كنت صديقهأن.      

  

  
still:  
  

  
that:  
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  ك تريد أن تشتري سيارة؟أنهل أنت متأكد 
Are you sure (that) you want to buy a car? 

  
  
 
 ".يوجد"فإنه يأيت مبعىن  there + be + nounإذا جاء على الصيغة  -

There are cats.                                                                  )قطط )كلهنا/يوجد.  

Is there an apple?                                                         تفاحة؟ )هنالك/يوجد(هل  

 ".ال يوجد"فإنه يأيت مبعىن  there + (be + no/be + not) + nounإذا جاء على الصيغة  -

There (are no/are not) apples.                             )تفاحات )ليس هنالك/ال يوجد.  

  
 
 

 ".أيضاً"املشترك بينهما هو املعىن و ظرفكالمها  -

  :يف اجلمل املنفيةفقط يأيت ف eitherيف اجلمل املثبتة، أما فقط يأيت  tooأن هو الفرق بينهما  -
  .أيضاًأن يلعب كرة القدم وماري  حيبجون 

John likes to play football, and Mary does, too.           
  .أيضاًأن يلعب كرة القدم وماري  حيبجون ال 

John doesn't like to play football, and Mary doesn't, either. 
 .أيضاًهو اتفق مع جون وأنا 

He agreed with John, and I did too. 
 .أيضاًجون وأنا  مل يتفق معهو 

He didn't agree with John, and I didn't either. 
 :الشكل التايلبوميكن كتابة اجلملة السابقة 

He didn't agree with John, and neither did I. 
 more thanأكثر مما ينبغي "ظرف مبعىن كفإنه يأيت   too + adjectiveعلى الصيغة tooإذا جاء  -

is needed." 

  .أصغر إىل مقاسهو حيتاج . لزوجي أكثر مما ينبغي ةهذه البذلة كبري
This suit is too big for my husband. He needs a smaller size.         
 

  
there is , there are:  

  

  
too & either:  

  



أو خيايل 

وله ثالثة 
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  :له الصيغة

If I had enough money, I would retire early.    

 

أو خيايل  غري صحيح

If you had 
car. 

وله ثالثة  ،يف املستقبل

  حىت ولـو كـان الفاعـل   

xpressenglish.4t.com

له الصيغةو. غري صحيح يف احلاضر

If I had enough money, I would retire early.    

غري صحيحعلى عمل 

If you had lived in the 

 ".عمل خيايل يف املاضي

يف املستقبل حيدث

حىت ولـو كـان الفاعـل   

com 
 

غري صحيح يف احلاضر
If 

If I had enough money, I would retire early.    
  ".عمل غري صحيح يف احلاضر

على عمل  للتعبري

If + … 

lived in the 

عمل خيايل يف املاضي

حيدث نل هأن 

If + … 
If + … 

If + … 

was    حىت ولـو كـان الفاعـل
  ."بالتفصيل يف اجلمل الشرطية

غري صحيح يف احلاضرما للتعبري عن عمل 
If + … ماضي بسيط

If I had enough money, I would retire early.    
عمل غري صحيح يف احلاضر

للتعبريمبعىن آخر 

If + … ماضي تام
 .قيادة سيارة

lived in the 19th century, you wouldn't have driven a 

عمل خيايل يف املاضي"ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

 مرجح ما للتعبري عن عمل

If + … WOULD
If + … were to 

If + …  بسيطمجلة ماضي

wasعوضاً عن 

بالتفصيل يف اجلمل الشرطية

٣١ 

للتعبري عن عمل 
… ماضي بسيط

  .ًمبكرا
If I had enough money, I would retire early.    

عمل غري صحيح يف احلاضر

مبعىن آخر . ختيل املستحيل

WOULD HAVE … , ماضي تام

قيادة سيارة قد استطعت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

للتعبري عن عمل

WOULD  … , …WOULD
were to … , …WOULD

WOULD… , … مجلة ماضي 

عوضاً عن  wereوضع 
بالتفصيل يف اجلمل الشرطية سبق شرحه

would. 

unreal present:  للتعبري عن عمل
… , … WOULD

مبكرا تتقاعدقد 
If I had enough money, I would retire early.    

عمل غري صحيح يف احلاضر"يف الوقت احلاضر 

unreal past: ختيل املستحيل

, … WOULD HAVE

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت قد استطعت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal future: للتعبري عن عمل

… , …WOULD
… , …WOULD

… , …WOULD

unreal present time وضع  ميكن
It "سبق شرحه

would الفعل املساعد

unreal present

, … WOULD

قد  لكنت ،الكايف
If I had enough money, I would retire early.     

يف الوقت احلاضر  ولكنه ليس لديه املال الكايف

unreal past

  
, … WOULD HAVE

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal future

… , …WOULD  
… , …WOULD  

… , …WOULD

Unreal Meaning:  

unreal present time

She  أوIt

Omar AL

الفعل املساعد 

unreal present احلاضر غري احلقيقي

, … WOULD 

الكايفال امللو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

unreal pastاملاضي غري احلقيقي 

  :له الصيغةو
, … WOULD HAVE  

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

unreal futureاملستقبل غري احلقيقي 

 

… , …WOULD  

Unreal Meaning

unreal present time

Sheأو  Heاسم مفرد أو 

Omar AL-Hourani 

 ستخدم معي
قسم إىلي: 

احلاضر غري احلقيقي

لو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

  

 
املاضي غري احلقيقي 

و. يف املاضي

يف القرن التاسع عشر، ملا كنت شتعلو 
century, you wouldn't have driven a 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 

املستقبل غري احلقيقي 
 :صيغ

  
  

Unreal Meaning

unreal present timeيف  

اسم مفرد أو 

 

  
ستخدم معي -
- قسم إىلي
احلاضر غري احلقيقي )١

لو كان لدي 

ولكنه ليس لديه املال الكايف

  
  

 
املاضي غري احلقيقي  )٢

يف املاضي

لو 

ختيل املستحيل، ألنه مل يعش يف القرن التاسع عشر وال يستطيع ذلك 
 
املستقبل غري احلقيقي  )٣

صيغ

  
  

  
Unreal Meaning

  

- 
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If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 
easily. 

.  

 

I prefer 

I prefer 

I like lying

I want eating

I like to lie

I want to 

  "يستعملوا اللغة األمريكية

I remembered

I remembered

I want 

I want 

would lend
were to lend
lent

xpressenglish.4t.com

If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 
 

.ألنه خياف على دراجته كثرياً

  :من هذه األفعال

I prefer watching

I prefer to watch

lying in bed late.   

eating this.                   

to lie in the bed late.     

to eat this.                   

يستعملوا اللغة األمريكية

  :ومن هذه األفعال

remembered 

remembered 

  .يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
I want knowing

I want to know

would lend
were to lend
lent 

com 
 

If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ألنه خياف على دراجته كثرياً

من هذه األفعال

watching horror films.

to watch horror films.               

in bed late.   

this.                   

in the bed late.     

this.                   

يستعملوا اللغة األمريكيةاجلملتان الثانيتان 

ومن هذه األفعال

 meeting

 to meet 

يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
knowing what happen

know what happen

would lend 
were to lend If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ألنه خياف على دراجته كثرياً" عمل غري متوقع يف املستقبل

من هذه األفعالو .يبقى املعىن نفسه

horror films.

horror films.               

" like: 

in bed late.              
this.                           

in the bed late.        
this.                            

اجلملتان الثانيتان 

ومن هذه األفعال .ولكن املعىن خيتلف

meeting her.              

 her.               

يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
what happen

what happen

٣٢ 

  .أذهب إىل املرتل بسهولة
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

عمل غري متوقع يف املستقبل

يبقى املعىن نفسهو "
" love , : 

horror films.                   

horror films.               

وكالمها صحيح
like , want , need , know

"ةبريطاني           
              
"ةأمريكي       

                
اجلملتان الثانيتان  يستعملوا اللغة الربيطانية أما

ولكن املعىن خيتلف "
" remember , forget:  

               

              

"- ing" يف اللغتني الربيطانية واألمريكية
what happened.                                                   

what happened.          

أذهب إىل املرتل بسهولة
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

عمل غري متوقع يف املستقبل"

" اهل  -ing"

love , hate , prefer

                             

horror films.                             

 وكالمها صحيح
, want , need , know

بريطانيلغة " .يف السرير متأخراً
                     

أمريكيلغة " .ًيف السرير متأخرا
                    

يستعملوا اللغة الربيطانية أما

" اف هل -ing"

remember , forget

           ".
."إىل مقابلتها وفعلت         

"ingإضافة هلم  ال ميكن أبداً

ed.                                                   

ed.                     

أذهب إىل املرتل بسهولةوف دراجته غداً، س
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

"ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

 فاضيأن  ميكن
hate , prefer

.أفالم الرعب       
.أفالم الرعب     

, want , need , know

يف السرير متأخراً
"لغة بريطانية                

يف السرير متأخرا
"أمريكي              

يستعملوا اللغة الربيطانية أما

ف هلاضيأن  ميكن
remember , forget

"أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك
إىل مقابلتها وفعلت

ال ميكن أبداًأفعال احلس واإلدراك 
ed.                                                   

)أريد أن أعرف ماذا حدث    

Omar AL

دراجته غداً، س
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

ميكنبعض األفعال 
"hate , preferاألفعال اليت تأيت بعد 

أفالم الرعب مشاهدة
أفالم الرعب أن أشاهد

"want , need , know ,األفعال اليت تأيت بعد 

يف السرير متأخراً ءقالاالست
لغة بريطانية  . "هذا 

يف السرير متأخرا أن استلقي
 . "هذا كلأن آ
يستعملوا اللغة الربيطانية أما األوليتان تان

ميكنك بعض األفعال 
"remember , forget األفعال اليت تأيت بعد

أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك
إىل مقابلتها وفعلت تاضطرر

Verb:  

أفعال احلس واإلدراك 
ed.                                                   

أريد أن أعرف ماذا حدث

Omar AL-Hourani 

دراجته غداً، س أعارينلو 
If he                      me your bicycle tomorrow, I would go home 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 

بعض األفعال ك لهنا
األفعال اليت تأيت بعد 

مشاهدةأنا أفضل 
أن أشاهدأنا أفضل 

األفعال اليت تأيت بعد 
االستأنا أفضل 
 أكلأنا أريد 

أن استلقيأنا أفضل 
أن آأنا أريد 

تاناجلمل"

ك بعض األفعال لهنا
األفعال اليت تأيت بعد

أنا قابلتها قبل أن أتذكر ذلك"مبعىن 
اضطررأنا "مبعىن 

Verb-ing

أفعال احلس واإلدراك  
ed.                                                   خطأ 

أريد أن أعرف ماذا حدث(  صح 

 

لو 

ولكن ال أعتقد أنه سيعريين دراجته غداً 
  

  
هنا -
األفعال اليت تأيت بعد  )١

 أنا أفضل 
 أنا أفضل 

األفعال اليت تأيت بعد  )٢
 أنا أفضل 
 أنا أريد 

 أنا أفضل 
 أنا أريد 

  
  
  
  
  
هنا -
األفعال اليت تأيت بعد )١

 مبعىن 
 مبعىن 

 
 

  
ing
  

− 
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  ".أنا رقصت معه ولن أنسى ذلك"مبعىن
I won't forget dancing with him that night.  

  ".كان من املفروض أن أرقص معه ولكين مل أفعل"مبعىن 
I won't forget to dance with him that night. 

  :"try" أيت بعدي الذيالفعل  )٢
  ".ينفعأنا كلمتها ولكن ذلك مل "مبعىن 

I tried speaking to her about it, but she still wouldn't listen. 
  ".أنا أردت أن أكلمها ولكن مل أستطع"مبعىن 

I tried to speak to her about it, but she wasn't there. 
  :ومن هذه األفعال ."ing-" اهلإضافة  جيبك بعض األفعال لهنا -

ـ  الـيت األفعـال    , finish , enjoy , considerate , give up , feel like"أيت بعـد  ت

suggest , imagine"  
I considerate to emigrating to Australia.                                         خطأ 

I considerate emigrating to Australia.           أنا أفكر أن أهاجر إىل استراليا(صح(  
 
 
 

 :هم ثالثة معانهلا  -

 .، ويستخدم خصوصاً مع النفي"up to nowاآلن  بعد ، حلىت"يأيت كحال مبعىن  )١

I haven't finished my job yet.                               ي عملي أأنا مل)حلىت اآلن/بعد(.  
 ".butلكن "يأيت كحال مبعىن  )٢

This chair is old, yet very comfortable.          ،مريح جداً ولكنههذا الكرسي قدمي.  

 ".neverthelessومع ذلك "يأيت كحرف عطف مبعىن  )٣

 .فهي مازالت تدخن ومع ذلكمشكلتها تزداد، 

Her problems are increasing, (yet/nevertheless) she's still smiling. 
  
  
  
  

  
yet:  
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  :األخطاء احلرفية عن اللغة العربية بعض يعرضوهذا املوضوع مفيد جداً  −

My age is 20 years.                                                                              خطأ 
I am 20 years.                                                               ن عاماًًوعمري عشر(صح(  
 
It is seven and half. 
It is half past seven.                                                  ا الساعة السابعة والنصفإ.  
 
This book is to me. 
This book is mine.                                                                   هذا الكتاب يل.  
 
The right is with you. 
You are right.                                                                                احلق معك.  
 
York book is with me. 
I have your book.                                                    .كتابك معي. أو أنا لدي كتابك 

 
I opened the radio. 
I turned on the radio.                                                            أنا شغلت الراديو.  
 
I closed the radio. 
I turned off the radio.                                                           أنا أغلقت الراديو.  
 
She sees herself very much. 
She is very proud.                                                           هي معجبة كثرياً بنفسها.  
 
She was making herself ill. 
She was pretending to be ill.                                        هي كانت تتظاهر باملرض.  
 
 
 

  
�GH%!9%ء ا�Jا�:  
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I took permission. 
I got permission.                                                                       ًأنا أخذت إذنا.  

 
Let us go from here.                                                     
Let us go this way.                                                          االجتاهدعنا نذهب من هذا.  

 
I saw her one time or two times. 
I saw her once or twice.                                                   أن رأيتها مرة أو مرتني.  
 
 
 

أي مبعـىن      "gotta"و  "want to"أي مبعـىن   "wanna": ك بعض املفردات العامة مثللهنا −
"got to"  وال تأيت هذه الكلمات إىل إذا كان الفاعلI , You , We , They أو اسم مجع. 

I wanna go now - I want to go now.                              أذهب اآلن أريد أنأنا.  

I gotta go - I got to go.                                                          أذهب علي أنأنا.  

أي  "gonna"و  "give me"أي مبعـىن   "gimme": هنالك أيضاً بعض املفردات العامة مثلو -
 ."going to"مبعىن 

Gimme the pen - Give me the pen.                                          القلم أعطين.  

I am gonna go - I am going to go.                                              أذهبسأنا.  

 .thereو  hereقبل  inيضعون  عادة يف اللغة العاميةو -

I'm here.                                                                         أنا هنا" الفصحى"   
I'm in here.                                                                          أنا هنا" العامية"  

 ؟"أناهذا "ترجم هذه اجلملة . meو  Iك شيء آخر يف االجنليزية العامة أال وهو لوهنا -

This is I    "هذا أنا" الفصحى                                                                              .

This is me.                                                                             هذا أنا" العامية  "  

 .يف اللغة العامية meيقلب إىل  "too"مث جاء بعده  Iوإذا أتى يف أول اجلملة الضمري  -

I am too.                                                                                أنا أيضاً"الفصحى"  
Me too.                                                                                     أنا أيضاً"العامية"  

 :منها. ك بعض االختصاراتلوهنا -

Let us go ���� Let's go.                                                      .دعنا نذهب. أو هيا بنا 

  
 ��%Gا� �.K�0$A:ا �L0ا�English Informal:  
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، وسـنعرض يف  "Paragraphsكيفية كتابة املقاالت "سنختم الكتاب ذا املوضوع البسيط أال وهو  −
 . تعلم كيفية الترمجةنوسنحاول أال نترمجها حرفياً لمع ترمجتها هذا املوضوع بعض املقاالت القصرية 

 :أو قصة جيب مراعاة مايلي مقالةقبل كتابة  −

 .جيب أن يكون لديك خلفية جيدة عن قواعد اللغة االجنليزية )١

 .أن يكون لديك كمية جيدة من املفردات االجنليزيةجيب  )٢

 .ووضعها يف مكاا الصحيح والعطف معرفة كيفية استخدام حروف اجلر )٣

 :اخلطوات األساسية لكتابة مقالة أو قصة هي −

 .نكتب عنوان املقالة يف املنتصف )١

 .من أول السطر ل إىل السطر اآلخر ونترك مسافة مخسة أحرفرتمث ن )٢

 .إخل...مع مراعاة النقط والفواصلكتابة املقالة بمث نبدأ  )٣

 ".االجنليزية احلديثة الكتابةيف "مث نكمل الكتابة واحد حرف نترك مسافة وبعد أي فاصلة بعد أي نقطة  )٤

 :دث أثناء كتابة مقالة أو قصة هياألخطاء الشائعة اليت حت -

 ).إخل...حاضر بسيط، مستمر، تام، ماضي بسيط، مستمر، تام( الصحيحصيغة الفعل  اخلطأ يف اختيار )١

 .اخلطأ يف اختيار املفردات الصحيحة )٢

 ".سبق شرح أخطاء حروف اجلر الشائعة يف البحث الثامن"املناسب اخلطأ يف اختيار حرف اجلر  )٣

  
 :"ألا مهمة جداً من ناحية القواعد جيداً املقاالتالرجاء قراءة هذه "أمثلة  −

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  :Paragraphsآ�P�� آ�B%N ا�#�%:ت 

  



يسمى عجلة 
أول سيارة 
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     Car is a motor vehicle. It is walking on
" asphalt
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
Chevrolet
approximately
it as you see it now.

يسمى عجلة 
أول سيارة . 

 .طورا كما تراها اآلن

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.
 
I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

I saw a man as he is killed.
 
I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

xpressenglish.4t.com

Car is a motor vehicle. It is walking on
asphalt" by something 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
Chevrolet, … etc. 
approximately 

as you see it now.

يسمى عجلة  مطاطباستخدام شيء مصنوع من 
. إخل...واملرسيدس والشفروليت

طورا كما تراها اآلن

 .يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

  :مجهول املاضي واحلاضر
I saw a man as he is killed.

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

com 
 

Car is a motor vehicle. It is walking on
something 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
, … etc. First 

 1908 AD
as you see it now. 

باستخدام شيء مصنوع من 
واملرسيدس والشفروليت

طورا كما تراها اآلنوأمريكا 

يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد
 "سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس

I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

مجهول املاضي واحلاضر
I saw a man as he is killed.

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

.  

Car is a motor vehicle. It is walking on
something made

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
First motor 

AD by Europe

باستخدام شيء مصنوع من 
BMW واملرسيدس والشفروليت

أمريكا  جاءت 

  املقالة األوىل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a substance is made of rubber.                                           

I saw a substance made of rubber.

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

مجهول املاضي واحلاضرميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل
I saw a man as he is killed. 

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

.ing- يضاف له 

٣٧ 

1) Car
Car is a motor vehicle. It is walking on

made of rubber
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 

motor car working by 
Europe, and then

السيارة) 
باستخدام شيء مصنوع من " الزفت"تسري على مادة تسمى 

BMWع وألون من السيارات، منها 

 م مث١٩٠٨

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املقالة األوىل حولالحظات 
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a substance is made of rubber.                                           

  )من املطاط
I saw a substance made of rubber. 

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.        

State Verbs يضاف له وال 

Car 
Car is a motor vehicle. It is walking on a substance

rubber , it is
are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 

working by 
and then

١ 

تسري على مادة تسمى 
ع وألون من السيارات، منها 

١٩٠٨آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

الحظات بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس" نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a substance is made of rubber.                                           

تنِعمن املطاط" ص

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

I know someone wants this car.           أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة(
State Verbs

substance
is called a 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
working by gasoline

and then America 

تسري على مادة تسمى . 
ع وألون من السيارات، منها 

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a substance is made of rubber.                                           

صنِعت"أنا رأيت مادة مصنوعة 

I saw a man is killed.                                                                     

I saw a man killed.                                                لقْتأنا رأيت رجالً ي(
ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة
State Verbsمن أفعال 

Omar AL

substance called 
a wheel

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
gasoline was made 
America has developed 

. السيارة هي مركبة آلية
ع وألون من السيارات، منها اهنالك عدة أنو

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

"the" يف عنوان القطعة ألننا نتلكم عن السيارة بشكل عام دون تعيني أو حتديد
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل

I saw a substance is made of rubber.                                           

أنا رأيت مادة مصنوعة 

I saw a man is killed.                                                                     

أنا رأيت رجالً يقْتل
ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل

I know someone wanting this car.                                                

أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة
want  من أفعال

Omar AL-Hourani 

called 
wheel. There 

are many types and colors of cars, one of them BMW, Mercedes, 
made in 
developed 

السيارة هي مركبة آلية     
هنالك عدة أنو). دوالب

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 

"the"مل نضع  

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل ال 
I saw a substance is made of rubber.                                           خطأ 

أنا رأيت مادة مصنوعة (صح      

I saw a man is killed.                                                                     خطأ 
أنا رأيت رجالً يقْتل(صح   

ميكن كتابة اجلملة السابقة وهي األصح وذلك للتفريق بني املبين لل    

I know someone wanting this car.                                                خطأ 
أنا أعرف شخصاً يريد هذه السيارة(صح   

wantألن الفعل     

 

There 

in 
developed 

     
دوالب(

آلية تعمل على البرتين صنِعت يف أوروبا حوايل عام 
  

  

 
 
 

- 

- 

     

    

 
 

    



من النافـذة  
 ."
نفسـي  
قالـت يل  

www.express

     I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 
had passed out
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 
cat. 

من النافـذة  
". يف الـداخل 

نفسـي   ووجدت
قالـت يل  . 

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

xpressenglish.4t.com

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

passed out
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

من النافـذة   نظرت. وبقيت أنا وحيداً
يف الـداخل  مـازال 

ووجدت فجأة 
. مرة أخرى 

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

com 
 

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

passed out. I woke up s
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

وبقيت أنا وحيداً
مـازال تومي ، تومي

 .استيقظت 
." املرأة رأيت

 "سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس

I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house 

I was living at my sister and he
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

I woke up suddenly
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

وبقيت أنا وحيداً لفترةذات يوم هم سافروا 
تومي، تومي"امرأة تصرخ 

وفقدت وعي .
".يف الداخل

  .حبيايت من أجل قطة

  الثانيةاملقالة 

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

I saw a burned house before.     

٣٨ 

2) Risk  
I was living at my sister and her husband's house. One day they 

traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

uddenly and I found myself out of the 
house. The firemen saved me. Then I cried 
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

  خماطرة) ٢
ذات يوم هم سافروا 

امرأة تصرخ  
وفقدت بعد أن دخلت، شخص ما ضربين

يف الداخل مازالتومي 
حبيايت من أجل قطة

 

املقالة  حولالحظات 

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

)من قبل     .

Risk
r husband's house. One day they 

traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 
then I found a house burning. I went out to see
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
house. The firemen saved me. Then I cried "Tommy
saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

٢
ذات يوم هم سافروا . أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها

 رأيت. ألرى احلريق
بعد أن دخلت، شخص ما ضربين

تومي "مث صرخت 
حبيايت من أجل قطة لقد خاطرت

الحظات بعض امل
 .وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث السادس" نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        

I saw a house burned before.                                                        

من قبل" مرتالً حمروقا

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

to see the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
"Tommy

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها
ألرى احلريق خرجت

بعد أن دخلت، شخص ما ضربين
مث صرخت . أنقذوينرجال اإلطفاء 

لقد خاطرت. وكانت حتمل قطة

بعض امل
وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري

نكتب اجلملة التالية ذا الشكل
I saw a house is burning.                                                               

I saw a house burning.                                        أنا رأيت مرتالً حيترق(
I saw a house burned before.                                                        

مرتالً حمروقا"أنا رأيت مرتال احترق 

Omar AL

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
"Tommy 's still inside". I 

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها
خرجت. مرتالً حيترق
بعد أن دخلت، شخص ما ضربين. تومياملرتل ألنقذ 

رجال اإلطفاء 
وكانت حتمل قطة

وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل

I saw a house is burning.                                                               

أنا رأيت مرتالً حيترق
I saw a house burned before.                                                        

أنا رأيت مرتال احترق 

Omar AL-Hourani 

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

the fire. I saw a 
woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

and I found myself out of the 
inside". I 

saw the woman again. She said me "Tommy's OK" and she was 
carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

أنا كنت أعيش يف مرتل أخيت وزوجها     
مرتالً حيترق ووجدت
املرتل ألنقذ  دخلت

رجال اإلطفاء . خارج املرتل
وكانت حتمل قطة" تومي خبري

وضع يف عنوان القطعة أداة تنكري ميكن 
نكتب اجلملة التالية ذا الشكل ال 

I saw a house is burning.                                                               خطأ 

أنا رأيت مرتالً حيترق(صح   

I saw a house burned before.                                                        خطأ 

أنا رأيت مرتال احترق (صح   

 

r husband's house. One day they 
traveled for a period and I stayed alone. I looked from the window 

woman crying "Tommy, Tommy, Tommy's still inside". I  entered the 
house to save Tommy. After I entered, something had hit me and I 

inside". I 

carrying a cat. She said me this is Tommy. I have risked my life for a 

     
ووجدت
دخلت

خارج املرتل
تومي خبري"
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كـان  
أن 
زوجي ولكن فجأة 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 
عيوناً تراقبنا 
مل يبقـوا  

www.express

     We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther
now. 

كـان  . ظنا فجـأة 
 أن  اسـتطعت

زوجي ولكن فجأة 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 
عيوناً تراقبنا 

مل يبقـوا   دد

xpressenglish.4t.com

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther

ظنا فجـأة يقاست
اسـتطعت . أن أصيح ولكنين مل استطع

زوجي ولكن فجأة  تيقظ
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 

عيوناً تراقبنا  ت هنالكشعرنا كما لو كان
دداجلبعنا املرتل ولكننا الناس 

com 
 

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay ther

استذات ليلة بعد سنتني من انتقالنا إليه، 
أن أصيح ولكنين مل استطع

يقظأبعد أن اختفى الشبح، 
قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من 

شعرنا كما لو كان
بعنا املرتل ولكننا الناس 

3) The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 
new people didn't stay there very long. There is nobody living there 

  املشبح
بعد سنتني من انتقالنا إليه، 

أن أصيح ولكنين مل استطع أنا حاولت
بعد أن اختفى الشبح، 

قد رأى شخصاً يتحرك عرب احلائط من ل. ألرى ما اخلطب
شعرنا كما لو كان. العيش يف املرتل
بعنا املرتل ولكننا الناس . مسعنا أصواتاً يف وسط الليل

  الثالثةاملقالة 
 .يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

٣٩ 

The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an o
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

املشبح املرتل
بعد سنتني من انتقالنا إليه، 

أنا حاولت. تبكي
بعد أن اختفى الشبح، . شبحاً ميشي حنو احلائط

ألرى ما اخلطب ركضت
العيش يف املرتل حنب

مسعنا أصواتاً يف وسط الليل
  .يعيش يف ذلك املرتل

املقالة  حولالحظات 
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

  

The haunted house
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face.
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
through the well from our room. It was an old woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

املرتل) ٣
بعد سنتني من انتقالنا إليه، . حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة

تبكي كانتو تقف عند قدم سريرنا
شبحاً ميشي حنو احلائط

ركضت. يف احلمام ااور
حنبنعد بعد ذلك حنن مل 

مسعنا أصواتاً يف وسط الليل. 
يعيش يف ذلك املرتل

الحظات بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

The haunted house 
We loved the house when we first moved in. Then two years after 

moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 
couldn't. I could feel something covering my face. I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة
تقف عند قدم سريرنا

شبحاً ميشي حنو احلائط شاهدت
يف احلمام ااور

بعد ذلك حنن مل 
. أشياء غريبة بدأت حتدث

يعيش يف ذلك املرتل أي أحد

بعض امل
يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

Omar AL

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة
تقف عند قدم سريرناهنالك امرأة مسنة 

شاهدت .أشعر بشيء يغطي وجهي
يف احلمام ااور ولداً صغرياً يصرخ
بعد ذلك حنن مل . كانت امرأة مسنة

أشياء غريبة بدأت حتدث
أي أحدن ال يوجد 

"the" يف عنوان القطعة ألننا نتكلم عن مرتل معني

Omar AL-Hourani 

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 
walking toward the well. After it had disappeared, I woke up my 
husband, but suddenly I heard a young son screaming in the next 
bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 

ld woman. After that we 
didn't like living in the house any more. They felt as if there were 
eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 
heard voices in the middle of the night. We sold the house, but the 

e very long. There is nobody living there 

حنن أحببنا املرتل عندما انتقلنا إليه أول مرة     
هنالك امرأة مسنة 

أشعر بشيء يغطي وجهي
ولداً صغرياً يصرخ مسعت
كانت امرأة مسنة. غرفتنا

أشياء غريبة بدأت حتدث. طوال الوقت
ن ال يوجد اآل. هناك طويالً

"the"وضعنا  

 

We loved the house when we first moved in. Then two years after 
moving in, I woke up suddenly one night. There was an old woman 
standing at the foot of our bed. She was crying. I tried to shout, but I 

I watched a ghost 

bathroom. I ran to see what was wrong. He has seen someone moving 
ld woman. After that we 

eyes watching us all the time. Strange things started happening. We 

e very long. There is nobody living there 

     
هنالك امرأة مسنة 

أشعر بشيء يغطي وجهي
مسعت
غرفتنا

طوال الوقت
هناك طويالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

- 
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4) Crossing the border 
     The customs officer was suspicious when the man appeared at the 
border crossing. He made him open his suitcase, but there was 
nothing valuable in it. So the officer let him cross the border. Every 
week after that the same thing happened. The man arrived and the 
customs officer stopped him and searched his suitcase. Sometimes he 
made the man wait for several hours, hoping he would confess, but 
he always had to let the man go. He was sure that the man smuggling 
something, but he never found anything. 
     The years passed and the customs officer became a senior customs 
officer. He no longer worked on the customs desk, but every week 
from his office window he saw the man arriving, and every week he 
had the man stopped and searched by the customs officer, but 
nothing was ever found. 
     Then the day came when the senior customs officer was to retire, 
and he decided that before he left he would get the man to tell the 
truth. So he got the customs officer on the desk to stop the man and 
had him brought to the officer. 'I am retiring tomorrow,' he said. 'I 
know that you have been smuggling all these years. Please tell me 
what it is. I promise that I won't tell anyone.' The man looked at him, 
smiled, and said, 'Suitcases.' 

 
  عبور احلدود) ٤

أن يفتح حقيبته ولكن مل يكن  جعلههو . احلدود معربموظف اجلمارك كان يشك عندما يظهر الرجل عند      
الرجل . بعد عدة اسابيع حصل نفس الشيء. ر احلدودوعبب مسح له لذا موظف اجلمارك .هنالك شيء قيم فيها

ولكن هو  ينتظر لعدة ساعات على أمل أن يعترف جعلهأحياناً . أوقفه وحبث يف حقيبته وصل وموظف اجلمارك
  .أبداًفيها هو كان متأكداً بأن الرجل يهرب شيئاً ولكن مل جيد أي شيء . بالذهاب يسمح لهدائماً 
هو يرى  هو مل يعد يعمل على مكتب اجلمارك ولكن. جماركلل مديراًمرت سنني وموظف اجلمارك أصبح      

يبحـث يف  أن و هفيوقأن  جماركلل اًموظف جيعلوكل اسبوع صل قد والرجل كل اسبوع أن  من نافذة مكتبه
  .ولكن مل يتم العثور على شيء حقيبته
. قبل مغادرتـه  أن خيربه احلقيقة سيجعل الرجل أنه وهو قرر يتقاعدساجلمارك  مديرمث جاء اليوم الذي فيه      

أنا سأتقاعد غداً، " اجلمارك مديرقال . على املكتب لكي يوقف الرجل وحيضره إليه جماركلل اًلذا أحضر موظف
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I had sto

I had the man stopped.    

أنـا مل  " ماضي بسـيط 
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الرجل نظر إليـه  . أعدك بأنين لن أخرب أحداً

I had stopped the man.

had the man stopped.    

ماضي بسـيط 

com 
 

أعدك بأنين لن أخرب أحداً

"borders". 

ped the man.

had the man stopped.    

ماضي بسـيط "أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 

أعدك بأنين لن أخرب أحداً. أخربين رجاًء ماهو

  الرابعةاملقالة 
"borders"

ped the man.                                                  
had the man stopped.                                       

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 

٤١ 

أخربين رجاًء ماهو

املقالة  حولالحظات 
"border"  وليس"borders"

                                               
                                   

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 
 .ليوقف الرجل

أخربين رجاًء ماهو". أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني

الحظات بعض امل
"border"

                                               
                                   

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين 
ليوقف الرجلما 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني

بعض امل
"border"يف اللغة االجنليزية 

 :الفرق بني اجلملتني التاليتني

                                               
.الرجل يتوقف                                        

أي أنا أوقفت الرجل بنفسي، أما يف اجلملة الثاين " ماضي تام
ما شخصاً  أرسلت

Omar AL

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
 ".حقائب

يف اللغة االجنليزية " حدود
الفرق بني اجلملتني التاليتني

.لقد أوقفت الرجل                                                 
 الرجل يتوقفلقد جعلت

ماضي تام"يف اجلملة األوىل 
أرسلتأوقفه بنفسي بل 

Omar AL-Hourani 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
حقائب"وابتسم وقال 

حدود"كلمة  
الفرق بني اجلملتني التاليتني 

 لقد أوقفت الرجل
 لقد جعلت 

يف اجلملة األوىل 
أوقفه بنفسي بل 

 

أنا أعرف أنك رب شيئاً طوال هذه السنني
وابتسم وقال 
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Chapter 1: 
1 C 6 C 11 B 
2 B 7 C 12 A 
3 D 8 A 13 C 
4 A 9 B 14 C 
5 C 10 A   

 
Chapter 2: 

1 E 6 A 11 B 
2 C 7 D 12 E 
3 E 8 C 13 D 
4 D 9 E   
5 E 10 B   

 
Chapter 3: 

1 B 6 B 
2 B 7 C 
3 A 8 A 
4 A 9 C 
5 B 10 A 

 
Chapter 4: 

1 C 11 B 21 D 31 C 
2 D 12 B 22 B 32 A 
3 A 13 B 23 C 33 B 
4 C 14 E 24 D 34 D 
5 C 15 D 25 A 35 B 
6 D 16 B 26 A   
7 C 17 C 27 D   
8 A 18 A 28 B   
9 C 19 C 29 B   
10 B 20 D 30 B   

 
Chapter 5: 

1 B 11 A 21 False 31 the 
2 A 12 D 22 a 32 non - non 
3 A 13 B 23 non - the 33 non - the 
4 B 14 C 24 an 34 the - a 
5 C 15 True 25 the 35 an 
6 C 16 False 26 an 36 the - the 
7 A 17 False 27 non - non 37 a 
8 B 18 False 28 a - the 38 a 
9 A 19 False 29 the - the   
10 C 20 False 30 the   
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Chapter 6:  
1 A 6 E 11 B 
2 C 7 D   
3 B 8 A   
4 D 9 B   
5 B 10 D   

 
Chapter 7: 

1 B 6 A 11 D 
2 C 7 B 12 D 
3 A 8 B 13 B 
4 B 9 A   
5 A 10 B   

 
Chapter 8: 

1 B 6 B 11 C 16 E 
2 C 7 A 12 E 17 B 
3 A 8 A 13 D 18 E 
4 D 9 A 14 B 19 C 
5 C 10 B 15 A 20 D 
21 from - in - in - to - from - to - in - at - On - at 

 
Chapter 9: 

1 William was offered a promotion. 
2 The new system is being tested. 
3 The riot was reported to be under control. 
4 The film may be banned. 
5 The car has not been used for ages. 
6 All salaries have been cut. 
7 All travel expenses for this training course must be 

paid by employers. 
8 The college was not been informed that there had 

been a mistake. 
9 Sidney was distressed by the news about the exam 

results. 
10 A 13 E   16 B 
11 A 14 A 17 D 
12 D 15 D   

 
Chapter 10: 

1 I don't like cheese. 
2 We aren't married. 
3 She doesn't have an old house. 
4 He doesn't play tennis on Saturdays. 
5 I haven't been to the bank yet. 
6 I don't need any money. 
7 I didn't have lunch at 2 o'clock. 
8 He isn't going to work. 
9 I don't have a lot of cars. 
10 I haven't seen the tower of London yet. 
11 He won't be having lunch at that time. 
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12 I didn't have a shower at 4 o'clock 
13 We don't live in Madrid. 
14 I have never seen a snake. 
15 He never likes going to work. 

 
Chapter 11: 

1 Whose is this book? 
2 Where did you find it? 
3 Where do you live? 
4 What is Sarah playing? 
5 How has she broken her leg? 
6 How long does it take you to get to work by car? 
7 Why has Mary gone? 
8 What flavor ice-cream would you like? 
9 When did we meet him? 
10 What will you do if it rains this weekend? 
11 What would you do if you won the lottery? 
12 B 16 A 20 A 
13 C 17 B 21 A 
14 C 18 B 22 C 
15 C 19 B 23 A 
24 couldn't she 
25 doesn't he 
26 hasn't she 
27 don't they 
28 did they 
29 didn't he 
30 won't she 

 


