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 .االجنليزية الكلماتحتتل األمساء املركز األول يف  -

  .Nounاسم  ال اللغة االجنليزية هلافعأ معظم -
 :منها .على أشكال صياغة األمساء من األفعالميكن  -

  :مثل. كون شكلها نفس شكل الفعلياألمساء  معظم) ١
play يلعب ، لعب 
drive يقود ، قيادة 

"صاغ بإضافة بعض األمساء ت) ٢ -ing" مثل. آلخر الفعل:  
eat يأكل ���� eating أكل 

teach سيدر  ���� teaching تدريس 
"صاغ بإضافة تبعض األمساء ) ٣ -tion" مثل . آلخر الفعل  

educate ِّميعل  ���� education تعليم 
  :مثل. الفعل شكل األمساء شكلها خيتلف عن كثري منال) ٤

choose خيتار ���� choice اختيار 
ask يسأل ���� question سؤال 

develop يتطور ���� development ريتطو  
perform يؤدي ���� performance أداء 

  
  
  
 .Indefinite Articles يف اللغة االجنليزية بـ  "a , an"تسمى أدايت التنكري  -

تضاف عندما يكون احلرف األول مـن االسـم    "a"أن هو  :"an"و  "a"الفرق بني أدايت التنكري  -
سـبق شـرحها يف   " صـويت حرف تضاف عندما يكون احلرف األول من االسم  "an"ساكن و حرف 

 :مثل. طريقة نطق الكلمةتعتمد على حسب  الكلمات الشاذةك أيضاً بعض ل، ولكن هنا"البحث األول

an hour ساعة , a university جامعة , an honest صادق 

  
 �����Introduction:  

  

  
 	
��  :a , anأدا�� ا�
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فـإن كلمـة    اليلفظ hرف احلفإن  o رفاحل بعده إذا جاء ألنهاليلفظ هنا  hاحلرف  "hour"كلمة 
hour كلمة تلفظ مثل لفظ our  واحلرفo إذاً نضع  ،حرف صويتan  وكذلك"honest"  نفس
  .الطريقة

 "an umbrella"فبعض الكلمـات مثـل    ."يو"يلفظ هنا  uاحلرف  "university"كلمة أما 
  .aيلفظ كأنه حرف هنا  uرف احل

  .القابلة للعدواملفردة  لألمساء غري املعرفةجيب إضافة أداة تنكري  -
We have a cat and a dog.                                                 لدينا قطة وكلبحنن.  

 .عند التعبري عن املهن جيب إضافة أداة تنكري -

(I am/I'm) a teacher.                                                                    مدرسأنا.  

(She is/She's) an actress.                                                              هي ممثلة.  

 :منها. جيب إضافة أداة تنكري عند التعبري عن الكميات -

a few قليل , a little قليل , a lot كثري , a pair of  زوج من ,  

a numbers of أعداد من , a hundreds of   مئات من , a quarter ربع ,  
a half of نصف من , a bit قطعة صغرية , a couple of زوج من , … 

We invited a lot of guests to the party حنن دعونا الكثري من الضيوف إىل هذه احلفلة.  
There is only a little milk left.                        فقط لقد بقي كمية قليلة من احلليب.  

 :مثل". per ،لكليف"عوضاً عن إضافة أداة تنكري  جيوز -

once a day. OR once per day.                                                   اليوم يفمرة.  
twice a week. OR twice per week.                                      األسبوع يفمرتني.  
two hundred a month. OR two hundred per month.         الشهر يف نئتام.  

 .عندما يليه اسم مفرد وقابل للعد "What"جيب إضافة أداة تنكري عند التعجب بـ  -

What a hole!                                                        !يا للحفرة! أو يا هلا من حفرة 
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Abstract Nounsقبل أمساء أداة تنكري جيوز إضافة  ال -

 ."by"سبقها حرف اجلر تأداة تنكري قبل األمساء اليت جيوز إضافة  ال -

I went by a car.                                                        سيارةواسطة ب أنا ذهبت.  
 ."no" بعدأداة تنكري جيوز إضافة  ال -

I have no a pen.                                                                       ليس لدي قلم.  
I have no an idea.                                                             فكرة أدىن لدي ليس.  
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 .أداة تنكري قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارةجيوز إضافة  ال -

This is my a pen.                                                                          يمهذا قل.  

واالت  والوجبات والشوارع واللغات واألارواجلبال  قبل أمساء املدن والدول أداة تنكريجيوز إضافة  ال -
  .واملطارات واحملطات

I had a lunch with John.                                   وجبة. "الغداء مع جون أنا تناولت"  
I bought a Cosmopolitan at a Paddington Station. 
 اسم حمطة                   اسم جملة                          

 .قبل املواد تنكريجيوز إضافة أداة  ال -

Water contains an oxygen.                                        األكسجنياملاء حيتوي على.  

ـ  "… , any- , some- , someone , anybody"قبـل  أداة تنكري جيوز إضافة  ال − يف  مأل
 .األصل نكرة

A Someone told me (that) you left.                       شخص ما أخربين بأنك رحلت.  
 

  
  
 .Definite Articleيف اللغة االجنليزية بـ  "the"التعريف  تسمى أداة -

املفردة واجلمـع  " قصود باالسمن ماملوأي املتكلم واملخاطب يعرف"جيب إضافة أداة التعريف لألمساء املعرفة  -
 .والقابلة للعد وغري القابلة للعد

  "ماركت يقصده املتكلم املخاطب يعرف أي سوبر" تسوبر ماركالأنا ذاهب إىل     
(I am/I'm) going to the supermarket.                   

  .كلب جروالقطة متقدمة يف السن ولكن ال. حنن لدينا قطة وكلب    
We have a cat and a dog. The cat is old, but the dog is puppy. 

الشـمس واألرض وامللـك   : مثـل . إضافة أداة التعريف قبل األمساء اليت يوجد منها واحـد فقـط   جيب -
 .إخل...واحلكومة

The earth moves around the sun.                            شمسالحول  تدوررض األ.  

The President.                                                                                 رئيسال.  

The Eiffel Tower.                                                                        ربج إيفلال.  

The North Pole.                                                                      شمايلالقطب ال.  

  
 ��	�  :theأداة ا�

  



The

The

(The

(The

بشـرط أن  

The

The

The

The

The

The

(I am/

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

I had 

I bought 
              

 
 
 
 
 
 
 

تعـين األراضـي   

www.expressenglish

The British Museum.                                                            

The Atlantic.                                                                      

The) Brazili

The) elephant 

بشـرط أن  "اجلزر والقنوات 

The Rockies.                    

The West Indies.            

The Red Sea.                       

The Amazon.                     

The Amazon River.           

 ".تدرس بالتفصيل يف البحث السادس

The First Winner.                                                                     

(I am/I'm) reading 

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

I had the

I bought 
               
 
 
 
 
 
 
 

تعـين األراضـي   
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British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

 

) Brazili ans are very good 

) elephant is the largest animal on land. 

اجلزر والقنوات 

Rockies.                    

West Indies.            

Red Sea.                       

Amazon.                     

Amazon River.           

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس
 .جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

I'm) reading 

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

the lunch with John

I bought the Cosmopolitan at 
               

Nether    تعـين األراضـي
  .البحرمستواها حتت مستوى 

 
 

 .وأمساء اجلرائد

British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

 .أو قوم أو فصيلة من احليوانات

ans are very good 

is the largest animal on land. 

اجلزر والقنوات و واجلبال

Rockies.                    

West Indies.            

Red Sea.                       

Amazon.                     

Amazon River.           

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

I'm) reading the second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

lunch with John

Cosmopolitan at 
          اسم جملة              

The U.S
Nether-lands

مستواها حتت مستوى 

وأمساء اجلرائد جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

أو قوم أو فصيلة من احليوانات
ans are very good 

is the largest animal on land. 

واجلبال جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

Rockies.                                          

West Indies.                          

Red Sea.                               

Amazon.                                      

Amazon River.                    

تدرس بالتفصيل يف البحث السادس"جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

lunch with John.                        

Cosmopolitan at the
                        

The U.S. , The Netherlands
Holland" و ،lands

مستواها حتت مستوى  أكثر من ثلث أراضيها

 ٥ 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

أو قوم أو فصيلة من احليواناتجيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
ans are very good at football.

is the largest animal on land. 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

"مجع جيب إضافة أداة التعريف                   
"أداة التعريف   

"ن جيب إضافة أداة التعريف      
"أداة تعريف             
"جيب إضافة أداة التعريف     
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

.                        

the Paddington Station.
اسم حمطة            

 :أداة تعريف منها

, The Netherlands
Hollandهولندا 

أكثر من ثلث أراضيها

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
football.  يف كرة القدم.

is the largest animal on land.      

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل
 ."امسني متتاليني

مجع جيب إضافة أداة التعريف
أداة التعريفجيب إضافة 

ن جيب إضافة أداة التعريف 
أداة تعريف جيوز إضافة

جيب إضافة أداة التعريف
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     

second book.                             

أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

"وجبة                               .
Paddington Station.

 اسم حمطة

أداة تعريف منهاإضافة هلا 
, The Netherlands

هولندا "هي نفسها دولة 
أكثر من ثلث أراضيهاألن هولندا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            

Atlantic.                                                                      

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
يف كرة القدم بارعون جداً

.األرض على    
جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

امسني متتالينيك
مجع جيب إضافة أداة التعريف

جيب إضافة متتاليان 
ن جيب إضافة أداة التعريف ان متتالي

جيوز إضافة الاسم واحد 
جيب إضافة أداة التعريفامسان متتاليان 

جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف

First Winner.                                                                     

second book.                             .
أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت    

  
وجبة. "الغداء مع جون

Paddington Station.

إضافة هلا  ميكن
, The Netherlands 

هي نفسها دولة  
ألن هولندا  البحرسطح 

Omar AL

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف
British Museum.                                                            ربيطاين.
Atlantic.                                                                       طلسياألـمحيط.

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب 
بارعون جداًربازيليون 

علىفيل أكرب حيوان 
جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل

كيأتوا مجعاً أو أن يأتوا 
مجع جيب إضافة أداة التعريف. "جبال الروكي
متتاليان ن اامس. "د الغربية
ن متتالياامس. "البحر األمحر
اسم واحد . "

امسان متتاليان . " ر األمازون
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا 

جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف
First Winner.                                                                     ول.

.ثاينالكتاب 
أداة التعريف قبل أمساء املدن والدول واألار والشوارع واللغـات والوجبـات واـالت     جيوز إضافة

  .واملطارات واحملطات
الغداء مع جون أنا تناولت

Paddington Station. 

ميكنهنالك بعض الدول 

Netherlands 
سطح حتت اليت تقع 

Omar AL-Hourani 

جيب إضافة أداة التعريف قبل أمساء الفنادق واملسارح واملتاحف 
ربيطاينالسرح امل  
ـمحيط ال  

جيوز إضافة أداة التعريف عند التكلم عن شعب  
ربازيليون ال  
فيل أكرب حيوان ال  

جيب إضافة أداة التعريف قبل األمساء اجلغرافية مثل البحار والتالل 
يأتوا مجعاً أو أن يأتوا 

 جبال الروكي
د الغربيةواهلن  

 البحر األمحر
. "األمازون  

 ر األمازون
جيب إضافة أداة التعريف عند مقارنة صفات التفضيل العليا  
جيب إضافة أداة التعريف قبل األعداد الترتيبية إذا دل االسم الذي يلي العدد على تعريف 

ولاألفائز ال  
كتاب الأنا أقرأ   

جيوز إضافةال  
واملطارات واحملطات

أنا تناولت 

 

هنالك بعض الدول  -

- Netherlands

اليت تقع 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 
 

- 

- 

 

- 

-

-



This 

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

The

The

I like

، أما يف اجلملـة  
أنا أحـب  

 
 

ويكتب احلرف 
سـبقها  
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This is my 

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

The Water boils at 

The Milk is good for you.     

I like  the

، أما يف اجلملـة  
أنا أحـب  "، أما يف اجلملة الثالثة 

 
 

ويكتب احلرف 
سـبقها  تأن  ز

George

 
 
 
 

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.  
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is my the pen.          

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

Water boils at 

Milk is good for you.     

the potato.

، أما يف اجلملـة  "وليس نوع معني من املاء
، أما يف اجلملة الثالثة 

ويكتب احلرف . واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
ـ  الو . زوجي
  :مثل 

George جورج

 

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.  

 
 

 .أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة

pen.          

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

Water boils at 100ْ C. 

Milk is good for you.     

potato.               

وليس نوع معني من املاء
، أما يف اجلملة الثالثة "وليس نوع معني من احلليب

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
.كان موقعه يف اجلملة
 .ألا هي يف األصل معرفة

Cairo , جورج

 .ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر

I (go/went) to home.                                

I (go/went) home.                       

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
pen.                                   

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

C.                            
Milk is good for you.                                                  

                                                 
وليس نوع معني من املاء درجة مئوية

وليس نوع معني من احلليب

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
كان موقعه يف اجلملةمهما 

ألا هي يف األصل معرفة
Cairo القاهرة

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر
I (go/went) to home.                                

                     

 ٦ 

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                         

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

                        
                                             

                                     
درجة مئوية ١٠٠

وليس نوع معني من احلليب
  ".وليس نوع معني من البطاطس

Proper Nouns:  

واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن
Capital  مهما
"the" ا هي يف األصل معرفةأل

Germany , القاهرة

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جر
I (go/went) to home.                                

                                

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                                                  

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

                              .
                                             

                                     
١٠٠املاء بشكل عام يغلي عند 

وليس نوع معني من احلليب مفيد لكجبميع أنواعه 
وليس نوع معني من البطاطس

Proper Nouns

    
واألماكن وأمساء األشهر وأيام األسبوع والدول واملدن 

Letter Capital

"the" التعريفأداة 

Germany أملانيا

ة تنكري أو أداة التعريف أو حرف جرال نضع أدا
I (go/went) to home.                                                               

)إىل املرتل            

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة
                         

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   

.ْ درجة مئوية
                                             

                                                    

املاء بشكل عام يغلي عند 
جبميع أنواعه 

وليس نوع معني من البطاطس أنواعه

Proper Nounsأمساء العلم 

  
 هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص

Letterاألول من هذه األمساء حبرف كبري 

" a , an أداة و
 Friday , أملانيا

"go home" ال نضع أدا
                               

إىل املرتل ذهبت

Omar AL

أداة تعريف قبل األمساء اليت تسبقهم ضمري ملكية أو ضمري إشارة جيوز إضافة
                                    .

أداة التعريف قبل أمساء اجلمع وأمساء غري القابلة للعد عندما نريد التكلم عن هـذه األمسـاء   جيوز إضافة 
 . بشكل عام

ْ درجة مئوية ١٠٠املاء يغلي عند 
.احلليب مفيد لك                                                

.أنا أحب البطاطس     
املاء بشكل عام يغلي عند "يف اجلملة األوىل 

جبميع أنواعه احلليب "الثانية أيضاً 
أنواعه جبميع

أمساء العلم  /أوالً
  

هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص
األول من هذه األمساء حبرف كبري 

"a , anالتنكري 

, Friday يوم اجلمعة

�ء�  :أ#"�م ا �

"go home"يف اجلملة 

                                       

ذهبت/أذهبأنا 

Omar AL-Hourani 

جيوز إضافة ال 
.هذا قلمي  

جيوز إضافة  ال 
بشكل عام

                                                                         املاء يغلي عند 

                                                                   احلليب مفيد لك

 أنا أحب البطاطس
يف اجلملة األوىل 

الثانية أيضاً 
جبميعالبطاطس 

أوالً              
  

هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص
األول من هذه األمساء حبرف كبري 

التنكري  يتأداإحدى 
 يوم اجلمعة

  
�ء�أ#"�م ا �

  

يف اجلملة  -
 خطأ        

أنا (  صح 

- 

 
- 

                                                                         

                                                                   

 

  
  
  
  
  
  

  
             

  
هي أمساء تستخدم لتسمية األشخاص

األول من هذه األمساء حبرف كبري 
إحدى 

  
�ء�أ#"�م ا �

  

-
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  :Common Nounsأمساء النكرة / ثانياً              
  

ويكتب احلرف األول مـن هـذه   . هي أمساء تستخدم للداللة على نوعية من األشخاص أو األشياء أو األماكن
وجيب أن تسبقها  .منتصف أو آخر اجلملةكبري إذا كان يف أول اجلملة وحبرف صغري إذا كان يف حبرف األمساء 

  :مثل .يف حالة التعريف "the" وأداة التعريف يف حالة املفرد فقط "a , an"إحدى أدايت التنكري 
man رجل , teacher سمدر  , cat قطة , book كتاب , city مدينة 

 
  :Material Nounsأمساء املادة  /ثالثاً             

  
كبري إذا كان يف أول اجلملة وحبـرف   رفحب يكتب احلرف األول من هذه األمساءو. بشكل عامهي أمساء املواد 

  :مثل ."a , an"أن تسبقها إحدى أدايت التنكري  جيوز ومعظمها ال .صغري إذا كان يف منتصف أو آخر اجلملة
oxygen أوكسجني , iron معدن , snow ثلج , water ماء , sand رمل , air هواء , … 

 
  :Collective Nounsأمساء اجلمع  /رابعاً              

  
 أو كيانـاً  تطلق على جمموعة من األشخاص أو احليوانات أو األشياء عند اعتبار هذه اموعة امسـاً هي أمساء 

إذا كـان يف   كبري إذا كان يف أول اجلملة وحبرف صـغري  رفحب ويكتب احلرف األول من هذه األمساء. واحداً
  :مثل .منتصف أو آخر اجلملة

crowd حشد , army يشج  , fleet أسطول , flock قطيع من اخلراف , … 

crowds حشود , armies جيوش , fleets أساطيل , … 

 
  :Abstract Nounsاألمساء املعنوية  /خامساً             

  
رف كبري إذا كان حبويكتب احلرف األول من هذه األمساء . هي أمساء تطلق على خاصية أو حالة أو فعالية معينة

  :مثل .يف أول اجلملة وحبرف صغري إذا كان يف منتصف أو آخر اجلملة
joy ابتهاج , laugh ضحك , pleasure سرور , … 
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  :Countable األمساء القابلة للعد /أوالً             
  

يف  "a , an"أن تسبقها إحدى أدايت التـنكري   وجيب .هي أمساء ميكن عدها واستخدامها يف اإلفراد واجلمع
"ويعرب عن كثريها بكلمـة   .يف حالة التعريف "the" أداة التعريف وأحالة املفرد فقط  many"   وعـن

"قليلها بكلمة  few". مثل:  
a man رجل , many men رجال كثريون , a few men رجال قليلون 

many of men كثري من الرجال , a few of men قليل من الرجال 
 

  :Uncountableاألمساء غري القابلة للعد  /ثانياً              
  

 , is , hasأي يضاف بعدها " معاملة املفردوتعامل  ،يف اإلفراد واجلمع استخدامهاهي أمساء ال ميكن عدها و

was...أدايت التنكريإحدى تسبقها  أن زوجي الو ".إخل "a , an" أداة التعريف وجيوز أن تسبقها "the" 
  :ومن هذه األمساء. يف حالة التعريف

 :Substancesأمساء املواد ) ١

Materials مواد: cotton قطن , cloth قماش , silk حرير , wool صوف , nylon نايلون ,  
gold ذهب , silver فضة , … 

Food طعام: flour طحني , rice رز , bread خبز , wheat قمح , sugar سكر , salt ملح , 
pepper فلفل , … 

Other آخر: butter زبدة , cheese جبنة , jam مرىب , fur فرو , skin جلد , hair شعر ,  

ice جليد , snow ثلج , rain مطر , soil تربة , grass عشب , land يابسة , ground قاع , 
wood خشب , plastic بالستيك , leather جلد مدبوغ , coal فحم , rock صخرة ,  

sand رمل , paper ورقة , cement امسنت , chalk طباشري , plaster الصق ,  

paint طالء , … 

 
 

  
��&� �&'��ء ا���'&� �&�� و)
	 ا���  :ا �

  



w

gasoline

air 

music 

traf

homework

ومنها أمسـاء املـادة   

She has 
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water ماء 
gasoline 

air هوء , sm

music موسيقى
traf fic حركة مرور
homework

ومنها أمسـاء املـادة   

water 

sugar 

She has much of
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 .واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

This water 

This water 
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 , milk حليب
)أمريكية(برتين  

, smoke دخان

 luggage , موسيقى

furniture , حركة مرور

homework واجب , …

" little .   ومنها أمسـاء املـادة

water 

sugar سكر
water ماء , much

sugar سكر , much

much of

                                                    
واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

This water are 

This water is sterilized

 
 

coffee , حليب

juice , برتين 

 steam , دخان

, luggage أمتعة
, furniture

, … 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

littleوعن قليلها بكلمة  "

water ماء , much

much , سكر

much of

much of sugar 

much of gold and a 

                                                    
واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

 sterilized. 

sterilized

, coffee قهوة , tea

ce عصري , alcoho

, steam خبار , oxygen 

baggage , أمتعة

, furniture accommodation , أثاث 

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

وعن قليلها بكلمة 

much water 

much sugar 

of water كثري من املاء
sugar كثري من السكر

and a little of

                                                     
Uncountable Nouns واليت ذكرناها سابقاً معاملة املفرد

sterilized.                                                          

sterilized.                                                 

 ٩ 

, tea شاي
alcohol 

, oxygen أوكسيجني

baggage أمتعة حمزومة
, accommodation

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

" much  وعن قليلها بكلمة

water ماء كثري
sugar سكر كثري

كثري من املاء
كثري من السكر

 .اجلمال

little of  beauty

 
Uncountable Nouns

                                                         

.                                                 

زيت،نفط oil , شاي
… , كحول 

hydrogen , أوكسيجني

pay , أمتعة حمزومة

, accommodation

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

"muchاألمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 

a little , ماء كثري

a little , سكر كثري

كثري من املاء  , a little

كثري من السكر  , a little

اجلمالوالقليل من 
beauty 

Uncountable Nouns

                                                         

.                                                 

  
petrol , زيت،نفط

, … 

, hydrogen

, pay أجر , noise

, accommodation تسويةجتهيز،

Abstract Nouns "تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 

little  water 

a little sugar 

a little of water 

a little of sugar 

والقليل من  الذهب

Uncountable Nounsتعامل األمساء غري القابلة للعد 

                                                         

.                                                 

Omar AL

Liquids:  
, petrol ةبريطاني(

Gases:  
, hydrogen هيدروجني

  :أمساء أخرى
, noise ضوضاء
  , جتهيز

Abstract Nouns

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
 :مثل .واألمساء املعنوية

water ماء قليل 
sugar سكر قليل 

water  املاءقليل من
sugar قليل من السكر

الذهبهي لديها الكثري من 

تعامل األمساء غري القابلة للعد 
                                                               

)هذا املاء معقم                                                 .

Omar AL-Hourani 

Liquidsالسوائل ) 

بريطاني( برتين  

Gasesالغازات ) 

 … , هيدروجني

أمساء أخرى) 
 , ضوضاء

Abstract Nounsأمساء ) 

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
واألمساء املعنوية

 

 قليل من 
 قليل من السكر

هي لديها الكثري من      

تعامل األمساء غري القابلة للعد  -
 خطأ      

هذا املاء معقم(صح   

٢ (
 , 

٣ (
 

٤ (

٥ (
  

األمساء القابلة للعد يعرب عن كثريها بكلمة 
واألمساء املعنوية

  
     

-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

 :هم

قابلـة  
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

عنـد  
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يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

همو .s-وإضافة 
leaf ����

thie

wolf

 li

قابلـة   اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

The boy threw a 

This wall is made of 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

"s"   عنـد

I met three 
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يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

" ve"  وإضافة
���� leaves

thief ���� thie

f ���� wolves

li fe ���� lives

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

  :مثل
The boy threw a 

This wall is made of 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

"s"ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

I met three Johns

 
 

يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار   

"إىل  السابقة

ves  ورقة نبات
thieves لص
ves ذئب , hal

ves حياة , wi

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  

I want a coffee.                   

I like coffee.                                                      

مثل. ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
The boy threw a stone.       

This wall is made of stone

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

ideas أفكار
ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

Johns yesterday.       

" s"    يف آخر االسم مع األخذ بعـني االعتبـار
". 

السابقة بتحويل هذه األحرف
���� loaf , ورقة نبات

�� calf , لص

, half ����

, wife ����

hoof ����

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
فيكون غري قابل للعد أما إذا كان القصـد  " قهوة

I want a coffee.                           

I like coffee.                                                      

"tea 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
.                                     

stone.      

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

opinion , أفكار

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

yesterday.       

 ١٠ 

"بإضافة حرف 

"سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول
بتحويل هذه األحرفوجتمع 

���� loaves

���� calves

���� halves 

���� wives زوجة
���� hooves 

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
قهوة"إذا كان القصد منه 

"قابل للعد       
I like coffee.                                                      

"tea  , potato, …"

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
                              

غري قابل للعد"                .
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

, opinions أراء
ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

yesterday.               

بإضافة حرف بشكل عام 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول

"fe"  وجتمع
ves رغيف , shea

ves عجل , sel

scar , نصف 

kni , زوجة

hooves حافر 

  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
إذا كان القصد منه  

 .للعد

قابل للعد). "فنجاناً من القهوة
I like coffee.                                                      "

, potato, …"

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
                                 

غري قابل للعد
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

truth , أراء

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

.البارحة جون       

بشكل عام جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول

"f"  أو"fe"

, sheaf ����

, self ���� sel

scarf ���� scar

, knife ���� kni

The plural:  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
"coffee" 
للعد فيكون قابالً

فنجاناً من القهوة/فنجان قهوة
غري قابل للعد

"… ,potato ,وكذلك نفس الشيء لألمساء 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
قابل للعد"   

هذا اجلدار مصنوع من احلجر. "غري قابل للعد
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

  :ثل
, truth s حقائق 

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  

جونثالثة أشخاص باسم 

Omar AL

جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية 
سبق شرحها بالتفصيل يف البحث األول" s- قواعد إضافة
"f"تنتهي بـ  األمساء اليت

���� sheaves

selves نفس
scarves وشاح

knives سكني

�ء ��, ا �-The plural

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري 
"coffee"مثل االسم 

فيكون قابالً" فنجان قهوة
فنجان قهوة(أنا أريد 

غري قابل للعد. "أنا أحب القهوة
وكذلك نفس الشيء لألمساء 

ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف
رمى حجرة. "قابل للعد

هذا اجلدار مصنوع من 
ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف 

ثلم. عند اجلمع
 

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف  
  :مثل

ثالثة أشخاص باسم  أنا قابلت

Omar AL-Hourani 

جتمع األمساء يف اللغة االجنليزية  
قواعد إضافة

األمساء اليت 
ves حزمة , 

  , نفس
 , وشاح

 سكني

  
�ء ��, ا �-

  

اجلدير بالذكر أن هنالك أمساء ميكن أن تكون قابلة للعد ويف الوقت نفسه ميكن أن تكون غـري  -
مثل االسم  ،للعد
فنجان قهوة"منه 

 أنا أريد 
 أنا أحب القهوة

وكذلك نفس الشيء لألمساء 
ميكن لبعض األمساء غري القابلة للعد أن تصبح قابلة للعد ولكن مبعىن خمتلف -

 الولد رمى
 هذا اجلدار مصنوع من 

ميكن لبعض األمساء املعنوية أن تصبح قابلة للعد وتستخدم يف صيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلرف  -
"s" عند اجلمع

ميكن يف حاالت خاصة استخدام أمساء العلم بصيغة اجلمع ويضاف هلا يف آخرها احلـرف   -
مثل. اجلمع

أنا قابلت 

- 

- 

  
�ء ��, ا �-

  

-

-

-

-
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 :منها. مساء يف اللغة االجنليزية جتمع بطريقة ختتلف عن القاعدة العامةبعض األك لهنا -

man ���� men  رجال: رجل  , woman ���� women  نساء: ة أمرا ,  

child ���� children  أطفال: طفل  , foot ���� feet أقدام:  قدم  ,  

tooth ���� teeth  أسنان: سن  , mouse ���� mice   فئران: فأر ,  

goose ���� geese  إوزات: إوزة  , louse ���� lice  قمل: قملة  ,  
ox ���� oxen  رأثوا: ثور  , oasis ���� oases  واحات: واحة  , 

erratum ���� errata  أخطاء مطبعية: خطأ مطبعي  , index ���� indices  فهارس: فهرس  , … 
 :مثل. هلا نفس الصيغة يف املفرد واجلمع ك بعض األمساءلهنا -

deer  غزالن :غزال  , sheep  خراف :خروف  , swine  خنازير :خرتير  , … 

 :مثل. معاملة اجلمعذات صيغة مفردة وتعامل  ك بعض أمساء اجلمعلهنا -

people شعب , cattle ماشية , clergy رجال الدين , police شرطة ,  

poultry دجاج , public مجهور , vermin حشرات طفيلية , … 

Police have just arrived.                                              للتو الشرطةلقد وصلت.  
  ".شعب"مبعىن  "people"مثل . ولكن مبعىن خمتلف بصيغة اجلمع ستخدم بعض األمساء السابقةميكن ا

Peoples of Europe eat much of potato.      سأوروبا تأكل الكثري من البطاط شعوب.  
 :مثل. خدمت بعد األرقامتإذا اس هايف آخر "s"عالمة اجلمع هلا ك بعض أمساء اجلمع ال جيوز إضافة لهنا -

dozen : two dozen دزينة ,  score : three score عالمة ,  
thousand : five thousand ألف , hundred : eight hundred مئة ,  

million : nine million مليون , head : two head رأس , … 

  :مثل. ولكن عالمة اجلمع تضاف إىل األمساء السابقة عند استخدامها بدون عدد حمدد
dozens of eggs درازن من البيض , hundreds of boys األوالدمن  مئات  

 :مثل. ومنها أمساء بعض العلوم معاملة املفردهنالك أمساء حتمل صيغة اجلمع لكنها تعامل  -

news أخبارخرب،  , innings نوبة عمل , gallows مشنقة 
ethics علم األخالق , mathematics علم الرياضيات , physics  فيزياءعلم  ,  

phonetics علم صوتيات , … 
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اللغة العربية مثل املقـص   األشياء اليت حتتوي على قطعتني أو أكثر جتمع يف اللغة االجنليزية مع أا تفرد يف −
 .نيفهذه األشياء هلا قطعت ...والكماشة

The scissor is lost.                                                                               خطأ 
The scissors are lost.                                                           ضائعاملقص (صح(  

 
 

  
وبعـض اللغـات   كما يف اللغة العربيـة  أساسيتني قاعدتني كحتتوي اللغة االجنليزية على تذكري وتأنيث  ال -

  :يف االجنليزية من حيث اجلنس إىل أربع فئاتومع ذلك ميكن تقسيم األمساء . الالتينية
وهذه بعض األمساء اليت تسـتخدم  . himأو النصب واجلر  Heاسم ميكن استبداله بضمري الرفع  :املذكر )١

  :يف املذكر فقط
son ابن , boy ولد , man رجل , father أب , brother أخ , uncle عم أو خال , 

nephew  األختابن األخ أو  , prince أمري , king ملك , husband زوج , … 
وهذه بعض األمساء اليت تستخدم . herأو النصب واجلر  Sheاسم ميكن استبداله بضمري الرفع : املؤنث )٢

 :يف املؤنث فقط

daughter ابنة , girl بنت , woman مرآة , mother أم , sister أخت ,  
aunt عمة أو خالة , niece األخ أو األخت بنت  , princess أمرية , queen ملكة ,  

wife زوجة , … 

غـري العاقـل احليوانـات     ومن األمساء .itاسم ميكن استبداله بضمري الرفع والنصب واجلر  :غري العاقل )٣
  :مثل. واجلمادات

pen قلم , table طاولة , door باب , book كتاب , city مدينة , cat قطة , dog كلب , … 

  :مثل. نسنيكال اجلاسم ميكن استخدامه مع  :املختلط )٤
child طفل أو طفلة , friend صديق أو صديقة , doctor دكتور أو دكتورة ,  

judge قاضي أو قاضية , cousin  ابن العم أو بنت العم أو بن اخلال أو بنت اخلال ,  
artist فنان أو فنانة , teacher أستاذ أو أستاذة , … 

 
 
 
 

  
 .
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املذكر
actor

boy : 

boyfriend 

brother

bull

cock

dog

father

fox 

horse

husband

king

lord : 

man

monk

nephew : ابن األخ أو األخت
ram

sir

son

uncle 

الضمرييعرب عنها ب

 
 

 املذكر
ctor : ممثل 
boy : ولد 

boyfriend صديق
brother  أخ : 

bull  ثور : 
cock : ديك 
dog : كلب 
father : أب 

 ثعلب : 
horse : حصان 

husband : زوج
king : ملك 

 سيد نبيل :
man : رجل 

monk : راهب 
ابن األخ أو األخت

ram : كبش 
sir : سيد 
son : ابن 

، خال عم : 

country , city يعرب عنها ب

 :استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 صديق

 

 

 
 زوج

 

 
 ابن األخ أو األخت

 عم

country , city

 ١٣ 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 
 

country , cityة لكن كلمة 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

girlfriend

niece

ة لكن كلمة واملدن أمساء مؤنث

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

املؤنث
actress

girl : 

girlfriend

sister 

cow : 

hen : 

bitch 

mother

vixen 

mare 

wife : 

queen 

lady : سيدة نبيلة
woman

nun : 

niece : بنت األخ أو األخت
ewe : 

madam

daughter

aunt : خالة ،

واملدن أمساء مؤنث أمساء الدول

Omar AL

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له

 املؤنث
ctress : ممثلة 
girl : بنت 

girlfriend  صديقة 
 أخت : 
 بقرة :

 دجاجة :
 كلبة : 

mother : أم 
 : علبةلثا  
 فرس : 
جةزو :  
 ملكة : 
 سيدة نبيلة

woman : امرأة 
 راهبة :

بنت األخ أو األخت
 نعجة :

madam : مدام 
daughter : ابنة 

، خالة عمة  

أمساء الدولمجيع 

Omar AL-Hourani 

استخدام كلمتني خمتلفتني تدالن على املذكر واملؤنث املقابل له 

 

 بنت األخ أو األخت

 
 

مجيع تعترب  -

- 

 
 
  

-
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  :االسم يكون فيها             :Nominativeحالة الرفع  /أوالً            
  
 .فاعالً للفعل )١

The boy broke the window.                                           كسر النافذة الولد.  

  .تتمة مرفوعة للفعل وتقابل اخلرب يف اللغة العربية )٢
This man is my father.                          .هذا الرجل هو أيب. أو هذا الرجل يكون أيب 

الرجل فاعل و أيب مفعول بـه  : ، يف اللغة االجنليزية الرجل مبتدأ مرفوع و أيب خرب مرفوع: العربية يف اللغة
  ".يكون"والفعل هو 

  :يكون االسم فيها:          Objectحالة النصب واجلر  /ثانياً              
  
  .مفعول مباشر للفعل )١

The boy broke the window.                                                النافذةالولد كسر.  

  .مفعوالً حلرف جر )٢
Put your cup on the table.                                           على الطاولةضع فنجانك.  

  .حالة ظرفية زمانية )٣
He came yesterday.                                                                 البارحةهو أتى.  

  :تأيت على طريقتني  :Possessive )امللكية( حالة اإلضافة /ثالثاً             
  
  :"X's Y"إضافة طريقة ) ١
  .يف آخر االسم s'إضافة املقطع : املفرد -أ

The girl 's dress.                                                                           ثوب الفتاة.  

  .والفتاة مضاف إليه جمروروهو مضاف ثوب مبتدأ     
Shakespeare's plays.                                                         مسرحيات شكسبري.  

   .مضاف إليه جمرور شكسبريو وهو مضاف مبتدأ مسرحيات
 

  
9�4ت إ6	اب ا4�3 Case of Nouns:  
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  .es-أو  s-فقط يف آخر االسم بشرط أن يكون اجلمع مصاغاً بـ بإضافة  'إضافة الفاصلة : اجلمع -ب
The girls'  dresses.                                                                  ياتثياب الفت.  
The boys' books.                                                                      األوالدكتب.  

يف آخـر   s'عند اإلضافة يعامل معاملة املفرد وذلك بإضـافة   es-أو  s-إذا كان اجلمع غري مصاغ بـ 
  .االسم

The men's room.                                                                     غرفة الرجال.  

The children's teacher.                                                         أستاذ األطفال.  
  
" تصاغ باستخدام احلرف اجلر : "Y of X"طريقة ) ٢ of"بني املضاف واملضاف إليه.  

  :لتكن لدينا اجلملة التالية
  أمساء املهندسني

  
Names   of    the engineers 

 
  الطاولة دعامة

  
The leg    of    the table  
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A cat's 

The men

The women

The beauty

"X's Y".  
The table

The leg 

Names of

My house is 

These books are my sister
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 tail.                                                       

The men's room.                                                     

The women's society.                                           

The beauty's queen.                      

"X's Y"وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 

The table's leg.   

eg of the table.

" X's Y.  
of the engineer

My house is larger

e books are my sister

 
 

tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

queen.                      

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 
leg.                                                                                

the table.                          

"X's Yإضافة 

engineers.

larger than Mark

e books are my sister

tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

queen.                      

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة 
                                                                             

                          

إضافة وميكن أن تأيت مع طريقة 
s. OR The e

 .صاحب امللكية

than Mark

e books are my sister's. (= my sister books)

 ١٦ 

  
  
  
  
  

tail.                                                       

room.                                                     

society.                                           

  
queen.                                                              

وميكن أن تأيت مع طريقة إضافة  ،"اجلمادات
                                                                             

                                  
وميكن أن تأيت مع طريقة 

The engineer
صاحب امللكيةالذي يلي 

than Mark 's. (= Mark's house)

. (= my sister books)

" X':  
  .مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية

tail.                                                            

room.                                                     

society.                                           

  .مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية
                                        

  
اجلمادات"دل على أشياء غري حية 

                                                                             
                 

وميكن أن تأيت مع طريقة  ،الصفات املستخدمة على شكل أمساء
ngineers' names.       

الذي يلي  االسم

. (= Mark's house)

. (= my sister books)

'Xتستخدم طريقة إضافة  s Y"

مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية
"كائن حي            

room.                                                     كائن حي"
society.                                           كائن حي"

مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية
                                        

"Y of X:  
دل على أشياء غري حية 

                                                                             
)الطاولة                 
الصفات املستخدمة على شكل أمساء

names.       
االسمبعض احلاالت حذف 

  .مرتيل أكرب من مرتل مارك
. (= Mark's house) 

  
. (= my sister books) 

Omar AL

تستخدم طريقة إضافة 
مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية

كائن حي. "ذيل قطة
كائن حي. "غرفة الرجال

كائن حي. "اجلمعية النسائية
مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية

.ملكة اجلمال                                        
"Xتستخدم طريقة 

دل على أشياء غري حية مع األمساء اليت ت
                                                                             

الطاولة دعامة(
الصفات املستخدمة على شكل أمساء

names.                                            
بعض احلاالت حذف ميكن يف 

مرتيل أكرب من مرتل مارك

  .هذه الكتب ألخيت

Omar AL-Hourani 

تستخدم طريقة إضافة  -
مع األمساء اليت تدل على الكائنات احلية )١

 ذيل قطة
 غرفة الرجال

 اجلمعية النسائية
مع األشياء اسدة أي املمثلة بصفة بشرية )٢

          ملكة اجلمال
تستخدم طريقة  -
مع األمساء اليت ت )١

 ميكن                                                                              
(ويفضل   

الصفات املستخدمة على شكل أمساء مع )٢
                                     

ميكن يف  -
مرتيل أكرب من مرتل مارك

هذه الكتب ألخيت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-
١

٢
          

-
١

٢
                                     

-
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- Questions (1-10); select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
  

1) Plural of "spoonful" is: 
A. spoonfuls. 
B. spoonsful. 
C. spoonful. 
D. spoons. 

 
2) Plural of "antenna" is: 

A. antennas. 
B. antenns. 
C. antenna. 
D. antennes. 

 
3) Plural of "omen"  is: 

A. omens. 
B. omena. 
C. omenas. 
D. omen. 

 
4) Plural of "sheep"  is: 

A. sheeps. 
B. sheep. 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
5) Plural of "standby" is: 

A. standby. 
B. standbies. 
C. standbys 
D. standbyes. 

 
6) Plural of "fish" is: 

A. fish. 
B. fishes. 
C. All of above. 
D. None of all above. 

 
7) Noun of "steal" is: 

A. steal. 
B. stealing. 
C. stealance. 
D. steel. 
E. None of all above. 
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8) Noun of "accept" is: 
A. accept. 
B. acceptance. 
C. accepting. 
D. None all of above. 

 
9) Noun of "  administrate" is: 

A. administrate. 
B. administrating. 
C. administrator. 
D. None of all above. 

 
10) Noun of "  collect" is: 

A. collect. 
B. collecting. 
C. collection. 
D. None of all above. 

 
- Questions (11-14); decide whether they are common, proper, abstract, or collective: 

 
11) That holiday was the best. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
12) He's obviously the leader of the gang. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
13) Every winter we used to go to Scotland for the skiing. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective. 

 
14) Pauline is so weary of the life she leads. 

A. Common. 
B. Proper. 
C. Abstract. 
D. Collective 

 
- Questions (15-21); decide if these statements about articles are (True) or (False): 

 
15) An American man wants to make a business. 

 
16) Water contains a hydrogen. 

 
17) The earth is third planet from the sun. 

 
18) I have just read news from the New York Times. 
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19) We have a lots of wood. 
 

20) I visited the Niagara. 
 

21) He went to the college. 
 

- Questions (22-38); choose the correct article (a, an, the, nothing): 
 

22) She is … very nice girl. 
 

23) Next month I'm going to go to … Paris to see … Eiffel Tower. 
 

24) Wait, I have … idea. 
 

25) That is … strangest thing I've ever seen. 
 

26) Yesterday, I talked to … MTV Producer. 
 

27) … Ukrainians are more intelligent than … Italians. 
 

28) Have you ever taken … trip to … North Pole? 
 

29) I'd like to be … President of … United States someday. 
 

30) Who's … guy over there with a duck on his head? 
 

31) I'm … happiest girl in town! 
 

32) I like … cats better than … dogs. 
 

33) We saw … Mr. Smith at … bank. 
 

34) We made some delicious soup using … head of … cow! 
 

35) It should take … hour. 
 

36) Please put … gun on … table and listen to me! 
 

37) This is … Europe car. 
 

38) She had … one dollar note in her hand. 


