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 المحاضرة األولى

 

 : قسمين إلىالجممة تنقسم 
 فاعل +فعل

 
 subject=فاعل

 =verbفعل
 

 (I-he-she-it)ضمير  أوالفاعل قد يكون اسم 
 (this-these) اإلشارةضمائر  أو

 
 
دائما تجي مع   anوالـ   aاستخدام المفرد في الجممة الـ 

 المفرد مستحيل تجي مع الجمع 
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 ؟؟ aمتى نستخدم الـ 
 

كان المفرد غير مسبوق بحرف من حروف العمة  إذا
 :هي كما في الصورة العمةوحروف 

 

 
 

 في تصميمي  رأيكمايش 
 (o- I – a – e - u) هي إذاحروف العمة 

 تجي قبل حروف العمة anوالـ  
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 انتيينا من المفرد نبدأ في الجمع  
 

 الجملة اللي قدامنا جمع ؟؟  أنكيف نعرف  
 

في نياية المفرد   s في الجملة نضيف   are وجدنا    إذا
 : ليصبح جمع

 
  : مثال

cats are animals 
 

 : نحوليا مفرد
cat is an animal 

 
 دائما مع المفرد    anوالـ   isالـ   أننالحظ  

 بدأت بحرف علة  animalالن    animalقبل    anوقـلنا  
... 
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------------------------------------- 
كان في نياية الجملة الجمع    إذا y    إلىنحوليا ie    ثم

 sنضيف  
 

 : مثال
 

city  تصبح  cities 
 
 

ميمةوىناك قواعد    : 

 



 

5 
 

 
من اسم تصبح الجملة جمع ونضيف  أكثرعند تعداد    

are 

 : مثال
Canada and china are countries 

 
قبل  إالمن اسم توضع فواصل    ألكثرعند التعداد    

عنض and 
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 : طريقة اختصار الضمير مع فعلو

I + am → I'm 

 

She + is → she's 

 

He+ is→ he's 

 

It + is→ it's 

 

You+ are→ you're 

 

We+ are→ we're 

 

They+ are→ they're 

 

 األولىوهذه الصفات الموجودة بالمحاضرة 

 الترجمة صفات  الترجمة صفات

round مستدٌرة   

intelligent ًذك   

hungry جائع   

young شباب   

happy سعداء sad حزٌن 

rich ًغن poor فقٌر 

short قصٌر long طوٌل 
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 استخدام حروف الجر فً تكوٌن الجملة

 on فوق
 in داخل

 Next to بجانب
 above اعلى
 under تحت
 behind خلف
 between بٌن
 from من
 at فً

 

 

 

 كلمات تدل على المكان لٌست حروف جر

 

 here هنا
 there هناك

 Down stairs أسفل الدرج
 Up stairs أعلى الدرج
 In side فً الداخل
 Out side فً الخارج

 downtown وسط المدٌنة
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 whالسؤال    أدواتباستخدام    األسئلة إنشاءطريقة  
 

who   األشخاصللسؤال عن 
what   أحداث+  أشياءللسؤال عن 

why   األسبابللسؤال عن 
when للسؤال عن الوقت 
where  للسؤال عن المكان 
how للسؤال عن الكيفية 
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 ٌَىا المشاعر 

 feel←شعور 

 proud فخور
 greedy جشع -طماع 
 sleepy نعاس

 thirsty عطشان
 relaxed هادئ

 confused مندهش
 loving ٌحب

 angry غاضب -معصب 
 excited متحمس

 happy فرحان -سعٌد 
 hungry جائع

 hurt مصفق 
 sad حزٌن

 worried قلق
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 الملكية    أفعال   has , haveـ استخدام ال
 : نحط في بالنا شي ميم

 
 she -he - it تجي بعد الـ  hasالـ   إن

 
she has 
he has 
it has 

 
 تجي مع المفرد    hasيعني الـ 

 
 I-you-they- we تجي مع   have الـ   أما

 
I have 

you have 
they have 
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we have 
 

 ...دائما تجي مع الجمع
 

 have و الـ hasالـنتعرف على  
 يملكون ...الخ-ملكي   -معناىا أملك  

 
 

 have الـ , has الـعلى    أمثلو
 

she has a pen * 
you have a pen* 
you have pens* 

 
 األولىوبكذا انتيينا من المحاضرة  
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 المحاضرة الثانٌة

 

تعتمد على القطع وطريقة استخراج    الثانيةبالنسبة للمحاضرة  
وىذي تعتمد عليكم انتم وىي سيلو    القطعةمن    اإلجابات

 .. مرررره
عليكم تفتحوا المحاضرة من المرفق وتسمعوا المحاضرة  

 ... شي القطع  أىمالثانية  
 

 .. من الالزم سماع المحاضرة  ألنوما راح اشرح لكم القطعة    أنا
 

 عندنا بالمحاضرة الثانية في نيايتيا كلمات وضدىا  وأيضا

 انكهًح ظذها

Large  ← كثٍش Small  ← صغير 

Love ← حة Hate ← كري 

Dirty ← قزس Clean ← وظيف 

Dangerous ← خطش Safe ← آمه 

Expensive ← ًغان Cheap ← رخيص 

Single ← أػضب Married ← متزَج 

Hungry ← ٌجىػا Full ← شبعان 

Sick ← يشٌط Healthy ←  معافى 

Difficult ←  صؼة Easy ←  سٍل 

Boring ←  يًم Interesting  ←  ممتع 
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 ىذه مصطلحات في المحاضرة الثانية ومعناىا  
 

 shop :store محل  أومتجر   وتعني  
flat : apartment  وحدة سكنية  أوشقة   وتعني  

road : street  شارع وتعني 
behind  خلف تعني 
front  أمام تعني 
 ugly قبيح تعني 

beautiful  جميل وتعني 
busy  مشغول وتعني 
free  فـاضي وتعني 

 

 

يب الجملرتت  : 
 

 

1.weather / very / in / Saudi Arabia / hot / 
in / The / summer / is. 
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جملو وبالمحتوى محلولة وىذا حليا  أولىذي    : 
 

The weather in Saudi Arabia is very hot in 
Summer 

 

 : وهنا بقٌة الجمل
 

 

speak / at / The / this / English / university 
/ lecturers 

 

 : وترتيبيا يكون على النحو التالي
the lectures speak English at this 

university 

 

من ترتيب الجمل 3وىنا الفقرة    : 
3. fast / is / Driving / very / your / 

dangerous / car. 
 : يكون ترتيبيا على النحو التالي

driving your car fast is very dangerous 

 

 

4ىنا الفقرة  َ  : 
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4. red / the / is / book / the / color / of  

 

النحو التاليوترتيبيا على    : 
the color of the book is red 

 

5وىنا الفقرة    : 
5. homework / I / my / myself / do / always 

 

 : وىنا ترتيب الجملة
I always do my homework by myself 

 

5األخيرة    نالحظ الفقرة  
 by انو

ىناك خطأ    أنبالمحتوى ولكن يبدو    موجودةغير    

تكون الجملة تكتب بيذه الطريقة  أنمستحيل    : 
دائما احل واجبي نفسي  أنا  !! 

تكون الجملة بيذه الطريقة  أن األصح  : 
دائما احل واجبي بـــ نفسي  أنا  

بواسطة نفسي  أو  . 
 

قد وفقت في المحاضرة الثانية  أكون أن أرجو  .. 
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 انًحاظشج انثانثح :

 (a-an-theأدواخ انرؼشٌف )

(a-an)← دائًا ذأذً يغ انًفشد 

An ↔ ذأذً دائًا قثم انًفشد انزي ٌكىٌ أول حشف فٍه ػهه 

 (a-i-e-o-uوحشوف انؼهح )

 يالحظه يهًح :

قثم أسًاء األشخاص واألياكٍ   the-a-anال ٌجىص اسرخذاو أدواخ انرؼشٌف ●

 وانًذٌ  ..

 يثال :

I visited Ahmed last week 

 

 an Ahmedاحًذ اسى شخص يسرحٍم َقىل 

 كأٌ َقىل احًذ واحذ؟! هزا غهط

 يثال آخش :

The capital of Saudi Arabia is Riyadh 

 انشٌاض اسى يذٌُه ال ٌجىص اسرخذاو أداج انرؼشٌف قثهها ..

 قاااااػذج يهًح جذا:

 وهً حشف ػهه فً حانح شارج : uقثم انًفشد انزي ٌثذأ تحشف    aذأذً انـ 

وتانرانً اسرحانح   uونٍسد   yإرا كاٌ َطق انكهًح ٌىحً تاٌ انحشف األول هى 

 : uقثم انكهًاخ انرً ذثذأ تـ   anاسرخذاو 

A university←  انـu   هُا َطقُاهاy   فاسرخذيُا انـa 

An umbrella←   انـu   هُا َطقُاهاu  فاسرخذيُا انـan  قثم حشف انؼهح 

A unit ← انـu   هُا َطقُاهاy   فاسرخذيُا انـa 
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The 

 

 تأتً مع المفرد والجمع  theأداة التعرٌف 

 مالحظه مهمة :●

 ال تستخدم أدوات التعرٌف قبل أسماء الدول :♦

Saudi Arabia ,Jordan ,California 

 the إال فً حالة جمع الوالٌات مع بعض فٌجب استخدام أداة التعرٌف

The united state. 

 نستخدم أدوات التعرٌف قبل أسماء المناطق أو أسماء الجبال :ال ♦

Al sharqia  province 

نستخدم أدوات التعرٌف عند الحدٌث عن المٌاه مثل المحٌطات والبحار والجداول ♦

 ولكن ال تستخدم مع البحٌرات :

The dead sea 

الشاهً  ال نستخدم أدوات التعرٌف عندما نتحدث عن شً عام . مثل حدٌثك عن ♦

 أو هً تحب قراءة الكتب )بشكل عام ( بدون تخصٌص :

I like Russian tea , she likes reading books 

 ال نضعها عندما نتحدث عن أسماء الوجبات ووسائل النقل مثل :♦

He has breakfast at home 

Lunch , Dinner)) 

He comes to work by taxi 
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 الضمائر الشخصٌة

Subject : 

 I أنا
 he هو
 she هً

 it هو غٌر العاقل
 you أنت
 we نحن
 they هم

 

 ضمائر تشٌر على الفاعل دائما وهً تأتً قبل الفعل فنقول :

I am a student ● 

You are a student● 

He is a student● 

 

 المفعول به :                                        

Object: 

 me لً
 him له
 her لها

 it له هو غٌر العاقل
 you لك أنت

 us لنا
 them لهم

 

ضمائر تشٌر على المفعول به لإلشارة علٌه دون الحاجة لذكر اسمه وغالبا ما ٌأتً 

 بعد الفعل  فمثال :
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Is this pen belong to Ahmad? ● 

Yes ,it is for him. 

 السؤال استفهامً : هل هذا القلم ٌعود ألحمد ؟

 انه له الجواب : نعم

 الضمٌر ٌعود على المفعول به

 ضمائر الملكٌة للمتكلم المتبوعة باسم

Possessive 

 my لً
 his له
 her لها

 its له غٌر العاقل
 your لك
 our لنا
 their لهم

 

ضمائر الملكٌة للمتكلم وتكون متبوعة باسم للداللة على ملكٌته )ضمٌر صفة( فمثال 

: 

My car , his car , her pen , your house 

 سٌارتً , سٌارته , قلمها , البٌت لك أنت
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 ضمائر الملكٌة  الغٌر متبوعة باسم

Possessive 

 mine حقي

 his حقً
 hers حقٍا

 its حقٍا غير العاقل
 yours حقك
 ours حقىا
 theirs حقٍم

 

 

 mine carنقول :ضمائر الملكٌة للمتكلم ولكنها ال تحتاج السم بعدها فال ٌصح  ان 

 ٌعنً انها لً دون الحاجة لذكر السٌارة . its mineولكن نقول 

 

Reflexives 

 ضمائر شخصٌه : ) نفسها (

 Myself نفسً
 Himself نفسه
 Herself نفسها

 itself نفسه غٌر العاقل
 Yourself-yourselves نفسك
 ourselves نفسنا
 themselves أنفسهم
  

 

تعود على الشخصٌة نفسها كتأكٌد على أن  المتحدث ٌقصد نفسه إذا الضمائر التً 

 قال :

My self  : ولٌس شخصا آخر مثال نقول 
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I want to talk about my self ← ًأرٌد التحدث عن نفس 

 

 أو ممكن نقول :

Lets task about ourselves  ← .لنتحدث عن أنفسنا 

 

 قراءة ..ملخص السكرتٌر عبادي األمثلة  33صفحة 

 ضمائر اإلشارة

Far ← نوع الضمٌر بعٌد Near  ← قرٌب 

There ← هناك place← مكان Here  ← هنا 

That  ← ذلك Singular  ← مفرد This  ← هذا 

Those ← أولئك Plural  ← جمع These  ← هؤالء 

 

 

 أمثلة على ضمائر اإلشارة :

This is my house● 

That is our car over there● 

These are my colleagues in this room● 

Those are beautiful  flowers in the next field. ● 

 

 

 أفعال ٌكون

Are – is – am 

-مضارع 
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 حاضر

 

 أفعال ٌكون فً الماضً :

 am –Is  ←  تصبح← was 

 Are ←  تصبح← were 

 مثال أفعال ٌكون فً الحاضر : ●

I am a student  - 

We are students - 

 مثال أفعال ٌكون فً الماضً : ●

I was a student   - 

We were students  - 

 

 أفعال أخرى قد تكون مساعدة :

Has – have 

 

   

 she 

   has   he ألنها مفرده 

           it 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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We                                     

 have you ألنها جمع       

They                                     

 I  

 

 كفعل مساعد :  have , hasاستخدام  

 معلومة مهمة :

 كفعل مساعد اذا كان فً الجملة فترة زمنٌة .  has , haveنستخدم  ●

وتملكه  ءفهً تكون بمعنى ٌملك الشً أصلًكفعل   has , haveنستخدم  ●

 . أخروبالتالً ال احتاج لفعل 

 اللً هً : modalجاء الفعل بعد كلمات الـ  إذا ●

 should –would  –can  –could –must  –Will  

  beولذا سنستخدم  الجملةبغض النظر عن زمن  األصلٌةٌكون بصٌغته  أنٌجب 

 مثل : حسب الجملة  أخرى أفعال أوبعدها 

I will go to school tomorrow .- 

I should be a teacher one day .  - 
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 األفعال بصٌغتها األصلٌة :

 

will 

can 

should 

 be                     couldفعل مجرد أو          

must 

would 

 

 

 

 الفعل ٌكون األصلً دون تغٌٌر   beدائما بعد الـ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فً الماضً :  has – haveاستخدام الـ 

 hadتصبح 

 للجمع والمفرد ( (

 hasملخص السكرتٌر عبادي توضح متى نستخدم  35األمثلة موجودة فً صفحة 

– have – had 
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 الكلمة ومعناها

 meaning word المعنى
 Write the same نسخ

thing 
copy 

 Very, very رائع
good/fantastic 

wonderful 

 Number of people السكانٌةالكثافة 
in one squire mile 

population 

 Having lots of مزدحم
people in one place 

crowded 

 Fearful creature monster متوحش أو وحش
 Very bad terrible غاٌة فً السوء

 Frightened afraid خائف
 Shopping centre mall مركز تسوق

 Very big or large huge كبٌر جدا
 Leave / give up quit ترك شًء ما / اقلع عنه
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 المحاضرة الرابعة

 المساعدة    األفعال
do , does , did ,done , doing 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

do , does   فعال مساعدة للحاضر  أ 
 

do  تجي معيا (you ,  I  , they , we)  
 

does   تجي معيا(she ,it, he ) 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 did   فعل مساعد للماضي 

 وتأتي مع المفرد والجمع  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بينما التصريف الثالث للفعل ىو  

done 
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التصرف الثالث للفعل ؟؟؟ doneمتى نستخدم  
 

 ألن الجملة تعتبر في زمن المضارع التام   has استخدمنا    إذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؟ doingمتى نستخدم  
 

 !!! areاستخدمنا الفعل    إذا
 

راح تستغربون وتقولون كيف تجي فعلين في جملو واحده  
: 

 
 : لكم  أوضحراح  
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فعل كان باللغة االنجليزية فـانو    أي إلى ing أضفنا إذا
 اسم    إلىيتحول من فعل  

 
 صار اسم   ing أضفناكان فعل وبعد ما   ingيعني قبل الـ 

 شاء اهلل يكون شرحي واضح    إن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : استخدام الوقت مع حروف الجر
 on   ( شير   -التواريخ بصيغة عامة )يوم    -  األيامتأتي مع- 

 ( سنة
on : day 

on : week day 
on :expressions  

 : onاستثناءات القـاعدة  
كانت على الوقت بالضبط مثل القول باني قـادم    إذا

 : بالطريق
I'm on way 
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I'm on time 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

in    ( عقد من الزمن -السنوات    -  األشيرتأتي مع ) 
in : month 
in : year 

in : December   
in : centaury 

in : era 
in :expressions (in a second - in a minute-

in a while- in the morning- in the 
evening - in time - in the beginning of 

time - once in a blue moon )  
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
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at    ( وقت محدد بالدقيقة والساعة -تأتي مع ) الساعة 
at : hour 

at :time of day 
at :expressions 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلمات ومعانٌها 

 meaning word المعنى

 A place to park your كراج / موقف للسٌارة
car 

garage 

 People who buy customers عمٌل / زبون
 Money you earn in الربح

business /interest 
profit 

 buy purchase ٌشتري
 select choose ٌختار

 Look for search ٌبحث عن
 A specialist in food gourmet خبٌر فً األطعمة

 Separated from وحٌد
others / nobody 

with you 

alone 

 Classification categories أصناف
 Opposite of difficult easy سهل
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 المحاضرة الخامسة

 الكلمات ومعانٌها

 meaning word المعنى

 The most important things basics األساس
 A single state in a family جٌل

history 
generation 

 A state of being husband and ٌتزوج
wife 

Marriage 

 The normal standard average المعدل
 One of the two – so - either واحدة منها ,أٌضا كتوكٌد

 Very – so - too توكٌدأٌضا أداة 
 Preparing meat on fire Barbecue شوي
 One of the main parts branch فرع

 A member of your family Relative قرٌب للعائلة
 A marriage ceremony wedding حفل زواج
 Do things in turn with خٌار آخر

another one 
Alternate 

 Discuss angrily /debate argue ٌناقش
 A short journey with food picnic نزهة برٌة

 Made larger or longer Extended ٌمدد
 accent dialect لهجة محلٌة

 A website that belong to a مدونة شخصٌة
person 

blog 

 Rejoin Reunion اجتماع
 A group of people / players team فرٌق

 

 

 زمن المضارع البسيط  
 متى نستخدم زمن المضارع البسيط ؟

  كان ىناك حدث متكرر وروتيني في حياتك  إذا
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 : مثال

I drink coffee every morning 
اشرب القيوة كل صباح    أنا:  إنبمعنى    

كل صباح يعني باستمرار والذي دل على االستمرارية ىي  
 every : كلمة

 
ىو مضارع    أمامناالفعل الذي    أنىناك عالمات تدل على  

 : بسيط وىي كالتالي
 

often/ غالبا 
seldom/ قـلما 

some times / األحيانبعض    
never ( نفي  أداةنيائيا/ )   

always/ دائما 
every/ كل 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : صيغة المضارع البسيط
subject + verb 

 الفـاعل + الفعل األصلي  
  األصليمالحظة : ىناك استثناءات للفعل  

 : على صيغة المضارع البسيط  أمثلة
I eat eggs every day 

 فـاعل   Iعندنا في المثال  
  األصليالفعل   eatو

 من عالمات المضارع البسيط every أنونالحظ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للفعل   sنضيف   ( he - she - it ) كان الفـاعل مفرد  إذا
  األصلي

وفي المضارع   is يأتي بعده  أنالن الفـاعل المفرد البد  
  isوما راح نكتب    األصليللفعل    sالبسيط راح نضيف  

 
he drinks coffee every day 
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 : السؤال في المضارع البسيط

 

 :الفـاعل مفرد  أني راح نحوليا لسؤال نالحظ  تال  الجملة

kamal lives in an apartment  

 

 : طريقة السؤال في ىذه الجملة

 does kamal live in an apartment ?  

 

ونزلنا   doesللسؤال    وأضفناىا live من الفعل   sحذفنا  
 كما ىي    الجملة

 

 yes, he doesراح تكون بـ   واإلجابة

 no, he doesn't أو

 

______________________________ 

where does kamal live? 

 : والجواب راح يكون

in an apartment  
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__________________________________ 

 

 :الفـاعل جمع    أننحوليا لسؤال ونالحظ    أخرىوىذه جملة  

 

we live in an apartment 

 :نحوليا لسؤال  

do you live in an apartment? 

 : راح يكونالجواب  

yes ,we do 

 

  أو

no , we don't 

______________________________ 

 :آخرسؤال  

where do you live ? 

 : الجواب راح يكون

we live in an apartment 

_________ 
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 : واإلمالءالمضارع البسيط  
 : عند استخدام المضارع البسيط يجب علينا مراعاة ما يلي

 sنضيف   ( he - she -it ) كان الفـاعل مفرد  إذا - 1
 في نياية الفعل  

  : أمثلة
he needs 

she drinks 
وينتيي   ( she - he - it ) كان الفـاعل مفرد  إذا - 2

 ( x -ch - sh - o - ss ): التالية  األحرف بأحدالفعل  
 لنياية الفعل    es نضيف  فـإننا

 : أمثلة
he fix _________he fixes 

she catch ___________ she catches 
it push ______________it pushes 
he pass _____________ he passes 

he go _________________ he goes 
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 ( he - she - it ) عندما يكون الفـاعل مفرد - 3

في    iesونضيف   yنحذف الـ   فـإننا yوينتيي الفعل بـ 
 : نياية الفعل

 : أمثلة
she fly ___________she flies 

he cry _____________he cries 
 

 احد حروف العلة y ولكن في حالة كان قبل الـ

 ( a - e - i - o - u )   فـان الـy   تبقى على حالتيا
 . بعدىا sونضيف  

 : أمثلة
he play _____________ he plays 
she pray ____________she prays 
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 : نعرف ما يلي  أنميم جدا  
 

 - has -does ) معيا دائماـ ــــــــتأتي  المفرد  ضمائر    إن
goes ) 

 
 

 تأتي معيا دائماـ ـــــــــ  الجمعضمائر    إن

 ( have - do - go ) 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ملخص   52بالنسبة لمخارج الحروف ارجعوا ليا في صفحة  

 السكرتير عبادي
 وبكذا نكون انتيينا من المحاضرة الخامسة  

 اسأل اهلل لكم ولي التوفيق
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 المحاضرة السادسة

 كلمات ومعانٌها

 nouns اسم
 beverages مشروب
 Blood pressure ضغط الدم

 brain عقل / دماغ
 diseases مرض

 Junk food الطعام غٌر صحً
 stress قلق

 wrinkles تجاعٌد
 dentist طبٌب أسنان
 toes أصبع القدم

 

 صفات ومعانٌها

 adjectives صفة
 bilingual ٌتحدث لغتٌن بطالقة

 chronic مزمن / عضال
 healthy صحً
 mental عقلً

 physical فٌزٌائً
 Sleep - deprived قلٌل النوم )أرق(

 overweight وزن زائد
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 افعال ومعانٌها

 verb فعل
 age عمر
 damage تحطم
 exercise تمرٌن

 solve حل مشكلة

 

 

 أحوال ومعانٌها

 adverb حال
 often غالبا

 أبدا/ نهائٌا
 أداة نفً

never 

 Some times أحٌانا / فً بعض األحٌان
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 زمن المضارع المستمر

 
 متى نستخدم المضارع المستمر ؟

عند الحديث عن شي يحدث في اللحظة التي نتحدث بيا  
 . اآلن

 
 !صيغة المضارع المستمر ؟

 ing إضافةنفس صيغة المضارع البسيط ولكن البد من  
 :األصليللفعل  

subject +(am - is -are ) +verb to be + ing 
 

 : أمثلة
she is cooking 

 
I am driving now  
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------------------------------------ 
  من الممكن استخدام المضارع المستمر لشيء حدث في *

 : الوقت الحالي ولكن بشكل مؤقت لن يبقى على حالو
 :مثال  

 
john is living in Modesto, but he might 

move soon 
 

 .ولكنو سينتقـل قريبا  موسطونوتعني جون يعيش حاليا في  

---------------------------- 

 السؤال في المضارع المستمر  وإنشاءنفي الجملة  
 
نفس طريقة نفي الجملة في المضارع البسيط فكل ما علينا   *

بعد الفعل المساعد وقبل   notىو استخدام كلمة النفي  
مساعدة مثل    أفعال أي, وال نحتاج استدعاء    األصليالفعل  
do ... 
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 ..للجمل قبل وبعد النفي  األمثلة

 قثم انُفً  تؼذ انُفً

I am not cleaning 
up 

I am cleaning up 

You are not 
cleaning up 

You are cleaning up  

She is not cleaning 
up 

She is cleaning up 

He is not cleaning 
up 

He is cleaning up 

It is not cleaning up It is cleaning up 

We are not cleaning 
up 

We are cleaning up 

You are not 
cleaning up 

You are cleaning up 

They are not 
cleaning up 

They are cleaning up 

 
 

--------------------------------- 
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 سؤال ؟  إلىكيف تحول الجملة في المضارع المستمر  
 

الباقي    ونسحكل ما علينا تقديم الفعل المساعد على الفـاعل  
 : دون تغيير

 
he is driving 

 
 : السؤال يكون ىكذا

 
is he driving ?  

 
  بسيييييطة جدااااا
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 : (ing )في المضارع المستمر طريقة كتابة  اإلمالء
 

 : للفعل ing  إضافةالحاالت التي يجب مراعاتيا عند  

 ing  عالمة استمرارية الفعل 
يجب علينا    eكان آخر حرف للفعل    إذا : األولىالحالة   - 1

  ing إضافةثم   e حذف الـ 
 : مثال

create -----------------creating 
type--------------------typing 
come------------------coming 

 ieحرفين من الفعل    آخرعندما يكون   : الحالة الثانية - 2
  ing إضافةثم   yبــ ie فيجب في ىذه الحالة استبدال الـ 

 : مثال
lie ---------------------lying 
die --------------------dying 

tie -----------------------tying 
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 ساكن  األخيرعندما يكون الحرف   : الحالة الثالثة -3

 (a-e-i-o-u) حرف جر  األخيروقبل   (ليس حرف جر) 
في نياية   ing إضافةثم    األخيرفـانو يتم مضاعفة الحرف  

 : الفعل
 : مثال

run ------------running 

------------------------------- 

والشعور التي ال يمكن استخداميا    اإلحساس ألفعالبالنسبة  
 : مع الفعل المضارع المستمر

 dislike ال ٌحب

 hate ٌكره
 like ٌحب
 love ٌحب
 need ٌحتاج
 want ٌرٌد

 hear ٌسمع
 see ٌرى
 smell ٌشم
 taste ٌذوق

 believe ٌؤمن
 know ٌعرف
 Think (meaning believe) ٌظن

 Under stand ٌفهم
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 :نتناول الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر  وأخيرا
 

 : المضارع البسيط

وصف العادات اليومية وما جرت العادة القيام بو أو   - 1
 . نظريات ال تتغير  أوحقـائق ثابتة  

 . لتكوين السؤال do, doesالمساعدة    األفعالتستخدم   - 2

لنفي الجملة   do , doesالمساعدة    األفعالتستخدم  - 3
 not إلى باإلضافة

------------------------------- 

 : المضارع المستمر

 وصف حدث يقع في اللحظة نفسيا التي يتحدث فييا المتكلم - 1
. 

 .لتكوين السؤال (are -is -am) يكون  أفعالتستخدم  - 2

لنفي الجملة   ( are -is - am) يكون  أفعالتستخدم   -3
 .  not إلى باإلضافة
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 المحاضرة السابعة

 نبدأ فً تبسٌط المحاضرة السابعة

 وأول ما نبدأ فٌه الكلمات ومعانٌها

 الكلمات ومعانٌها :

 Nouns اسم

 Feeling إحساس
 Hierarchy تسلسل هرمً

 Orders أمر
 Position موقع

 Phrase مجموعة من الكلمات )عبارة ( لها معنى معٌن

 Shopping تسوق
 

 

 وهنا الصفات ومعانٌها :

 Adjectives صفات

 Active نشٌط
 Equal ٌساوي
 Private خاص
 Public عام

 

 وهنا أفعال ومعانٌها :

 Verb فعل
 Apologize ٌعتذر

 Brag ٌتفاخر
 Fix ٌصلح
 Love ٌحب

 

 وهنا أحوال ومعانٌها :

 Adverb حال
 According to اعتماد على

 Never نهائٌا )جملة نفً(

 Some times أحٌانا
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 الزمن الماضً البسٌط 

 

 

 حبٌت اربط بٌن الماضً البسٌط وبسٌط فً الماضً 

 

 الزمن الماضً البسٌط :

 استخدام الماضً البسٌط لوصف حدث وقع فً الماضً وانتهى تأثٌره تماما :

 مثال :

Kids played football yesterday 

 

 كلمات تدل على الماضً وتستخدم معه :وهناك 

Ago ----------------------مضى 

Yesterday  -------------------أمس 

In the past ---------------------- ًفً الماض 

 وأٌضا التوارٌخ القدٌمة أو القرون السابقة

 

 صٌغة الماضً البسٌط :

األصلً ما عدا األفعال  فً نهاٌة الفعل ed الفعل ٌكون بصٌغة الماضً نضٌف  -

 فً الجملة . ←الشاذة أو الغٌر منتظمة  
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 أما إذا كانت سؤال أو نفً الزم نستخدم األفعال المساعدة : -

Subject + verb +ed +  ……….  

     الباقً ما ٌتغٌر

 

 مثال :

He plays foot ball every day . 

 نحولها إلى ماضً :

He played foot ball yesterday . 

 

وألننا نتحدث فً   doأما بالنسبة للسؤال البد من استخدام الفعل المساعد 

 .    didالماضً نحوله إلى 

 ال فرق بٌن المفرد والجمع مع إرجاع الفعل األصلً لحالته :

Did he play foot ball yesterday ? 

 النفً بنفس الطرٌقة نستخدم الفعل المساعد :

He did not play foot ball yesterday . 

 

:. 

الجملة التً بدون فعل ٌعنً اللً فٌها فعل ٌكون ولكن ٌتم تحوٌل فعل ٌكون لماضٌه 

: 

 

    am 

 was is 

 

 

are →were 
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 مثال :

I am a student  

 فً الماضً تصبح :

I was a student 

 

 whأدوات السؤال المعروفة 

 who من
 what ماذا
 where أٌن 
 why لماذا
 when متى
  How كٌف

 which أي من هذه 

 

 كٌفٌة استخدام أدوات السؤال لتكوٌن جملة السؤال ؟

 (am – is - areإذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد من نوع ٌكون ) – 1

Sami is going to Florida 

 

Where is Sami going ? - 

 

Who is going to Florida ? - 
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 تحتوي على فعل مساعد : إذا كانت الجملة ال -2

غالبا ٌكون مضارع بسٌط  .. نفس الطرٌقة نبدأ بأداة السؤال ثم نضٌف 

 حسب زمن الجملة مع إرجاع الفعل ألصله   doاألفعال المساعدة 

 نأخذ مثال :

Ahmed drives to work every day . 

  

Where does Ahmed drive every day ? 

 

 

 

 فً حال كان الفاعل مجهوال أي الجملة مبنٌة للمجهول : – 3

 ?whoفالسؤال المناسب له 

 

 

 Howاألداة 

 

 غالبا ما تحتاج ألخت تحدد ما المطلوب من السؤال بالضبط howاألداة 

 فمثال :

  ?how often------------كم تعتقد ؟  

 

 ? how many--------------كم عدد ؟ 

 

 ? how tall-----------كم طول ؟ 

 

 ? how long------------كم المدة ؟ 

 

 ? how far-------------كم المسافة ؟ 

 

 

 بملخص السكرتٌر عبادي القطعة قراءة  66مالحظه : صفحة 

 األفعال الشاذة لالطالع  66وصفحة 
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 المحاضرة الثامنة

 ة الثامنةأول ما نبدأ فٌه فً المحاضرة الثامنة الكلمات ومعانٌها التً تخص المحاضر

 

 الكلمات ومعانٌها :

 Nouns اسم

 Evidence دلٌل
 Hormone هرمون

 Psychologist عالم نفس
 Emotions اإلحساس والعاطفة

 Symbols رمز

 Vision رؤٌة
 Logic منطقً
 Reason سبب
 Opinions رأي

 

 وهنا الصفات ومعانٌها :

 Adjectives صفة
 Awake مستٌقظ

 Anxious قلق
 Familiar مألوف
 Complicated معقد

 

 

 وهنا األفعال ومعانٌها :

 Verb فؼم

 Wonder ٌرساءل ترؼجة –يزهم 

 Fix ٌصهح

 Happen ٌحذز

 Wish ٌرًُى

 Travel ٌسافش

 Realize ٌذسك

 Make sense يُطقً / يؼقىل
 

 وهنا األحوال ومعانٌها :

 Adverb حال
 However على أي حال
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 المعدودة والغٌر معدودة :األسماء 

 برتقال ...الخ( –األسماء المعدودة هً التً نستطٌع عدها مثل )التفاح 

 الزٌت ..الخ ( –الماء  –األسماء الغٌر معدودة هً التً ال نستطٌع عدها مثل ) العصٌر 

 

 مالحظة مهمة :

 a – anال نستخدم مع الغٌر معدود أدوات التعرٌف 

 √ a book  ألنها معدودة

 

 a juice X ألنها غٌر معدودة

 

 . الغٌر معدود لٌس له جمع -

 لها .  sالمعدود له جمع ونضٌف  -

 . a – anأدوات التعرٌف مع األسماء المعدودة إذا كانت مفردة نضٌف  -

 األسماء الغٌر معدودة ال ٌأتً قبلها أداة تعرٌف . -

 

--------------------------------------------------- 

 تستخدم األسماء المعدودة واألسماء غٌر المعدودة :كٌف 

 

 األسًاء انغٍش يؼذودج األسًاء انًؼذودج َىع انجًهح

مع  someٌجوز استخدام  فً حانح إثثاخ

 الجمع فقط

 someٌجوز استخدام 

مع الجمع  anyٌجوز استخدام  فً حانح انُفً

 فقط

 anyٌجوز استخدام 

مع الجمع  anyٌجوز استخدام  فً حانح انسؤال

 فقط

 anyٌجوز استخدام 
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 استخدام :

How much ? / How many ? 

 

many                                                   

 غٌر كافً    few تأتً مع المعدود 

A few                                                 ًكاف 

 

 

 

much                                                  

 قلٌل غٌر كافً  littleتأتً مع غٌر المعدود               

a little                                               ًقلٌل كاف 

 

 أمثلة :

Little water 

Few books 

 

 نجعلها بصٌغة الجمع :األسماء المعدودة هً األسماء التً نستطٌع أن  -

 ( boy – car – door – page – girl - housesمثل : )

 

 الكلمات التالٌة تستخدم قبل األسماء المعدودة وهً حالة جمع : -

- -few – some – several  Many – a few 

 

 

األسماء الغٌر معدودة هً األسماء التً ال نستطٌع أن نجمعها وتأتً دائما بصٌغة 

 المفرد مثل :

 

Water – sugar – snow – money – food – milk )) 
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------------------------------------ 

 

 a – an وبالطبع أدوات التعرٌف   every – eachقبل االسم المفرد نستخدم   -

 

تستخدم فً حالة نفً الجملة وفً حالة السؤال سواء كان ذلك للمعدود او غٌر   anyكلمة  -

 المعدود .

 

 تستخدم فً عندما نقدم شًء على احد ما سواء كان معدود أو غٌر معدود .  someكلمة  -

 

 

 أمثلة  :

 

Every student . 

 

Each student . 

 من ملخص السكرتٌر عبادي قطعة تدرٌب على مهارة القراءة السرٌعة 66وأخٌرا صفحة 
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 المحاضرة التاسعة

 أول ما نبدأ فيو في المحاضرة التاسعة

 : الكلمات ومعانييا

 Meaning Nouns المعنى

 The condition we live in / everything البٌئة
around 

Environment 

 Problems in life / pains Hard ships الشدة والضٌقة
 A person's age between 13 and 19 Teenager مراهق

 a big or strong difference Contrast مقارنة بـ
 Illegal behavior like killing or stealing crime جرٌمة

مشاعر 
 وأحاسٌس

Love ,anxiety, joy /feelings Emotions 

 A picture vision رؤٌة
 

 األفعال ومعانييا :

 Meaning Verb الفعل
 Work for free Volunteer تطوع

 To let things /persons free Release ٌطلق سراح
 To get ready prepare تحضٌر
 Take things to destination توصٌل

/hand on 
Deliver 

 

 

 Meaning Phrase verb المعنى
 Look after Take care of pv ٌعتنً بـ

 

 الصفـات ومعانييا :

 Meaning Adjective المعنى
 Well – known Famous مشهور
 Being without any people وحٌد

around 
Lonely 

 Very hard /strong Tough صعب المراس / مجهد / قاسً
 Happiness or enjoyment Fun مرح / متعة / فله

 Quickly Fast بسرعة
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 ظروف التكرار  

في الجدول التالي يتضح لنا ما ىي ظروف التكرار وكم نسبة التكرار لكل ظرف فظروف التكرار قد  
 تزيد أو تنقص  

 ظرف التكرار نسبة التكرار

 alwaysدائما /  011%
 usuallyعادة /  01%
 oftenغالبا /  56%
 sometimesأحٌانا /  61%
 seldomقلما , مرات ومرات /  01%
 rarelyنادرا /  06%
 neverأبدا ونهائٌا /  1%

 

 أٌن تكتب الظروف التكرارٌة داخل الجملة ؟

أفعال مساعدة أو أفعال ٌكون )أي إذا كانت الجملة تحتوي على فعل أساسً فقط أي بدون  -1

 تكون فً مضارع بسٌط أو ماضً بسٌط ( فان الحال ٌأتً قبل الفعل مباشرة . مثل :

Sami always respect his friends  

 

 حال              فعل أساسي                                        

 

– am – is –are – wasإذا كانت الجملة تحتوي على فعل يكون واحد فقط )  – 2
were : فـان الحال يأتي بعد فعل يكون مباشرة . مثل ) 

The students are usually afraid of the final tests . 

  

 فعل يكون                     حال  
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أو    had , haveإذا كانت الجملة تحتوي على فعل أصلي وفعل مساعد قد يكون    -3
do , does   فـان الحال يأتي بين الفعل المساعد والفعل األصلي بالنص بينيم بالضبط . مثل

: 

Our doctor has rarely switched of his mobile  

 

 فعل مساعد            حالفعل أصلي                

 

بالطبع في حالة السؤال نستبدل الفـاعل بالفعل المساعد وتنزل باقي الجملة كما ىي بما   -4
 فييا الحال . فمثال :

The doctor has never disappointed any student . 

 

Has the doctor ever disappointed any student ? 

 

في حالة السؤال .   everإلى     neverيجب اإلشارة إلى إن الحالة االستثنائية يجب تغيير  
فيي نفي استفيامية    everإجابة نفي توكيدي يعني تؤكد النفي بينما     neverالن  

 يعني كأنك تسألو وال مرة !!

 

 

 



 

61 
 

 neverنستخدم مع النفي  

I have not never traveled 

 أنا لم أسافر أبدا

 everنستخدم مع السؤال  

Haven't you ever traveled ? 

 

 ما قـلناه في الجدول التاليتلخيص  

  الفعل المساعد الحال الفعل األصلي 
At 6:45 Get up Always  I 
Foot ball Play Usually can Ali 

Some 
homework 

Got Some times has Mandy 

 

( عندما يكون ىو  am – is – are – was -wereنضع الحال بعد فعل يكون )
 غيره .الوحيد في الجملة وال يوجد فعل  

  فعل يكون الحال  
Laila Late never is Laila 

 

 85ارجعوا للتمارين الموجودة بملخص السكرتير عبادي صفحة  
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 زمن الماضي المستمر :

زمن الماضي المستمر :ىو عبارة عن وصف حدث في الماضي أثناء وقوع حدث في  
الثاني وقع في الزمن  الماضي البسيط .. يعني حدثين صاروا بنفس الوقت متزامنين ,  

الماضي بينما اآلخر وقع بنفس الوقت وحتى ال يكون ىناك لبس لدى المتلقي استخدموا  
 . الزمن المستمر لوصف الحدث األول

 متى نستخدم الزمن الماضي المستمر ؟ 
يستخدم الزمن الماضي المستمر لوصف حدث وقع في الماضي واستمر الحدوث  

 الماضي .. مثال :أثناء نقطة معينة من الزمن  
We were walking in the park around 7 pm last night . 

مساء , والمفيوم ىنا أنيم كانوا في حالة حركة   7كنا نمشي في المنتزه الساعة  
 ومشي في ذلك الوقت في تلك النقطة الزمنية في الماضي .

  ل وقع  يستخدم أيضا لوصف حدثين متزامنين بالماضي حدثا بنفس الوقت فـاألو
 عندما وقع الثاني . مثال :

I was taking a bath when the door rang . 
 كنت استحم بينما جرس الباب يرن .

 
الحظ حدثين بوقت واحد رنين الجرس واالستحمام فـاستخدمنا الماضي المستمر  

للفعل كداللة على االستمرارية في الحدث األول واستخدمنا الماضي    ingبإضافة  
 للربط بين الحدثين .  whenالبسيط للحدث الثاني .الحظ استخدام  
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 عالمات الزمن الماضي المستمر :
Last , ago ,……etc 

نفس عالمات الزمن الماضي البسيط , تذكر أن الزمن الماضي المستمر في الغالب  
متالزم مع حدث آخر في الماضي البسيط فيما دائما مع بعض وقد يتم تجاىل الفعل  

 البسيط وال يذكر في الجملة . الماضي  
I was eating lunch around 12 pm yesterday . 

 
 

 صيغة الزمن الماضي المستمر :
Subject + was / were + verb +----ing 

للفعل األصلي على أن    ingكما كنا نفعل في الزمن المضارع المستمر , نضيف  
 (was - wereيكون قبلو فعل يكون بحالة الماضي )

 تدريب على ميارة القراءة السريعة في ملخص السكرتير عبادي ... 88صفحة  
 

 الو وصحبو أجمعين ..وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى  
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 المحاضرة العاشرة

 

 نبدأ بالكلمات ومعانٌها

 Meaning Nouns المعنى

 Special food for sick or حمٌة
for slimming 

diet 

  A small or light meal وجبة خفٌفة
between main meals 

Snack 

 

 وهنا األفعال ومعانٌها

 Meaning Verb المعنى

 Win or get some thing Gain شًءٌحصل على 

 Meet or unite Join ٌنظم إلى شًء

ٌعمل / ٌؤدي وظٌفة / ٌنجح 
 بشًء ما

Do / succeed / have a 
job 

Work 

 Heat in water Boil ٌغلً

 Heat with fire Bake ٌخبز

 Heat in oil Fry ٌقلً

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Meaning Conjunction انًؼُى

 Apart  from Except تاسرثُاء

 

 هنا الصفات ومعانٌها :

 Meaning Adjective المعنى

 Very beautiful Attractive معجب / ٌنجذب لشًء

 Not cooked Raw غٌر مطبوخ / نٌئ

 Thin in an attractive نحٌف بطرٌقة جذابة
way 

Slim 

 Fat – the opposite of وزن زائد
slim or thin 

Over weight 

 Old – smelly  and bad Disgusting مقرف

 Very pleasant taste Delicious لذٌذ
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 أقساو انكالو
 

 ( االسم :1

فكرة بسٌطة , قد ٌكون كلمة قد تدل على مكان , شًء , اسم شخص , 

 ٌكون لٌس لها معنى ولكنها تعنً شًء محدد واألسماء تنقسم إلى :

 األسماء الشائعة : – 1

 –بحر  –أخ  –أم  –كلمات تدل على اسم مثل كلمة أب  –أسماء أماكن 

 .....الخ .-بنت  –ولد  –محٌط 

Father – mother – brother – sea – ocean – boy – girl 

…..etc 

 األسماء المعروفة : – 2

 –محمد  –هً أسماء األشخاص المعروفة واألماكن المعروفة مثل احمد 

 السعودٌة .....الخ . –المصمك 

Ahmed – Mohammed-  Al musmak – Saudi Arabia …..etc 

وٌجب االنتباه إلى أن األسماء المعروفة والمعرفة دائما تبدأ بحرف كبٌر 

أول الجملة وأوسطها أو نهاٌتها للداللة على أن هذا سواء كان ذلك فً 

 االسم معروف ومعرف ولٌس له معنى آخر .

 األسماء المفردة : -3

هً األسماء التً تكون بصٌغة مفردة سواء كانت معروفة أو غٌر معروفة 

 Boy – girl- sea مثل :
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 األسماء المجموعة : -4

كانت معروفة أو غٌر معروفة هً األسماء التً تكون بصٌغة مفردة سواء 

 Boys – girls لها مثل :  s بإضافة 

 

 men - womenأو تكون بصٌغة جمع دون الحاجة ألي إضافات مثل : 

 

 األسماء المفردة المملوكة )اسم ٌتبع اسم آخر ( : -5

 Ahmed'sهو اسم ٌتبع آخر وٌدل على تبعٌته له كأن نقول حقٌبة احمد  

case    أو أخت احمدAhmed's sister   كنوع من تأكٌد ملكٌة احمد

الملكٌة لداللتها على   sوهً تسمى   sوكما نرى وجود فاصلة متبوعة بـ 

 تبعٌة االسم الذي بعدها .

 

 األسماء المجموعة المملوكة )اسم مجموع ٌتبع اسم آخر (: -6

ح نفس ما قلناه فً األسماء المفردة المملوكة ٌقال هنا إال أن االسم أصب 

ٌعنً حقائب البنات . أو نقول   girls ' casesمجموعا كأن نقول 

Ahmeds' places    أو نقولgirls' day  ٌعنً ٌوم البنات . غالبا ما ٌتم

كداللة على الجمع واالسم الثانً   sوٌكتفً بـ  sتجاهل الفاصلة التً بعد 

 ٌصبح تابعا له .

 ( الفعل :2

أمر ما . كما أنها تساعد على تدل على حدوث حدث ما أو تصف وقوع 

إنشاء جملة صحٌحة ألنه ال ٌصح بناء أي جملة بدون فعل .. األفعال فً 

 اللغة االنجلٌزٌة لها حالتٌن :
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 eat – drinkفعل ٌصف حدث ما مثل  :  Actionأ ( فعل ٌصف حدث 

– drive – go …. 

لذي ٌعنً توصٌله أي مهمته الربط بٌن الفاعل والحدث ا ب ( فعل ربط :

ٌعنً نقدر نقول األفعال  is – are – have وقع )المفعول به ( مثل 

 المساعدة بشكل عام

He is sick 

 (الضمائر :3

وهً كلمة تأتً بدال عن االسم أي ضمٌر ٌعود على االسم سواء كان اسم 

شخص أو مكان أو أي اسم كان جمع أو مفرد نستطٌع إن نستبدله بضمٌر 

 م فً الجملة .ٌدل علٌه الن تكرار االس

 أ( ضمائر شخصٌة :

 I – he – she – they – weهً التً تعود على االسم بذاته مثل : 

 – they) (we - us - our - ours),وضمائر الملكٌة المشتقة ومنها :

them - their ), (yourself –myself-theirs) ,(I – me - 

mine),(you – your - yours),(she – her - hers)(it - its) 

 

 ب( ضمائر النكرة :

 وهً التً تعود السم غٌر معروف مثل كلمة :

 any body ----ٌعنً أي احد 

 some one----بعض الناس 

 any one ----أي واحد 
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 ج ( ضمائر اإلشارة :

 that – this – those – theseوهو الضمٌر الذي ٌشٌر لشًء ما مثل :

 

 : د( ضمائر االستفهام )السؤال(

وهو الضمٌر الذي له داللة استفهامٌة أي ٌكون فً الجملة للسؤال عن  

 أمر ما . مثل :

Who – which – what – whom – whose. 

 

 

 ( الصفة :4

وهً عبارة عن كلمة تصف االسم ٌعنً حالته وشكله ولونه وطوله ...الخ 

 توضح لنا الحالة التً فٌها االسم .

 Ahmed is sickمثل : 

 ض .أي احمد مرٌ

 مثال آخر :

Just give me five minutes. 

 دقائق والخمسة صفة للدقائق . 5دقائق , الحظ حددت  5أي أرٌد منك 

 ( الحال :5

هً عبارة عن كلمة تصف الفعل ٌعنً قوة حدوث الفعل وحدته ودرجة 

 خطورته مثل :

He drives quickly 
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 الحظ وصفت قٌادته بالسرٌعة ,

 مثال آخر :

They run fast 

ٌعنً هم ٌركضون بسرعة والحظ وصفت ركضهم بأنه سرٌع . أي 

بصٌغة أخرى دائما الحال ٌجٌبنا عن كٌفٌة حدوث الفعل وٌجب على 

 howالسؤال 

 

 أ( الحال االستفهامً :

 how – when – where …etcوهً أدوات االستفهام المعروفة 

 وهً التً تأتً دائما فً أول الجملة .

 ٌن الجمل :( أدوات الربط ب6

 من أهم أنواع الكلمات هً الكلمات التً تربط بٌن جملتٌن مثل :

(and –or – but – ether – nor – nether ) 

 كان نقول :

I go to work every day and I eat my breakfast there. 

 ( حروف الجر :6

دائما ٌأتً بعد حرف الجر مباشرة اسم أو ضمٌر ٌعود على اسم وال ٌجوز 

 ٌأتً بعدها فعل . أن

They received a postcard from Bobby telling about his 

trip to Canada . 

بملخص السكرتٌر عبادي أشهر حروف الجر قراءة بتركٌز  65صفحة 

 فقط .
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 ( كلمات التعجب :8

هً كلمات توصل للمتلقً تعبٌر معٌن لالندهاش والتعجب من شًء مثل 

 ٌا ربٌه ^_^  Goodnessقول : 

Wow  . ٌا هلل !!... واستخدامها قلٌل وغٌر شائع فً اللغة االنجلٌزٌة 

 

 ملخص السكرتٌر عبادي 66حل تمارٌن صفحة 

 وبكذا انتهٌنا من المحاضرة العاشرة

 وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعٌن
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 المحاضرة الحادٌة عشر

 

 الكلمة إلى مقاطع صوتٌةأوال : تجزئة 

  fast , big , cheap , long :مقطع صوتً واحد  

عند نطقنا للكلمات السابقة ستجد أنها مقطع صوتً واحد من الصعب 

 تقسٌمه.

 

  happy , crazy , dirty :مقطعٌن صوتٌٌن  

 عند نطقنا للكلمات السابقة سنجد أنها من مقطعٌن صوتٌٌن 

 

 

 important , wonderful :  ثالثة مقاطع صوتٌة 

 عند نطقنا للكلمات السابقة سنجد أنها ثالث مقاطع صوتٌة 

 

---------------------------------------------------------------- 

 المقارنات :

 كٌف نصف شًء ما ؟

  لالسممالزمة الصفة دائما 

  للفعلمالزم  الحال

 تً الصفة قبل الموصوف عند وصف شًء فً اللغة االنجلٌزٌة البد أن تأ

 )االسم(

Big car 

 

 صفة   اسم                                         
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 أ( المقارنة بٌن شٌئٌن :

 أي تقارنه بٌن أمرٌن وتصف احدهما بصفة هو أفضل بها عن اآلخر كأن نقول :

The second apple is larger than the first 

 من التفاحة الثانٌة .أي أن التفاحة األولى اكبر 

 ب( مقارنة شًء من مجموعة :

 أي نقارن شًء ما بالمجموعة كاملة كأن نقول :

The third apple is the largest of the three 

 أي أن التفاحة الثالثة اكبر التفاحات الثالثة 

 المقارنة بٌن اثنٌن : 

My car is fast but his car is faster 

 

 )مقطعها الصوتً (للصفة فانه ٌلزمنا أن ننظر حالة الصفة   erعندما نرٌد إضافة 

 فهناك استثناءات وال تضاف بشكل تلقائً لكل الصفات , وعلٌك أن تراعً ما ٌلً :

 بدون نقاش   er: نضٌف  مقطع صوتً واحدعندما تكون الصفة  .1

        Long           longer 

  

 مقطع صوتً واحد      erأضفنا       

 

Cheap              cheaper                  

 

 مقطع صوتً واحد       erأضفنا            
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  Iبـ   y:نستبدل   yعندما تكون الصفة مقطعٌن صوتٌٌن وتنتهً بـ  .2

 كالمعتاد مثل :  erونضٌف 

 

Funny                                  funnier 

 

 yمقطعٌن صوتٌٌن تنتهً بـ       erبعدها  Iوأضفنا   yحذفنا الـ  

 

 عندما تكون الصفة مقطعٌن صوتٌٌن أو أكثر : .3

 قبل الصفة . فمثال :  moreنضٌف كلمة 

more modern , more expensive  

 

 

فً بعض الحاالت الشاذة هناك بعض الصفات التً لها تصرٌف ثانً  .4

ستبدلها مثل األفعال , فال نضٌف أي حرف للصفة األصلٌة بل ن

 بتصرٌفها الثانً مثل :

Good            better 

 

 

 مالحظة : 

( على الصفة األقل erإذا قدمنا الصفة األكثر تماٌزا )الصفة التً نضٌف لها 

 بعد الصفة األكثر تماٌزا .  thanفً الجملة فإننا نضٌف كلمة 

 

 بدال من قول :

My car is fast but car is faster 
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 القول :نستطٌع 

His car faster than my car 

  

 الصفة األكثر تماٌزا فً أول الجملة           بعد الصفة األكثر تماٌزا thanأضفنا 

استخدامها عندما  وال ٌجوزهذه المالحظة خاصة عند المقارنة بٌن شٌئٌن اثنٌن فقط  

 نقارن شًء مع مجموعة .

 المقارنة واحد لمجموعة : 

 أوال نأخذ مثال عشان نشرح علٌه 

My car is fast and your car is fast ,too . but his car is the fastest. 

 

 تعطً انطباع بأنها األسرع . 

 

 االستثناءات : 

   est( عندما تكون الصفة مقطع صوتً واحد : نضٌف 1

 

Long                      longest 

 

 واحدمقطع صوتً   estأضفنا  

 

Cheap                             cheapest 

  

 مقطع صوتً واحد     estأضفنا   

 كالمعتاد :  estونضٌف  iبـ   yنستبدل   y( عندما تكون الصفة مقطعٌن صوتٌٌن وتنتهً بـ 2

Funny                        funniest 

 

 yمقطعٌن صوتٌٌن وانتهت بـ                   estبعدها  iوأضفنا   yحذفنا الـ                   
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 قبل الصفة مثال : most( عندما تكون الصفة مقطعٌن صوتٌٌن أو أكثر : نضٌف كلمة 3

Most modern 

Most expensive 

(  بعض الحاالت الشاذة : هناك بعض الصفات التً لها تصرٌف ثالث , مثل األفعال ..فال 4

 للصفة األصلٌة بل نستبدلها بتصرٌفها الثالث مثل :نضٌف أي حرف 

 

Good                           best 

 

 

 

 

 اختصار لكل اللً قلناه بالجدول التالً 

 

المقارنة بٌن  المقارنة بٌن اثنٌن الصفة المقارنات
 مجموعة

  Long  Longer  Longest مقطع صوتً واحد

مقطعٌن صوتٌٌن 

 yوٌنتهً بـ 
Funny  Funnier  Funniest  

مقطعٌن صوتٌٌن أو 
 أكثر

Modern  More modern  Most modern  

  Good  Better  Best الحاالت الشاذة
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 قواعد عامة شاملة ٌجب االنتباه لها عند كتابة الصفة :

 

 القاعدة األولى :

عند كتابة صفة من مقطع صوتً واحد تحتوي على أكثر من حرف علة أو تنتهً 

 فً حالة المقارنة بٌن شٌئٌن erفإننا نضٌف  بحرف ساكن )لٌس بحرف جر(

 إذا كانت المقارنة بٌن أكثر من شًء مثل :   estونضٌف 

Tallest Taller Tall 

Neatest Neater Neat 

Deepest Deeper Deep 

 

 القاعدة الثانٌة :

فً نهاٌة  rفانه ٌلزمك إضافة  eعند كتابة صفة بمقطع صوتً واحد وتنتهً بـ 

فً نهاٌة الصفة التً تكون المقارنة  st والصفة التً تكون المقارنة فٌها بٌن شٌئٌن 

 فٌها بٌن مجموعة مثل :

Widest Wider Wide 

Finest Finer Fine 

Cutest Cuter Cute 

 

 

 القاعدة الثالثة :

ٌجب  قبله حرف علةوٌنتهً بحرف ساكن عند كتابة صفة بمقطع صوتً واحد 

 estو للصفة إذا كانت مقارنة بٌن شٌئٌن  erوإضافة  علٌك مضاعفة الحرف األخٌر

 مثل : للصفة إذا كانت المقارنة بمجموعة

Saddest Sadder Sad 

Biggest Bigger Big 
Fattest Fatter Fat 
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 القاعدة الرابعة :

فانه ٌجب علٌك تغٌٌر   yعند كتابة صفة تحتوي على مقطعٌن صوتٌٌن وتنتهً بـ 

للصفة إذا كانت  estللصفة إذا كانت مقارنة بٌن شٌئٌن و   erوإضافة  i إلى   yالـ 

 المقارنة بمجموعة مثل :

Happiest Happier Happy 

Jolliest Jollier Jolly 

Laziest Lazier Lazy 

 

 

 الخامسة :القاعدة 

أي  تنتهً بمقطع صوتً غٌر مشددعند كتابة صفة تحتوي على مقطعٌن صوتٌٌن 

لنهاٌة الصفة التً تقارن   erإن الصوت ال ٌخرج بشدة فً النهاٌة . فعلٌك إضافة 

و  le فً حالة الصفات التً تنتهً بـ.  للصفة التً تقارن بٌن ثالثة estبٌن اثنٌن و 

ow  ٌتم إضافةer  وest بشكل تلقائً دون النظر ألي من هذه القواعد مثل : لها 

yellowest   Yellower  Yellow  

Gentlest  Gentler  Gentle  

Simplest  Simpler  Simple  

 

 

 

 بالنسبة للحال ٌنطبق علٌه بعض ما قٌل فً الصفة

 عند المقارنة بمجموعة : estعند المقارنة بٌن شٌئٌن و erفكما قلنا أننا نضٌف 

 Sally works hard حال

sally thaner hardSteve works  

  تأتً عند المقارنة بٌن شٌئٌن        
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Kathy and sue work the hardest of all. 

 مقارنة بٌن مجموعة                         

 

 أمثلة على أحوال تعامل معاملة الصفات 

Fastest Faster Fast 

Slowest Slower Slow 

Quickest Quicker Quick 

Earliest Earlier Early 

Brightest Brighter Bright 

Highest Higher High 

 

 

 تعامل معاملة الصفات : الأمثلة على أحوال 

Most Recently More Recently Recently 

Most Effectively More Effectively Effectively 

Most Frequently More Frequently Frequently 

 

 

 

 

 

 تتبع قواعد : الاألحوال الشاذة اليت 

Worst Worse Badly 

Most More Much 

Least Less Little 

Best Better Well 
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 تتبع قواعد : الالصفات الشاذة اليت 

Best Better Good 

Worst Worse Bad 

Most More Much 

Least Less Little 

Farthest Farther Far 

Oldest / eldest Older / elder Old 

 

 وبكذا انتهٌنا من المحاضرة الحادٌة عشر
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 المحاضرة الثانٌة عشر

 

 طبعا فً بداٌة المحاضرة مراجعة للمحاضرة السابقة :

 لكم الجدٌد بالمحاضرة فقط . أضٌفوراح 

  بعض الصفات ٌضاف لهاun  فً البداٌة لعكس معناها فمثال: 

Happy        سعٌد 

 

 إذا نعكس معناها ونقول غٌر سعٌد بتصٌر 

Un happy غٌر سعٌد 

فً المقارنات نستطٌع أن  yهذه الحالة وتحدٌدا تلك التً تنتهً بـ 

كال الحالتٌن صحٌح .  er, estأو نضٌف   more , mostنستخدم 

 فنستطٌع القول :

 

Un happy           un happier            un happiest 

 

Un happy           more Un happy         most Un happy 

                  

  نستطٌع أن نستخدمthan   فً المقارنة بٌن شٌئٌن عندما تكون

 الصفة األكثر تماٌزا فً بداٌة الجملة فنقول :

- Mohammed taller than Ali. 

- She's more intelligent than her . 

 

 تكون متبوعة باسم أو بضمٌر ٌدل علٌه.دائما 

-  

-  
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الكلمات التً تأتً قبل الصفة لتقلل من حدة الصفة أو تزٌدها , والمقصود هنا  -

أن هذه الكلمات تعطً انطباعا لدى المتلقً بأن هناك فارق فً المقارنة سواء 

 : بالزٌادة الحادة أو النقصان بشًء بسٌط   مثل

Much , a lot , far , a bit /little , slightly . 

 

 فمثال الجملة :

You should go by train , it would be much cheaper . 

 

 

أحٌانا تأتً جملة بها صفتٌن مقارنة متتابعتٌن وقبل كل واحدة منهما أداة  -

والمقصود هنا لٌس تعرٌف الصفة بل هو إلعطاء انطباع لدى  theتعرٌف 

المتلقً بتالزم هذه الصفتٌن بشكل متتالً وأنهما مترابطتٌن بشكل شرطً 

 فالذي ٌؤثر على الصفة األولى تلقائٌا سٌؤثر على الصفة الثانٌة .

- The smaller the gift , the easier it is to send. 

 

كان إرسالها أسهلكلما كانت الهدٌة اصغر   

 

***************** 

 

- The bigger the gift , the more difficult it is to send . 

 

 كل ما كبرت الهدٌة كل ما كان إرسالها أصعب

 

******************* 

 

 

- The more stressed you are , the worse it is for your health . 

 

 كلما توترت كلما ساءت صحتك

 

******* *************  

- The more relaxed you are , the better your health is. 

 

 كلما كنت مسترخً , كلما كانت صحتك جٌدة

 

 . البد أن نعرف أن المقارنة فً المقطع األول البد أن تكون متوافقة مع المقطع الثانً 
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  من الممكن أٌضا تكرار الصفة مرة أخرى بعد كتابةand   ًلتعطً انطباعا للمتلق

 بتزاٌد هذه الصفة بشكل مستمر .

- The sea was getting rougher and rougher . 

- Her illness was becoming worse and worse . 

 

 

 الوجه اآلخر للمقارنة )اقل بالصفة (: -

 

بنفس مفهوم المقارنات التً تحدثنا عنها وبنفس القواعد تقرٌبا نستخدمها ولكن ما ٌلزمك هو 

 theعند المقارنة بٌن شٌئٌن وعند المقارنة بمجموعة استبدال  lessبـ  moreاستبدال كلمة 

most  بـthe least .وهً تعكس المعنى تماما 

 

This sofa is less comfortable . 

 

 ٌعطً انطباع بأنها اقل من غٌرها. lessٌكة اقل راحة فاستخدام ٌعنً هذه األر

 

 

It's the least expensive way to travel . 

 

 ٌعنً الطرٌقة األقل غالء على اإلطالق للسفر ٌعنً ال ٌوجد ارخص منها

 

She was the least intelligent of the three sisters 

 هً األقل ذكاء من أخواتها الثالث .

 : المساواة
نستطٌع التعبٌر عن المساواة فً المقارنات باستخدام صفة المقارنة مع إضافة نوع 

قبل وبعد الصفة حٌث تفٌد أن كال الطرفٌن متساوٌٌن  asآخر من البهارات لها مثل 

 بها :

 

- Ahmed is as tall as Mohammed. 

- Ahmed is as good as Mohammed. 

- Ahmed speak English as fluently as Mohammed. 

- Ahmed is as famous as  Mohammed. 
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- Women work as  hard as men do . 

 

  ًعندما نرٌد نفً جملة المساواة أي أنهم ال ٌستوون نستخدم أداة النف

not  . 
 

Mohammed. as tall as notAhmed is  

 

  بكذا انتهٌنا من المحاضرة الثانٌة عشر
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 المحاضرة الثالثة عشر

 نبدأ في الكلمات ومعانييا مثل كل مرة

 Meaning Nouns المعنى
 Kinds of living things Species نوع / فصيلة حيوانية

 Way of acting Behavior يتظاىر بشيء / سلوك
 The small hard part of a بذرة

plant 
Seeds 

 Character / qualities and شخصية / شخص ما
features of a person 

Personality 

 A building where old متحف
things are shown 

Museum 

 Sea or ocean beach / shore Coast الشاطئ / الساحل
 Comment in a joking way Irony سخرية

 

 وىنا األفعال ومعانييا

 Meaning verb المعنى
 Calculate or say 1,2,3 Count 1,2,3يعد  

 Be impossible to see / stop يختفي
existing 

Disappear 

 To be happy in doing some يستمتع
thing 

Enjoy 

 Like prefer يفضل
 To move from a place to يسافر

another 
Travel 
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 وىنا الحال ومعناه

 Meaning Adverb المعنى
 / With each other مع بعض

opposite of apart 
Together 

 

 وىنا الصفـات ومعانييا

 Meaning Adjective المعنى
 Feel uninterested Bored طفشان
 Very clever Intelligent ذكي
 Anxious or un قـلق

happy 
Worried 

 

 في ىذه المحاضرة راح ندرس أدوات التعرف مع الصفـات
 

 استخدام أدوات التعريف في حالة كان االسم مسبوقة بصفة : 
 

a broken egg 
 

 أداة تعريف       صفة            اسم                          
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تبدأ بحرف   eggبالرغم أن االسم   aفبالتالي استخدمنا    bتبدأ بالحرف    brokenالصفة  
 العلة .
 

an unusual problem 
 

 
 أداة تعريف           صفة              اسم                

 
تبدأ بحرف ليس بعلة ولكن الصفة ىي   problemبينما االسم   unusualقبل الصفة  

 العلة.
 

عندما نستخدم صفة نطقيا ال يوحي بأن الحرف األول احد حروف العلة فـإننا   
 . aنستخدم أداة التعريف  

European country 
إال أن نطقيا يوحي بأن    eتبدأ بحرف العلة    Europeanبالرغم من أن الصفة  

 فنقول aبالتالي نستخدم حرف التعريف    yالحرف األول ىو  
a European country. 

مع الجمع والمفرد عن اإلشارة عن شيء معروف لدى    theالتعريف    أداةنستخدم  
 المتلقي والمتحدث , فمثال عندما نقول :

The dog that bit me ran away 
الذي عضك ىرب . ففي ىذه الحالة نتحدث عن كلب   الكلب )أعزكم اهلل(  أنوتعني  

للتحديد بالضبط من   thatمعين وىو الذي عض المتحدث , الحظ أيضا استخدام  
 المقصود...

 
 I was happy to see the policeman saved my life 

ىنا حددت من ىو الشخص الذي أسعدني وجودة وىو رجل الشرطة أكثر  
 . theة عليو لذا استخدمنا  واإلشار 
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 استخدام المعدود وغير المعدود مع أدوات التعرف : 
 a , an مع المعدود  

 
 the مع المعدود وغير المعدود  
 

I need a bottle of water 
 أي أنا احتاج قـارورة ماء

ألننا نتحدث عن شيء معدود وىو قوارير المياه بينما ال   aالحظ استخدام  
 theالن الماء غير معدود ويجوز استخدام    I need a waterيصح قول  

في حالة كان الماء معروف النوع وبنفس الوقت يفيم المتلقي عن ماذا  
 نقصد .

 
 I need a new glass of milkوأيضا عند قول   -

أي احتاج كاس جديد من الحليب الحظ كاس شي معدود ... وبنفس  
 الوقت ال يجوز قول :

I need a new milk. 
 الن الحليب غير معدود

تستخدم مع المعدود وغير المعدود المعروف لدى    theبينما   -
 المتلقي والمتكلم فمثال :

I love to sail over the water . 
فوق البحر ويقصد ىنا بحر ما يقصده بعينو بينما لما    أبحر أحب أناأي  

 فـان المعنى يكون أي بحر كان. theالتعريف    أداةنحذف  
 
 

 أيضا عندما نقول : -
He spilled the milk all over the floor. 
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 .. األرضوتعني ىو سكب الحليب كامال على  
 ىنالك حليب بعينو يتحدث عنو .  أنمن سياق الجملة نفيم  

 
 
 

 في المناطق الجغرافية :  theاستخدام  
 مثل :  theتأخذ أداة التعريف    أنعدة ال يمكن    أسماءىناك  

   أوفي حالة جمع الواليات    إالالتعريف مع أسماء الدول والمقـاطعات    أداة( ال تستخدم  1
 المقـاطعات :

Italy – Saudi Arabia – Australia - …. 
The Dominican republic – the Philippines – the united state. 

 
 التعريف مع أسماء المدن والواليات وأسماء الشوارع  أداة(ال تستخدم  2

Riyadh – Dammam – king Abdullah rd 
 

ما عدا ما يقع منيا في      lake Eire(ال تستخدم أداة التعريف مع أسماء البحيرات مثل  3
البحيرة جاءت في مجموعة وبالتالي يجوز استخدام    أنوالحظ   the great lakesمجموعة  

the    معيا ويدل عليياs    الجمع فيleak . 
 

 mount Fuji – mount Everestالجبال مثل    أسماءالتعريف مع    أداة( ال تستخدم  4
 : في حالة السالسل الجبلية نستخدم أداة التعريف مثل    إال

The Andes – the Rockies 
 the Matterhornالغير معتادة :   األسماء أو

 
 القـارات  أسماءالتعريف مع    أداة( ال تستخدم  5

 
 الجزر ما عدا ما يأتي ضمن مجموعة جزر :  أسماءالتعريف مع    أداة( ال تستخدم  6

Easter island  - the canary island – the Hebrides  
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 تستخدم قبل : theولكن اداة التعريف  
 the Nile – the pacific(اسماء االنيار والبحار والمحيطات :1

 
 (االشارة لنقطة معينة : مثل قول العامود الشمالي2

The north pole    اوthe equator  .خط االستواء 
 

 ( المناطق الجغرافية على االرض :3
The middle east – the west 

 
 ( اسماء الصحاري والغابات والخلجان وشبو الجزيرة :4

the Sahara – the Arabic gulf – the black forest. 
 
 

 في بقية المواضيع : theاستخدام  
 دائما وابدا مثل : theمواضيع مالزمة للـ 

 ( االتجاىات عند االشارة ليا :1
The center , the top , the middle , the bottom , the left , the right 

, the end of , the beginning of …… 
 

 ( المقـارنات اذا كنا نستخدم صفة ونقـارنيا بمجموعة :2
The same , the best , the worst ,…… 

 
 التي ليس ليا مثيل :االشياء المعروفة والوحيدة   (3

The sun , the moon , the sky, …… 
 

بينما نقول   televisionفي الحياة اليومية . ماعدا كلمة    لألشياء( االستخدامات الشائعة  4
the radio . 
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The doctor , the toilet , the bank , the theatre , the post office , 
the dentist , the cinema …. 

 
 

 مع بعض االماكن مثل : theيمكن استخدام  ال    اكم
 ( اسماء الوجبات :1

Breakfast , lunch , dinner 
 

(االسماء الروتينية في حياة شخص ما وخصوصا عندما تكون بصيغة امر ) ىذي شاذة  2
 النيا دارجة على اللسان اكثر من وجودىا كقـاعدة ( مثل :

Go to work , get to work , be at work , start work , finish 
work…. 

 
 ملخص السكرتير عبادي 124صفحة    أخرى أمثلة

 
 

مثل اسماء    األحوالبأي حال من   the ىناك بعض االسماء الشائعة التي ال تاخذ    أيضا-
 computer األكاديميةواسماء المواد    Saudiوالجنسيات   Chinese اللغات  

science  اللعبات الرياضية    وأسماءvolley ball . 
 
 

 


