
 
Singular < المفرد 

 + Noun is Noun + 
country a + is Canda + 

NOUN = اسم 
Canda =  مفرد >كندا  

=  is نمن أفعال يكو >فعل يكون] are - am - is [  
=  aدائماً تجي قبل االسم المفرد فقط وتسمىArticle <  يعني أداة تعريف 

country =  مفرد >دولة 
<  isللمفرد 
<  areللجمع 

nada is a countryCa 
  بين المفرد والمفرد is تأتي

Canada وcountry <  كلها مفرد  
<  an , aأدوات التعريف 

  anنكتبومتى  a نكتب متى
  هذي حروف العله ] i , u , o , e , a [  >أمام كل مفرد يبدأ بـ حرف an نكتب

 أمام باقي الحروف االنجليزية a و نكتب
  : مثلً 

imal < na an A cat isالحظو an وش جا بعدها ؟ 
  aوهالكلمه تبدأ بـ حرف من حروف العله وهو  animalكلمة

  a ألن باقي الحروف نكتب أمامها.. احفظوا حروف العله سهله جداً 
  : مثل

 ityC a Tokyo is 
  ؟ a نلحظ وش اللي جاء بعد

  وهو ليس من حروف العله C ألنها بدأت بـ حرف الـ ityC  >كلمة
  a لشان كذا كتبنا قبلهاع

<  Pluralالجمع 
sanimal are sCat 

<  sCatقطط 
<  areللجمع 
<  sanimalحيوانات 

  :لو نحولها للمفرد تجي كذا
 animal an is Cat 

 دائماً يأتي مع الجمع s الـ sanimal  >و scat في s لو نلحظ حطينا
  الجمعالتأتي مع  an , a  >ألن الـ an ولو نلحظ اختفت الـ

 في آخر الكلمه اذا بغينا نجمعها s ونضيف الـ an أو a يعني نحذف الـ
  :مثال ثاني

animal <  an is Dogهنا مفرد والمفرد تأخذ is ونضيف بعدها a أو an  
 الكلب هو حيوان

<  sanimal are sDogهنا جمع والجمع تأخذ are ونضيف في الكلمات s وحرف s ه هي جمعهي للداللة على ان الكلم 
 الكلب هي حيوانات

  :الضمائر
<  am ........I دائماً تجي معam  
<  are .......you  معدائماً تجي are  
is ........she  
<  is ......... heتجي دائماً معis  للمفرد 
is .........it  

 قواعد مهمه يف الغة االجنليزية
ويا مفهم سليمان ... اللهم يا معلم موسى علمين 

 فهمين

ويا مؤتي لقمان احلكمه وفصل اخلطاب اتين احلكمه 

 بوفصل اخلطا

اللهم إني أسألك فهم النبيني، و حفظ املرسلني، و 

  املالئكة املقربني، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة

بذكرك، و قلوبنا خبشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على 

 .كل شيء قدير، حسبنا اهلل و نعم الوكيل



  is دايماً مع بعض في استخدام الـ it , she , he  >احفظوها
are we ......... 

<  are ou ........yدائماً تجي مع are للجمع 
are they ....... 

  areدائماً مع بعض في استخدام they , you , we  >احفظوها
  : مثال

a student I am 
 أنا طالب

 a student you are 
 أنت طالب

a student she is 
 هي طالبة

a student he is 
 هو طالب

  a أمامها كتبنا.. الحظوا كل هاألمثلة مفرد 
sstudent we are 

 نحن طلب
sstudent they are 

 هم طلب
  جمع ألنها s آخر الكلمهالحظوا هالمثالين جمع وضعنا في 

 ..  
m`m ....... Ia I 
s`....... she si she 
s`s ....... hei he 
s`s ....... iti it 
 re`re ....... youa you 

re`re ....... wea we 
re`re ....... theya they 

  : مثال
 m a studenta I 

m a student`I 
 ( الفاصله تجي فوق)فاصله  `  >ونضع مكانها m aفي a نحذف الـ
  :مثال آخر

s a studenti She 
s a student`she 

  tNoبـ: طريقة نفي الجملة 
  :مثال
<  m not`Im not a teacher ...... a Iأنا لست مدّرس  

 re not`........ younot a teacher  rea you 
<  t`you arent a teacher ..........oyou are nهنا بصيغة ثانيه 

t`she isnt ...... oshe is n 
s not`s not ...... shei she 

 كامله not ونكتب الـ  .. isمن الـ i يعني فيها طريقتين يا إما نحذف الـ
  not من أداة النفي o أو نحذف الـ

 نضع مكانها الفاصلةو

  :طريقة انشاء السؤال
  :مثال

student is Anna a student ? ...... Anna Is 



  Annaو is الحظنا أننا في السؤال عكسنا مكان الـ
  :يعني لما يجيب لنا جملة ويقول لنا نسويها سؤال مثل هذه

at home <  are Theyهم في المنزل 
  heytو are نعكس مكان الـ

  :ذاوتطلع ك
 هل هم في المنزل ؟at home<  they Are؟
 

                    _______________________ 

 
  : (نعم و ال) طريقة اإلجابه على األسئلة القصيرة التي اجابتها 

  في الطريقة إللي قبلها تعلمنا كيف ننشيء سؤال من الجمله العاديه
  ...اآلن نتعلم كيف نجاوب عليها

  :مثال
<  she is na a student ? ......yesAn Isهنا االجابه بـ نعم  
<  she`s not Anna a student ? ...... No Is نو شيز نوت.. هنا االجابه بـ ال ولتسهيل حفظ االجابه يكون نطقها 

......... <  No she isn`t ازنتنو شي .. االجابه بـ ال ولكن بطريقة ثانيه ولتسهيل حفظ االجابه يكون نطقها 
  :مثال آخر

are they at home ? ......... yes they Are 
aren`t they at home ? ....... No they Are 
 :مثال آخر

am I ready ? ...... yes you Are 
I`m not ready ? ...... No you Are 

  : Hasو  Haveاستخدام فعل
  شي يكون لك.. يعني ان تمتلك شي .. تسمى أفعال الملكّيه 
  أنا عندي قلم : مثلً  عندما تود أن تقول

  :باالنقلش نقول
pen a have I 

  ) you , they , we , I (مع Have ونستخدم
  ) it , She , He ( مع Has أما

  دااائماً سوا في أغلب القواعد it  >و she و he حطوها قاعدة أن
a pen have I 
a pen have you 
a pen have we 

na pe have they 
a pen has he 
a pen has she 

<  ink blue has itهنا ليش غيرنا وقلنا حبر ازرق ألنit  دوماً تأخذ غير العاقل  

the -an-a 

 an-a

-anvewelu-o-i-e-a 

-aconsonant 



 an-a

= The

the united states)

 the

 _ana 

 the

I live in ahouse. The house is quite old and has four 

she likes reading books 

)the-an-azero article(

 a

 u 

A University

A Euro

Abroken egg Nadj

**  the  

 school -  college -  university -  class 

 hospital -  work -  court –  marketbreakfast….. 

**  the 

 )

)  the  : 

 The USA -  The Netherlands -  The philippines - 

 The United Arab Emirates -  The Sudan

 the (  

 ) . 

I like listening to the piano

) 

 The earth -  The sun -  The sky -  The moon



 Demonstrative pronounsضمائر االيضاح 

FarNear 

There here Place 

ThatThis Singular 

Those  These Plural  

 

 

            -you-they-i=we

it -she-he

    

had –have  -has

               were-was-are-am-is

 prepositions with timeالجر للوقت  حروف

–At 

-On

-In

    

 Do-Did –Done-Doing-Doesاستخدامات 

 

DO 

Does

Did 

Done 

Doing



ing

isaream

Ahmad is watching TV now

Ahmad and Khalid are watching TV now

I am watching TV now

ing

e ing come____ coming 

iey lyinglie 

ing 

run_____ running

 ing

  

 

 

 

Dislike _____ 

Hate_____ 

Like _____ 

Love ____ 

Need _____ 

Want _____ 

See _____  

Hear- ------- 

Smell____  

Taste_____ 

Believe _____ 

Know_____  

Think______ 

Understand_____ 

 



 ss

The sun goes around the sun 

Fatima visits her grandmother every Friday 

he, she, its

Fatima and her sister go the market every weekend

es it-she-he

x-ch-sh-o-sses

Fix____________ fixes 

Go____________________ goes 

*y yies  

Cry______________ cries 

:  

 

 

 

 



countable Un countable 

 muchتاخذ  manyتاخذ 

 تاخذ ادوات التعريف 

a-an-the 

 zeroo aritklليس هلا ادوات تعريف 

 few-afewتاخذ 

Some-any 

 little-alittelتاخذ 

Some-any 

 s-esهي اليت المجع هلا باستخدام  هلا صيغة اجلمع واملفرد 

ومجيع االمساء الغري معدوده تعامل معاملة 

 املفرد 

تدل على والكن لو وضعت كلمات 

الكميه قبل االسم الغري معدود فانه تامل 

 معاملة اجلمع مثل 

Two cups of tae are not enough for me 

 

  

 

 



  : ضمائر المفعول به وضمائر الملكية

Object / Possessive Pronouns 

 

Subject pronouns  

  ضمائر الفاعل

 
 

 

 Object pronouns                                                            

 ضمائر المفعول به                                                    

 

 

 

 

 

I    انا 

You    انت 

We   نحن 

They     هم 

He   هو 

She  هي 

It       هذا   

 

 

me انا 

you انت 

   -  us نحن -نا -لنا 

      them  منهم 

     him له 

        herلها 

it  هذا 

 

 

 
 

 



possessive pronouns 1                                

 ضمائر الملكية                                 

possessive pronouns 2                                          

2ضمائر الملكية                                         

My        لي 

your  لكم 

our لنا their                 
 لهن   –هن -هم    

his  لها 

mine   
 لي

yours   لكم 

ours   لنا 
theirs 

 لهم 

his    له 

      her  له 

Its_  له او لها او هو او هي

 لغير العاقل

   hers  لها 

Its- لها لغير العاقل 

 .يجب أن يتبع الضمير باسم 1في حالة استخدام ضمير الملكية 

 .الى أن يتبعه اسمال يحتاج الضمير  2في حالة استخدام ضمير الملكية 

 ضمائر الملكيه تجي بنهاية الجمله ومايتبعها شي( مودائما)غالبا 

 



 بعض االسماء الشاذه 

 مفرد_______جمع

men Man 

feet- foot 

children child 

people person 

teeth  tooth 

mice  ouseM 

womenwoman 

geese  goose 

 

 The Past Continuous الماضي المستمر

يستخدم هذا الزمن للتعبير عن فعل وقع في الماضي واثناء وقوع فعل اخر 

  ingفعل +  was/wereويتكون هذا الزمن 

 ياتي هذا الزمن عاده مع كلمات مثل 

When    عندما 

While  بينما 

As حيث ان 

Because   الن 

 

 

 

 



 The Past Simple الماضي البسيط

 

maha-ALshahrany

 فيصل امللك كلية االداب جامعة                                                     

 Yesterday -أمس 

last-الماضي 

ago-مضى 

 ad 1988او أي تاريخ في الماضي مثل 

  edيتكون هذا الزمن من التصريف الثاني  للفعل أي اضافة 

 yesterday edwhat happen:  مثال

 

 ،اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت 

 .الوكيل فرده عند حاجيت إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا اهلل ونعم


