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الـيت   املعربة انظر إىل الصورة .صياغة األفعال العاديةو صياغة اجلملساعد يف هي أفعال تاألفعال املساعدة  -

 :Geoffrey Leechربوفيسور الوضعها 

 
 لكـن األفعـال العاديـة   من األفعال املساعدة و عدداً أكثرنستنتج من الصورة السابقة أن األفعال العادية 

 .تسوى شيئاً بدون األفعال املساعدة ال

 :إىل قسمني مها Auxiliary Verbsتنقسم األفعال املساعدة  -

Primary Auxiliary Verbs :be - have - do واليت تأيت كفعل عادي ومساعد.  
Modal Auxiliary Verbs : همفقط وفعالً  إحدى عشرعددهم:  

will - would - can - could - may - might - shall - should 
must - ought to - used to 

  أو "-"ingأو  "-s"لـه   ضـاف ي الأن الفعل املسـاعد   وه الفرق بني الفعل املساعد والفعل العادي -
ed"-" ًحرف جر  يسبقه وال أبداto must,  musting,  musts  الفعل املساعد يف كان إال إذا

  أو "s-"فـيمكن إضـافة هلـم     "be , have , do" فقـط  همو وليس مساعداً اجلملة فعالً عادياً
"-ing"  فعالً عادياً وليس مسـاعداً يف اجلملـة   بشرط أن يكون الفعل يسبقهم حرف جرميكن أن أو. 

األفعـال   ها يفأن الفعل املساعد له ميزات تفوق عن هو والفرق الرئيسي بني الفعل املساعد والفعل العادي
ـ  و ربط الفعل باملفعول به فاألفعال املساعدة تساعد يف ،العادية ة صياغة النفي والسؤال واملسـتقبل وأزمن
 .إخل...األفعال

He wills go.                                                                                          خطأ 
He will go.                                                                      هو سوف يذهب( صح(  

أي الفعل يف التصـريف األول  ( املصدرالفعل املساعد يف  يلي الذي الفعل األساسيشكل وجيب أن يكون  -
  )ing–أو  s–وغري مضاف له 

 

  
 �����Introduction:  

  



He will go

He will go.

is 

are 

am 
be  

                                        

        

was 

were 

been 
 
 
 

(I 

(He 

(She 
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He will go

He will go.

is ���� He , She , It

are ���� You , We , They

am ���� I. 
be  ���� كن ،."
                                        

                                               

was ���� I , He , She , It

were ���� You , We , They

been ���� I , He , She , It , You , We , They.
 
 
 

I am/I' m

He is/He'

She is/She'

- be + -
- were 
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He will going.    

He will go.                          

   

He , She , It

You , We , They

 
، كن ، كوين ، كونا ، كونوا

                                        

                                       

I , He , She , It

You , We , They

I , He , She , It , You , We , They.

  
  

m) a genius

He's) a genius

She's) a genius

-ing ���� b
 + -s ���� 

 

                         

                          

  

                                                               

He , She , It ,  مفرداسم
You , We , They 

، كوين ، كونا ، كونوا
                                        

                                       

I , He , She , It , مفرد
You , We , They

I , He , She , It , You , We , They.

  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
  "....، يكونوا

genius.             

genius.        

genius.   

being. 
 was. 

                             

                                         

  ."سوف"مبعىن 

                                                     

 .اسم 
مجعاسم  ,  . 

، كوين ، كونا ، كونوا كن"عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
                                                       

                                             

مفرداسم  . 

You , We , They ,  مجعاسم

I , He , She , It , You , We , They.

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
، يكونوا نكون، تكون ، 

.                        

.                            

.                   

 ٣ 

"الفعل األساسي يف املصدر        
                             

مبعىن  لصياغة املستقبل

                                                     

 

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
. بعد األفعال املساعدة         
.اجلر             

 

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
، تكون ،  يكون

                     

                           

                           

Auxiliary Verbs:  

الفعل األساسي يف املصدر
              

لصياغة املستقبل ستخدم

                                                     

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن 
بعد األفعال املساعدة

اجلرف وحربعد 

  
I , He , She , It , You , We , They. 

am , is , :  
تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" لتشكيل صيغة احلاضر املستمر
يكون"يربط بني الفاعل وخربه مبعىن 

                      

                  

                    

Auxiliary Verbs

الفعل األساسي يف املصدرشكل 
)هو سوف يذهب           

ستخدمي فعل مساعد

                                                     :تصريفه
:  

عند صياغة اجلملة لألمر مبعىن ) ١  

بعد األفعال املساعدة) ٢  
بعد ) ٣  

:  

  :التصريف الثالث

am , is , are

لتشكيل صيغة احلاضر املستمر
يربط بني الفاعل وخربه مبعىن 

.عبقرياً      
.عبقرياً يكون        
.عبقرية تكون      

���Auxiliary Verbs ا����ل ا�����ة 

Omar AL

شكل جيب أن يكون 
هو سوف يذهب

will فعل مساعد

تصريفه
:احلاضر                 

:املاضي                     

التصريف الثالث                     

areل افعاأل

لتشكيل صيغة احلاضر املستمر فعالً مساعداً
يربط بني الفاعل وخربه مبعىن  فعالً مساعداً
 أكون أنا -
يكون هو -
تكونهي  -

��� ا����ل ا�����ة 

Omar AL-Hourani 

جيب أن يكون "خطأ   
هو سوف يذهب( صح  

willعلماً بأن 

  
  

                  

                     

                     

األستخدم ت 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

- عبقريأنا    

-عبقري هو   
-عبقرية هي 

be  

  
��� ا����ل ا�����ة 

  

 
 

  

    

                     

                     

 
- 

١(
٢(

   

 
 هي 

  
��� ا����ل ا�����ة 

  



(It 

(You 

(We 

(They 

 
 
 
 
 
 
 

ا ، 

I 

He 

She 

It 

You 

We 

They 

 

I will 
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It is/It' s) 

You are

We are/

They are

 
 
 
 
 
 
 

ـ ، كُ ، كنـت  ا ، ن

I was here

He was here

She was here

It was here

You were

We were

They were

 

I will be 

  ".يف البحث الرابع

You are 
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) a genius

are/You're

/We're) 

are/They'

 

، كنـت ، كانـت  

here.              

here.            

here.        

here.              

were here.      

were here.    

were here.       

 there minutes

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل

He is 

You are ���� You're  ,  They are 

 

genius.   عبقرية.

re) a genius

 geniuses

They're) genius

 ."تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع

، كانـت   كـان 

                                                  

                                           

                                               

                       

                              

.                                 

.                                 

there minutes later

تدرس بالتفصيل

He is ���� He's  ,  She is 
John is 
  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

You're  ,  They are 

عبقرية/عبقرياً تكون

genius.             

es.               

geniuses.     

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
كـان " ماضي يكون

                                    

                               

                                       

                   

                        

                             

                          

later.                            

تدرس بالتفصيل"املستمر التام 

He's  ,  She is 
John is � John's  ,  Ali is 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

You're  ,  They are 
I am 

 ٤ 

تكون/يكون" غري عاقل

                 

                

.                 

تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع
ماضي يكونىن يف املاضي مبع

                                    

                                    

                                       

                        
                                     

                                        

                                  

.                            

التام واملستقبل 

He's  ,  She is ���� She's  ,  It is 
John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are ���� They're  ,  We are 

I am ���� I'm

غري عاقل"هي /هو

                

.عبقريني             
.عبقريني            

:  
تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" ستمراملاضي امل
يف املاضي مبع يربط بني الفاعل وخربه

                                                              

              

                                                  

.هنا            
                                    

                                 

                               

.                              

واملستقبل لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي 

  :ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is 

John's  ,  Ali is �
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 
I'm  

هو - عبقرية/عبقري

.عبقرياً تكون  
عبقريني نكون
عبقريني يكونوا

was , were:
املاضي امللتشكيل صيغ 

يربط بني الفاعل وخربه

                     

                             

                     

هنا  كانت/كان
                     

                      

                        

  
 ".يكون

.هناك بعد دقائق        

be:  
لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي 

ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is ���� 

� Ali's 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 

Omar AL

عبقري" غري عاقل

تكونأنت  - عبقري
نكونحنن  - عبقريون
يكونواهم  -عبقريون 

was , were نالفعال

لتشكيل صيغ  فعالً مساعداً
يربط بني الفاعل وخربه فعالً مساعداً

      

.هنا                          
.هنا                   

.هنا كانت              
كان "غري عاقل

                       هنا كنت.
.هنا                           

.هنا                            

  :beيستخدم الفعل 
يكون"مبعىن  
هناك بعد دقائق سأكون

beenستخدم الفعل 

لتشكيل صيغة احلاضر واملاضي  فعالً مساعداً

ميكن االختصار على الشكل التايل
 It's 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
They're  ,  We are ���� We're

Omar AL-Hourani 

غري عاقل"هي /وه  

عبقريأنت   
عبقريونحنن   
عبقريون هم   

الفعال يستخدم 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

."...كانوا
هنا كنتأنا   
هنا كانهو   
كانتهي   
غري عاقل" هي/هو  

كنتأنت   
هنا كناحنن   
  كانواهم 

يستخدم الفعل  
 فعالً عادياً) 

سأكونأنا              

 
ستخدم الفعل ي 
فعالً مساعداً )

ميكن االختصار على الشكل التايل -

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
We're 

 

 
 
 

- 

١(
٢(

- 

١ (
             

- 

١(

-

-



has 

have 

had 
 
 
 
 
 
 

He 

She 

It 

I 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 
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has ���� He , She , It

have ���� I , You , We ,They

had ���� I , He , She , It , You , We ,
 
 
 
 
 
 

 ."يف البحث الرابع

He has friends.

She has friends.

It has friends

I have friends.

- have 
- have + 
- have + 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 

I have 

He had 
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He , She , It

I , You , We ,They

I , He , She , It , You , We ,

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل

friends.        

friends.           

friends.             

friends.           

 + -ing ����
have + -s ���� 
have + -ed ����

  :وليس عادياً
He has 

فعالً مساعداً وليس عادياً وأن 

I have ���� 

He had ����

I had ����

 

He , She , It , رداسم مف
I , You , We ,They

I , He , She , It , You , We ,

تدرس بالتفصيل

                  

                       

أصدقاء.             
                       

���� having.
 has. 
���� had. 

وليس عادياًفعالً مساعداً 
He has ���� He's , She has 

John has 
" have  فعالً مساعداً وليس عادياً وأن

 I've , You have 

���� He'd , She had 

���� I'd , You had 

 .اسم مف
I , You , We ,They ,  مجعاسم

I , He , She , It , You , We ,

تدرس بالتفصيل" واملستمر التام
(." 

                   

                     

/لديها أصدقاء
                

aving. 

has  ًفعالً مساعدا
He's , She has 
has ���� John's  
have , had"

I've , You have 
They have 

He'd , She had 

I'd , You had 
They had 

 ٥ 

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

واملستمر التام التام 
)يقوم بـ(جيري 

                        

              

هو/هي لديه/
                  

hasبشرط أن يكون 

He's , She has ���� 
John's  , Ali

"hadبشرط أن يكون 

I've , You have ���� You've , We have 
They have ���� They've

He'd , She had ���� She'd , It had 

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

  :املاضي والتصريف الثالث
They. 

  
 واملستقبل لتشكيل صيغة احلاضر

جيري ، يتناول ، 
أصدقاء.                    

أصدقاء.         
أصدقاء. أو هو

أصدقاء.                  

بشرط أن يكون  على الشكل التايل
She's , It has 

Ali  has ����
بشرط أن يكون على الشكل التايل 
  

You've , We have 
They've 

She'd , It had 

You'd , We had 
They'd 

  :تصريفه
:  

املاضي والتصريف الثالث

has , have:  
لتشكيل صيغة احلاضر

، يتناول ،  )لدى( 
هو لديه أصدقاء

هي لديها أصدقاء
ميلك/متلك أصدقاء
 أنا لدي أصدقاء

على الشكل التايل
She's , It has ����

���� Ali 's
على الشكل التايل 

  :يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You've , We have ����

 
She'd , It had ���� 

You'd , We had ����
 

Omar AL

تصريفه
:احلاضر           

املاضي والتصريف الثالث                     

has , have نيستخدم الفعال

لتشكيل صيغة احلاضر فعالً مساعداً
 ميلك"مبعىن  

أصدقاء. أو هو 
أصدقاء. أو هي 
غري العاقل" ميلك

أصدقاء. أو 

على الشكل التايل ختصار
���� It's , 
's 

على الشكل التايل ختصار 
يكون الفاعل ضمري رفع فقط

���� We've

 It'd نادر(
���� We'd , 

Omar AL-Hourani 

                   

                     

 

يستخدم الفعال 
فعالً مساعداً )
 فعالً عادياً )

 هو ميلك أصدقاء
 هي متلك أصدقاء

 هو/هي "غري العاقل
 أنا أملك أصدقاء

ختصاراالميكن  -

ختصار االميكن  -
يكون الفاعل ضمري رفع فقط

We've , 

نادر(  

We'd ,  

have  

  

          

                     

  
  
  
  
  
  
 
 

 
- 

١(
٢(

 
 
 

-

-



You 

We 

They 

He 

She 

It 

I 

You 

We 

They 

 

He 

She 

It 

I 

You 

We 

They 

 
 
 
 

He 
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You have

We have

They have

He has to

She has to

It has to 

I have to

You have to

We have to

They have to

 

 

He had friends

She had friends

It had friends

I had friends

You had 

We had friends

They had

 
 
 
 

He had to

He owned a car.                                         

xpressenglish.4t.com 

have friends.

have friends.

have friends.

has to go now

has to go now

 go now.        

have to go now

have to go now

have to go now

have to go 

 ".يف البحث الرابع

friends. 

friends.        

friends.            

friends.                   

 friends

friends.        

had friends

to go now.               

He owned a car.                                         

 

friends.             

friends.                      

friends.             

now.                  

now.           

.                     
now.            

now.        

now.       

 now.     

يف البحث الرابع تدرس بالتفصيل
  ".)قام بـ

                 

.              

                                

.                   

friends.                

.              

friends.                    

  ".كان جيب على
now.               

He owned a car.                                         

                       

                

                           

                      
                 

                   

                                    

                  

                   

                               

تدرس بالتفصيل
قام بـ( ، جرى ، تناول

                                                  

                                         

                    

.                                 

                                

                

                       

كان جيب على
now.                          

He owned a car.                                         

 ٦ 

               

               

                        

                    
                      

.تذهب اآلن     
                       

                                  

                      

                       

تدرس بالتفصيل"واملستمر التام 
، تناول كان لدى

                                 

                                       

.أصدقاء                      
                                  

                    

                             

                           

"have to"  كان جيب على"أو
                    

"own. 

He owned a car.                                         

أصدقاء.    
أصدقاء.           
 أصدقاء.       

 ".على ب

                   

                   
تذهب اآلن/يذهب 

                           
                    

                 
                                       

واملستمر التام لتشكيل صيغة املاضي التام 
كان لدى"مبعىن  

                                   

                                       

أصدقاء كانت لديها
                      

                              

                             

               

"have to"مبعىن ماضي 

                    

own"يف اللغة االجنليزية  "

He owned a car.                                                         

 أنت لديك أصدقاء
حنن لدينا أصدقاء

أو هم لديهم 
"to"  بجي"مبعىن

.ذهب اآلن        
.تذهب اآلن            

 أن" غري العاقل
.أذهب اآلن          
.تذهب اآلن      

.نذهب اآلن           
.يذهبوا اآلن            

:  
لتشكيل صيغة املاضي التام 

has , have 
             .

.أصدقاء                                              
كانت لديها/لديهكان 

                                   

.أصدقاء           
                .

.أصدقاء                         

"to"  مبعىن ماضي
.يذهب اآلن     

يف اللغة االجنليزية  "
                      

Omar AL

أصدقاء. أو 
أصدقاء. أو حنن 

ميلكون أصدقاء. أو
"to"يتبعه  

ذهب اآلني أن 
تذهب اآلن عليها أن

غري العاقل" عليها/عليه
أذهب اآلن علي أن

تذهب اآلن عليك أن
نذهب اآلن علينا أن
يذهبوا اآلن عليهم أن

:hadيستخدم الفعل 
لتشكيل صيغة املاضي التام  فعالً مساعداً
has , haveماضي  

.أصدقاء كان لديه
أصدقاء كانت لديها

كان " غري العاقل
.أصدقاء كان لدي  

أصدقاء كلدي
.أصدقاء ن لدينا

أصدقاء كانوا لديهم

"to"يتبعه  

يذهب اآلن أن كان جيب عليه

"، ميلك تلك
.هو امتلك سيارة       

Omar AL-Hourani 

 أنت متلك أصدقاء
 حنن منلك أصدقاء

  هم ميلكون
 فعالً عادياً )

  هعلي جيب

عليها أن جيب  

عليه جيب  

علي أن جيب  

عليك أن جيب  

علينا أن جيب  

عليهم أن جيب  

يستخدم الفعل  
فعالً مساعداً )
 فعالً عادياً )

كان لديههو   
كانت لديهاهي   

غري العاقل"هي /هو  

كان لديأنا   
لدي انك أنت  
ن لدينااكحنن   
كانوا لديهمهم   

 فعالً عادياً )
 كان جيب عليه

تلكمي"معىن  -
 هو امتلك سيارة

 
 
 

٣(
 

 

- 

١(
٢(

 
 

 

 
 
 
 

 
٣(

 

-



She 

It 

I 

You 

We 

They 

d

d

d

d

He 

She 

It 

I 

You 

We 
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She had to

It had to 

I had to go

You had 

We had to

They had

do ���� I , You , We , They , 

does ���� He , She , It , 

did ���� I , He , She , It , You , We ,

done ���� I , He , She , It , You , We ,

He does seem

She does

It does seem 

I do seem 

You do seem 

We do seem 

- do + 
- do + 
- do + 
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to go now

 go now

go now.                   

 to go now

to go now

had to go now

I , You , We , They , 

He , She , It , 

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

seem good

does seem good

seem good

seem good.              

seem good

seem good

o + -ing ���� 
do + -s ���� does.
do + -ed ���� did.

 

now.                               

now.            
.                   

now.                   

now.                        

now.                        

I , You , We , They , 

He , She , It , مفرد

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

 ".البحث احلادي عشر

good.                    

good.              

good.                           

              

good.         

good.           

 doing. 
does. 

did. 

                        

. تذهب اآلن            
.                          

.                       

.                        

.                        

I , You , We , They ,  مجعاسم
مفرداسم  . 

I , He , She , It , You , We ,

I , He , She , It , You , We ,

  ".يف البحث العاشر
البحث احلادي عشر

              

                               

                      

                               

                       

                      

 

 ٧ 

                            

تذهب اآلن/
                   

              

.                                   

.                                

 .اسم 

I , He , She , It , You , We , They.

I , He , She , It , You , We , They.

يف البحث العاشر
البحث احلادي عشر تدرس بالتفصيل يف

                                          

               

.حبالة جيدة                            
                                              

                                         

                                           

              

/يذهب أن" 
              

                  .
              .

                .

They. 
  

They. 

do , :  
يف البحث العاشر درس بالتفصيل

تدرس بالتفصيل يف
. 

                

                             

حبالة جيدة فعالً
                         

                 

                    

. تذهب اآلن    
" غري العاقل" 

. أذهب اآلن     
.تذهب اآلن
. نذهب اآلن
. يذهبوا اآلن

  :تصريفه
:  

: 

  :التصريف الثالث

o , does , d

درس بالتفصيلت"لصياغة النفي 
تدرس بالتفصيل يف" لصياغة السؤال

.لصياغة توكيد الفعل
.حبالة جيدة                      
.حبالة جيدة                     

فعالًتبدو /يبدو
.حبالة جيدة                          

.حبالة جيدة                     
.حبالة جيدة                      

Omar AL

تذهب اآلنأن  كان جيب عليها
 اعليه/عليه 

أذهب اآلن أن جيب علي
تذهب اآلن أن كان جيب عليك
نذهب اآلن أن كان جيب علينا
يذهبوا اآلن أن كان جيب عليهم

تصريفه
:احلاضر                     

:املاضي                     

التصريف الثالث                     

didل افعستخدم األ

لصياغة النفي  فعالً مساعداً
لصياغة السؤال فعالً مساعداً
لصياغة توكيد الفعل فعالً مساعداً
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً

يبدو" غري عاقل
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً
حبالة جيدة فعالً
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 كان جيب عليها

  كان جيب

جيب علي كان  

 كان جيب عليك

 كان جيب علينا

 كان جيب عليهم

                  

                     

                     

 
ستخدم األت 
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )
فعالً مساعداً )

فعالًهو يبدو   

فعالًبدو تهي   

غري عاقل"هي /هو  

فعالًأنا أبدو   

فعالًأنت تبدو   

فعالًحنن نبدو   

do  
 

                  

                     

                     

  
  
  

- 

١(
٢(
٣(
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They do seem good.                                                     حبالة جيدة فعالًهم يبدون.  

 ."يعمل ، يؤدي ، ينجز ، يقوم بـ"مبعىن  فعالً عادياً )٤

He does his job well.                                                جيدبشكل عمله يقوم بـهو.  
She does her job well.                                            بشكل جيدعمله قوم بـت يه.  

It does its job well.                جيدبشكل  اعملهبـ تقوم/عملهبـ يقوم "غري عاقل"هي /هو.  

I do my job well.                                                     بشكل جيد يعملبـ أقوم أنا.  

You do your job well.                                          بشكل جيد كعملقوم بـت أنت.  

We did our job well.                                     ماضي" .بشكل جيد ناعملبـ قمنا حنن"  

They did their job well.                              "ماضي" .بشكل جيد معملهبـ امواق مه   

  
  :تصريفه

  :احلاضر                     
will ���� I , He , She , It , You , We , They. 

  :املاضي والتصريف الثالث                     
would ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 

  "درس بشكل موسع يف البحث الرابعي" :willيستخدم الفعل  -
 ".البحث الرابعتدرس بالتفصيل يف " "سوف"لصياغة املستقبل مبعىن  مساعداًفعالً  )١

Susan will  be here in half of an hour.   تكون هنا خالل نصف ساعةوف سسوزان.  

 
  "درس بشكل موسع يف البحث الرابعي" :wouldيستخدم الفعل  -
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" "سوف"لصياغة املستقبل مبعىن  فعالً مساعداً )١

 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الرابع" Future in the Past املاضيمع  املستقبللربط  فعال مساعداً )٢

 ".البحث الثاين عشرتدرس بالتفصيل يف " Conditional Clausesيف اجلمل الشرطية  فعالً مساعداً )٣

 .سؤال فقطالصيغة  يف طلب املهذبعند ال فعالً مساعداً )٤

Would you lend me your pen?                طلب مهذب" هل تسمح يل بإعارة قلمك؟"  

 
 
 

will  
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  :تصريفه

  :احلاضر                     
shall ���� I , He , She , It , You , We , They. 

 :املاضي والتصريف الثالث                     

should ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  
  :shallيستخدم الفعل  -
يف اللغـة   willوقد حل حملـه   ،Weأو  I إذا كان الفاعل" سوف"املستقبل مبعىن  لصياغة مساعداًفعالً  )١

يف مايسـتعمل   جداً ونادر خصوصاً يف اجلمل االستفهاميةو ليستعم أما يف اللغة الربيطانية مازال ،األمريكية
 .اجلمل العادية

Shall we go abroad?                              مجلة استفهامية" نذهب إىل اخلارج؟وف سهل"  
  .مايستعمل ولكن نادر جداً instructions اتميأمر أو تعللتعبري عن ل مساعداًفعالً  )٢

All students shall attend the class.           احلصةأن حيضروا  مجيع الطالب ىجيب عل.  
 

  :shouldيستخدم الفعل  -
 .يف تلك اللحظة الحيدثيفضل أن حيدث ولكنه و به مرغوب عمل ماعلى  تعبريلل فعالً مساعداً )١

 "ولكنها ال تفعل. "أن ختفض الضرائب احلكومةجيب على 

The government should lower taxes. 
  "ولكنك التفعل ذلك. "أن تتصل بأمك كل اسبوع جيب عليك

You should phone your mother every week. 
 .rules & instructionsللتعبري عن القواعد والتعليمات  فعالً مساعداً )٢

  "old saying قول حكيمقاعدة و" .سمعواال أن ي روااألطفال ي جيب على
Children should be seen and not heard. 

 .حدوثه مرجححمتمل و ماللتعبري عن عمل  فعالً مساعداً )٣

  "عمل مرجح حدوثه. "الطائرة أن بط اآلن على جيب
The plane should land right now.  

 أبداً حيدثفهذا يدل على عمل ما مل  should + have + V.3بالصيغة  عندما يأيت )٤

 ملاذا مل تفعل؟. أن ترسل هذه الرسائل جيب عليككان 

You should have posted those letters. Why didn't you?               

shall  
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  ؟أين هو. يكون يف املرتل منذ فترة طويلةأن  جيب عليه كان
He should have been home long ago. Where is he? 
 

  :تصريفه
  :احلاضر                     

may ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 :املاضي والتصريف الثالث                      

might ���� I , He , She , It , You , We , They. 
 
  :mayيستخدم الفعل  -
شـائع   could و can اسـتخدام " permissionشـيء  لللتعبري عن إذن أو ترخيص  فعالً مساعداً )١

 ".أكثر

May I come in?                                                    طلب إذن"هل أستطيع الدخول؟"  

May I use your cell phone?               طلب إذن"استعمال هاتفك اخلليوي؟ أستطيع هل"  
 رمبـا "مبعـىن   سـتقبل املاضـر أو  احل يف possibility ما احتمالإمكانية أو تعبري عن لل فعالً مساعداً )٢

perhaps." 

  
 

 
  . صحيحة تكونرمبا األخبار 

The news may be true. OR Perhaps the news is true.                                   
  .ستمطر غداً رمباهي 

It may rain tomorrow. OR Perhaps it rains tomorrow.                                        
 

may  

Where's James? 
Why is he late? 

I don't know, Mr Baker. 
He may be ill. 

Or he may be too 
lazy to come to 
school. 

  أ#" ! ��؟
 ���ذا )'&%؟

  .� -% #� , �+ أ�%ف 
  .ه0 �%#� ر���

ه0 آ0ل !�ًا � ')3  ر���أو 
  .إ�6 ا���ر,�
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يف  possibility احتمال مـا إمكانية أو فهذا يدل على  may + have + V.3عندما يأيت بالصيغة  )٣
 .املاضي

He may have dead.                                                                    مات رمباهو.  

He may have been ill.                                                         كان مريضاً رمباهو.  

 possibility احتمـال مـا   إمكانية أو فهذا يدل على may + be + V-ingعندما يأيت بالصيغة  )٤
 .اآلن دثحي

He may be coming to school on foot.               األقدامعلى آيت إىل املدرسة  رمباهو.  

 
 :mightيستخدم الفعل  -

األساسـية  وضعنا الفروق  قدلو ،البسيطة فروقبعض المع  "انظر الحقاً" couldنفس استخدامات تقريباً له 
  .البحثيف آخر  couldوبني  might بني
  

  :تصريفه
  :احلاضر                     

can ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  :املاضي والتصريف الثالث                     

could ���� I , He , She , It , You , We , They. 
  :canيستخدم الفعل  -
 ".يستطيع ، يمكن"مبعىن  يف احلاضر ability اجلسدية وأالعقلية  املقدرةللتعبري عن فعالً مساعداً  )١

He can speak English.                                         تحدث اإلجنليزيةأن ي يستطيعهو.  

You cannot smoke here.                                                 التدخني هنا ميكنكال.  

 ."couldاستخدام  يفضل" permissionشيء لإذن أو ترخيص للتعبري عن  )٢

  "إذن أو ترخيص لسماحه باستعارة الراديو. "استعارة الراديو حىت يوم غد ميكنك
You can borrow the radio until tomorrow.    

يفضـل  " "perhapsرمبـا  "اضر أو مستقبل مبعىن يف احل possibility للتعبري عن إمكانية أو احتمال )٣
 ".mayاستخدام 

The weather can be very hot in Delhi.           حاراً جداً يف دهلييكون  رمبا اجلو.  
 
 

can  



 ١٢ www.expressenglish.4t.com Omar AL-Hourani 

  :couldيستخدم الفعل  -
ـ "يف املاضي مبعىن  ability للتعبري عن املقدرة العقلية واجلسدية فعالً مساعداً )١ ، كـان   ناستطاع ، تمكَّ

 ".يمكن، كان  يستطيع

He could learn English.                                          أن يتعلم االجنليزية استطاعهو.  
 .أن تشتري معطفاً بعشرين دوالراً فقط كان ميكنكيف تلك األيام، 

In those days, you could buy a coat for $20 only. 
 .أو غري مرجح احتمال حدوثه بعيد ولكن ثدحي أن ميكن ما للتعبري عن عمل فعالً مساعداً )٢

  "غداً احتمال بعيد أن متطر. "أن متطر غداً ولكن ال يوجد غيوم يف السماء اليوم ميكنهي 
It could rain tomorrow, but there are no clouds in the sky today. 

  "احتمال بعيد أن يصبح مليونرياً. "جداً ، ولكن الفرص ضئيلةيف يوم ما صبح مليونرياًأن أ ميكن
One day I could become a millionaire, but the chances are 
very small. 

 .permissionشيء لللتعبري عن إذن أو ترخيص  )٣

  "إذن أو ترخيص لسماحه باستعارة الراديو. "استعارة الراديو حىت يوم غد ميكنك
You could borrow the radio until tomorrow.    

 :Conversationانظر إىل هذه احملادثة . suggestions اتقتراحااليستعمل يف  فعالً مساعداً )٤

  ؟ةجنليزيلغيت االكي أحسن لماذا سأفعل : الطالب    
  "اقتراح. "تمارين عن القواعدحسناً، عليك أن حتاول يف بعض من هذه ال: املعلم    

Student: What will I do to improve my English? 
Teacher: Well, you could try some of these grammar exercises. 
 

  .تصريف ثالثال ماضي وليس له 
  :mustيستخدم الفعل  -
 .obligation أو اإللزام القصوى الضرورة للتعبري عن مساعداً فعالً )١

You must eat to live.              ستموتفإن مل تفعل ذلك . "تعيشكي تأكل ل أن كعليحيب"  
 أو شـعور  ولكن هنالك دليل أو شك ،عن عمل غري معروف إذا كان صحيحاً أم ال للتعبري مساعداً فعالً )٢

  :بني هاتني اجلملتني قارن .أنه صحيح على
This mosque is very old.                  ًمعروف أن املسجد قدمي. "هذا املسجد قدمي جدا"  

  "أنه قدميبولكن منظره يوحي  ،أو ال اًإن كان قدميغري معروف . "جداً اًقدمي يكونجيب أن املسجد هذا     
This mosque must be very old. 

must  



الشخص 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it 

She 

 
 

 

واإلمكانيات 

إذن أو الترخيص لشيء 
 

www.expresse

الشخص من هو 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it 

She used to

 
 

"had to". 

واإلمكانيات 
permission. 

إذن أو الترخيص لشيء 
الناس، ولكن الكثري من 

 .ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

xpressenglish.4t.com 

من هو غري معروف 

A. There is somebody knocking on the door.
B. Yes, it must be my son. He always gets home at this time.

Subject     

used to be a teacher.            

must = have to. 

have to  وهو"had to"

واإلمكانيات  عند التعبري عن االحتماالت
permission

إذن أو الترخيص لشيء لطلب 
، ولكن الكثري من 

ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

 

غري معروف . "هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

Subject     +     

be a teacher.            

  الحظات حول األفعال املساعدة

must = have to

have toيف املاضي فيجب استخدام ماضي 

عند التعبري عن االحتماالت
permission لشيء عند طلب إذن أو رخصة

لطلب مجيعهم يستخدمون 
، ولكن الكثري من mayيليها 

ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر

هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

+     used to     

 .اآلن

be a teacher.            

الحظات حول األفعال املساعدة

must = have toأي ميكننا القول أن 

يف املاضي فيجب استخدام ماضي 
might عند التعبري عن االحتماالت

عند طلب إذن أو رخصة
مجيعهم يستخدمون 

يليها  canيليها 

can , may , will , must , shall ال ميكن أبداً أن يتبعهم حرف جر
 

 ١٣ 

هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت

A. There is somebody knocking on the door.
be my son. He always gets home at this time.

used to     +     
 

اآلنغري صحيح 
be a teacher.                        

الحظات حول األفعال املساعدة

أي ميكننا القول أن 
يف املاضي فيجب استخدام ماضي 

mightيفضل استخدام 

could عند طلب إذن أو رخصة
can , may , could  مجيعهم يستخدمون
يليها  استعماالً

can , may , will , must , shall

 .يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Conversation: 

  
هو دائماً يصل إىل املرتل يف هذا الوقت. 

A. There is somebody knocking on the door. 
be my son. He always gets home at this time.

+     Verb.1
 use to. 

غري صحيح ولكنه يف املاضي 
"ولكن اآلن ليست معلمة     

الحظات حول األفعال املساعدةبعض امل
. 

أي ميكننا القول أن  هلما نفس املعىن
must  يف املاضي فيجب استخدام ماضي
might : يفضل استخدام

couldويفضل استعمال 

can , may , could

could استعماالً كثرهاأ
 .canأكثر ذيباً من 

can , may , will , must , shall

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Conversation

  .هنالك شخص ما يقرع الباب
. يكون هذا ابين

  "ابنه

be my son. He always gets home at this time.

1     +     Object
 ليس له حاضر

 

يف املاضي  حصل
ولكن اآلن ليست معلمة

بعض امل
.mustأقل قوة من 
have to هلما نفس املعىن

mustإذا كنت تريد التعبري عن 

mightو  

ويفضل استعمال 
can , may , could التالية

couldولكن 

أكثر ذيباً من 
can , may , will , must , shall

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

Omar AL

Conversationانظر إىل هذه احملادثة 

هنالك شخص ما يقرع الباب
يكون هذا ابين جيب أن

ابنهولكن شكه يقول أنه 

be my son. He always gets home at this time. 

: 

Object 
ليس له حاضرهذا الفعل املساعد 

used to: 

حصلما للتعبري عن عمل 
ولكن اآلن ليست معلمة. "هي كانت معلمة

should  أقل قوة من
have toو  

إذا كنت تريد التعبري عن 
 couldالفرق بني 

possibil ، ويفضل استعمال
التالية األفعال املساعدة
permission،  ولكن

أكثر ذيباً من  mayيقولون إن 
can , may , will , must , shallاألفعال املساعدة 

يت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخرأن يأ أبداً
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انظر إىل هذه احملادثة 
هنالك شخص ما يقرع الباب. أ

جيب أننعم، . ب
ولكن شكه يقول أنه 

 

:له الصيغة 
 

هذا الفعل املساعد  
used toيستخدم  

للتعبري عن عمل  )
 هي كانت معلمة

- should

- must 
إذا كنت تريد التعبري عن  -
الفرق بني  -

possibility

األفعال املساعدة -
ermission

يقولون إن 
األفعال املساعدة  -
أبداً ال ميكن -
  

used to  
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When we were children, we 
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  "ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد
I used to 

When we were children, we 

 املاضي

use to.  

She (did not

She use

Did she

Used she to be a teacher?                      
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ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد
 work in 

When we were children, we 

املاضي

She used to be a teacher.

used to  إىلuse to

did not/didn't) use to be a teacher.

She used not to be a teacher.

Did she use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

  "أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية

 

ولكنه مل يعد يعمل يف مدريد عمل يف مدريد
work in Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

When we were children, we 

She used to be a teacher.
.هي كانت معلمة

used toونبدل من 

didn't) use to be a teacher.

to be a teacher.

use to.  
use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

  "غري شائعة
أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية

عمل يف مدريدكان ي
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

past habit. 

 "عادة يف املاضي

When we were children, we used to

She used to be a teacher. 
 هي كانت معلمة

"didn't"  ونبدل من

didn't) use to be a teacher.

to be a teacher.                

use toإىل  

use to be a teacher?       

Used she to be a teacher?                      

غري شائعةنفي والسؤال 
أكثر شيوعاً من الطريقة الثانية 

 ١٤ 

كان ي" .اآلن أعمل يف كواالملبور
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

ast habit

عادة يف املاضي. "
used to play in that 

but now she works in news paper.
 .

"didn't"أو 

didn't) use to be a teacher.
 .مباشرة

                

 used toونبدل من 
use to be a teacher?                  

Used she to be a teacher?                      

used to نفي والسؤال يف ال
 لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

  

اآلن أعمل يف كواالملبور
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

ast habit املاضيسلوك أو طبع يف 

. "، كنا نلعب يف ذلك امللعب
play in that 

but now she works in news paper.
. ولكن اآلن هي تعمل يف اجلرائد

"did not"  أو
  ".أصبحت معلمة

didn't) use to be a teacher.                
مباشرةused  بعد الفعل

  ".أصبحت معلمة
                 

"Did"  ونبدل من
هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟           

 .إىل أول اجلملة

Used she to be a teacher?                      هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
used toاستخدام 

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

اآلن أعمل يف كواالملبور. مدريد
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.

سلوك أو طبع يف 
، كنا نلعب يف ذلك امللعب

play in that playground

but now she works in news paper.
 ولكن اآلن هي تعمل يف اجلرائد

 :مهاللنفي 

"did not"يوضع بعد الفاعل مباشرة 

أصبحت معلمة اآلن
                 

"not" بعد الفعل
أصبحت معلمة اآلن

  :هنالك طريقتان للسؤال مها

"Did"وضع يف بداية اجلملة 

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
إىل أول اجلملة

هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
استخدام "

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي

Omar AL

مدريدأنا كنت أعمل يف 
Madrid. Now I work in Kuala Lumpur.  

سلوك أو طبع يف عادة أو للتعبري عن 
، كنا نلعب يف ذلك امللعبعندما كنا أطفاالً

playground. 

 احلاضر

but now she works in news paper. 
 

للنفي ن اهنالك طريقت
يوضع بعد الفاعل مباشرة 

اآلن"هي مل تكن معلمة 

"not"بإضافة كلمة 

اآلن"هي مل تكن معلمة 

هنالك طريقتان للسؤال مها
وضع يف بداية اجلملة 

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
إىل أول اجلملة usedبنقل الفعل 

هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟

لكن الطريقة األوىل يف النفي والسؤال هي"

Omar AL-Hourani 

أنا كنت أعمل يف 

للتعبري عن  )
عندما كنا أطفاالً    

 

احلاضر

هنالك طريقت -
يوضع بعد الفاعل مباشرة  )١

هي مل تكن معلمة 

بإضافة كلمة  )٢
هي مل تكن معلمة 

هنالك طريقتان للسؤال مها -
وضع يف بداية اجلملة ي )١

هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟هل   

بنقل الفعل  )٢
 هل هي كانت معلمة واآلن ليست معلمة؟
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علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  
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علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  

He will can do that. 

He will 
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علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  

He will can do that. 

He will be able to do that. 

 

علماً بأنه ال ميكن أن يأيت فعـل  إىل اللغة االجنليزية 

He will can do that.      

able to do that. 

إىل اللغة االجنليزية 

)ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر  

able to do that.                            

 ١٥ 

إىل اللغة االجنليزية " هو سيتمكن من فعل ذلك
  

  :على هذا الشكل
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

                      

هو سيتمكن من فعل ذلك
  :مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

على هذا الشكلطبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

                           

هو سيتمكن من فعل ذلك"كيف سنترجم اجلملة 
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر

  :الشكلعلى هذا 
.هو سيتمكن من فعل ذلك          

Omar AL

كيف سنترجم اجلملة 
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة 
ألنه ال ميكن أن يأيت فعل مساعد يليه فعل مساعد آخر(كبري 
على هذا بل تكتب 

هو سيتمكن من فعل ذلك
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كيف سنترجم اجلملة / س
مساعد يليه فعل مساعد آخر؟ متعن جيداً

طبعاً من اخلطأ الكبري كتابة اجلملة / ج
كبري خطأ   

بل تكتب 
       هو سيتمكن من فعل ذلك
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 

 
1) When we ask a permission, we had better use: 

A. might. 
B. could. 
C. may. 
D. can. 
E. None of all above. 

 
2) "must" is used to express: 

A. Possibility. 
B. Obligation. 
C. Ability. 
D. Intention. 

 
3) "may" is used to express: 

A. Possibility. 
B. Permission. 
C. Ability. 
D. Suggestion. 
 

4) Choose the correct sentence: 
A. Could I get that pen? 
B. Can I get that pen? 
C. May I get that pen? 
D. Might I get that pen? 

  
5) I may ......... able to come to your party if I have the time. 

A. be 
B. being 
C. being to 
D. can 

 
6) I ......... speak French without a problem now because I have had many lessons. 

A. may 
B. can 
C. have 
D. could 

 
7) "be" is: 

A. Modal Auxiliary Verb 
B. Primary Auxiliary Verb. 
C. All above. 
D. None of all above. 
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8) We ......... leave to San Francisco tomorrow. 
A. will 
B. would 
C. were 
D. have 
E. None of all above. 

 
9) When we say an old saying, we had better use: 

A. must. 
B. could. 
C. should. 
D. used to. 

 
10) When we say something we do not know if it is true but we have plenty of evidence, we had 

better use: 
A. must. 
B. could. 
C. should. 
D. may. 


