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ألنـه مهـم   

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
و  

do not

I , You , 

He , 

."  
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ألنـه مهـم    

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
 won'tختصر إىل 

 do notنضع بعد الفاعـل مباشـرة   

I , You , 

 , Heأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 
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 بحثال هذا 

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   
will ختصر إىل يف

نضع بعد الفاعـل مباشـرة   

 , I , Youأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

-ing. 

 
 

 وف نسرد الكثري من األمثلة لفهم

بعد الفعل املسـاعد الكلمـة   فقط ف 
willماعدا "

نضع بعد الفاعـل مباشـرة   
did not:  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل  

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

ingأو  s-هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 

وف نسرد الكثري من األمثلة لفهم

Auxiliary V: ف ينض
"يف آخر الفعل املساعد 

 .)"أبداً ن

Auxiliary Verb:    نضع بعد الفاعـل مباشـرة
did not (

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،عندما يكون الفعل يف املصدر

أو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sعندما يكون يف آخر الفعل 
  .من آخر الفعل

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 

٢  

  

وف نسرد الكثري من األمثلة لفهموس

Auxiliary V

يف آخر الفعل املساعد 
ناتصرخيفال 

Auxiliary Verb

 (didn't )

عندما يكون الفعل يف املصدر

عندما يكون يف آخر الفعل 
من آخر الفعل

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 
  

وسالنفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

 :يف اللغة االجنليزية

Auxiliary Vمساعداً  erb

"لالختصار يضاف املقطع  n't يف آخر الفعل املساعد  "
 am , may فال

Auxiliary Verb إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً

does not أو 
عندما يكون الفعل يف املصدر

does not (doesn't) : عندما يكون يف آخر الفعل
من آخر الفعل sرف احلأو اسم مفرد، وحنذف 

عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول 

 :ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Make of Negative:  

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له 
  .shan'tإىل 

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

يف اللغة االجنليزية
مساعداً  حتوي فعالً

لالختصار يضاف املقطع 
can't  وmay

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً
does not (doesn't

do not (don't) :عندما يكون الفعل يف املصدر
  .أو اسم مجع

does not (doesn't)

أو اسم مفرد، وحنذف 
did not (didn't) : عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Introduction:  

Make of Negative

هو الفعل يف التصريف األول وغري مضاف له : معىن الفعل يف املصدر
shall not  إىل

Omar AL

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل 

يف اللغة االجنليزية قاعدة النفي
حتوي فعالً إذا كانت اجلملة

لالختصار يضاف املقطع (
can'tختصر إىل 

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً
(doesn't أو )

do not (don't)

We , They أو اسم مجع
does not (doesn't)

She , It  أو اسم مفرد، وحنذف
did not (didn't)

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

Introduction

Make of Negativeا���� 

معىن الفعل يف املصدر
shall notميكن اختصار 

Omar AL-Hourani 

النفي يف اللغة االجنليزية بسيط جداً وسهل  
  .جداً

قاعدة النفيتقول  
إذا كانت اجلملة )

" not" )
can ختصر إىل يف

إذا كانت اجلملة ال حتوي فعالً مساعداً )
(don't)

do not (don't)نضع 

We , They

does not (doesn't)نضع 

She , It

did not (didn't)نضع 

      

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حداوإلي 

  
 
���Introduction
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معىن الفعل يف املصدر -
ميكن اختصار  -
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  :احلاضر البسيط /١-١              
  

1) He plays football.                                                             لعب كرة القدمي هو.  

بعـد الفاعـل    does not (doesn't)نضع أداة النفي  إذاً sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
  .من آخر الفعل sرف احلمباشرة وحنذف 

1) He (does not/doesn't) play football.                             لعب كرة القدميال  هو.  

 
2) You teach English.                                                           س أنتاالجنليزيةتدر.  

  .بعد الفاعل مباشرة do not (don't)نضع أداة النفي  هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر إذاً
2) You (do not/don't) teach English.                                س ال أنتاالجنليزيةتدر.  

  
  :احلاضر املستمر /٢-١              

 
1) He is playing football.                                                      هو يلعب كرة القدم.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (is not/isn't) playing football.                                 هو ال يلعب كرة القدم.  

 
2) You are teaching English.                                              أنت تس االجنليزيةدر.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "are"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) You (are not/aren't) teaching English.                       س ال  أنتاالجنليزيةتدر.  

  
3) I am walking.                                                                                أنا أمتشى.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "am"هنا يوجد فعل مساعد هو 
3) I am not walking.                                                                      أنا ال أمتشى.  
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  :التاماحلاضر  /٣-١              
  

1) He has played football.                                                    لعب كرة القدم لقد.  
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) He (has not/hasn't) played football.                             هو مل يلعب كرة القدم.  
 
2) You have taught English.                                               لقد سدراالجنليزية ت.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) You (have not/haven't) taught English.                      مل أنت س االجنليزيةتدر.  

 
  .املستمر التاماحلاضر  /٤-١              

 
  .ساعتنيهو يكتب رسالة ملدة 

1) He has been writing a letter for two hours.        
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "has"هنا يوجد فعل مساعد هو 

 .ساعتنيملدة  رسالةيكتب  الهو 

1) He (has not/hasn't) been writing a letter for two hours.        
 
2) I have been having lunch.                                              كنت أتناول الغداءأنا.  

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) I (have not/haven't) been having lunch.                     أنا مل أكن أتناول الغداء.  
     

 :املاضي البسيط /١-٢              

 
1) He played football.                                                            هو لعب كرة القدم.  

 بعد الفاعل مباشـرة  did not (didn't)نضع أداة النفي  إذاً يف املاضيهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل 
  .الفعل إىل املصدرونعيد 

1) He (did not/didn't ) play football.                                 هو مل يلعب كرة القدم.  
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2) You taught English.                                                       أنت سدراالجنليزية ت.  
بعد الفاعل مباشـرة   did not (didn't)نضع أداة النفي  هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي إذاً

  .ونعيد الفعل إىل املصدر
2) You (did not/didn't ) teach English.                             س االجنليزيةتمل  أنتدر.  
 

  :املاضي املستمر /٢-٢             
  

1) He was playing football.                                             كرة القدم هو كان يلعب.  
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "was"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) He (was not/wasn't) playing football.                      يلعب كرة القدم مل يكنهو.  

 
 .شاهد التلفاز عندما صرختت نتكأنت 

2) You were watching the TV when she cried. 
 ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  .شاهد التلفاز عندما صرختتكن مل ت أنت
2) You (were not/weren't) watching the TV when she cried. 
 

  :التاماملاضي  /٣-٢              
  
  .ساقهكْسر يلعب كرة القدم قبل أن  لقد

1) He had played football before his leg was broken.    
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 

  .ساقهكْسر يلعب كرة القدم قبل أن مل يهو 
1) He (had not/hadn't) played football before his leg was broken. 

  :ستمرامل التاماملاضي  /٤-٢              
  
  .على الوظيفة حصولهقبل  ملدة سنتني االجنليزيةاللغة  سدرهو 

1) He had been studying English for two years before he got the job. 
  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "had"هنا يوجد فعل مساعد هو 
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على الوظيفة حصولهقبل  ملدة سنتنياالجنليزية اللغة س هو مل يدر.  
1) He (had not/hadn't) been studying English for two years before he 
got the job. 

  :املستقبل البسيط /١-٣              
  

1) He will go.                                                                  سيذهب/سوف يذهب(هو(.            

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (will not /won't) go.                                                            هو لن يذهب.  

  :املستقبل املستمر /٢-٣              
 
1) He will be sleeping.                                               نائماً) سيكون/سوف يكون(هو.                         

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
1) He (will not /won't) be sleeping.                                         ًهو لن يكون نائما.                         

 
 :املستقبل التام /٣-٣              

 
من الواليات املتحدة فيه أعود خالل الوقت الذيلغيت االجنليزية  أنا سأكون قد أكملت.  

1) I will have perfected my English by the time I come back from the 
U.S. 

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
  .خالل الوقت الذي أعود فيه من الواليات املتحدة الجنليزيةالغيت  تأكملقد أكون لن أنا 

1) I (will not /won't) have perfected my English by the time I come 
back from the U.S. 
 

  :ستمرامل التاماملستقبل  /٤-٣              
 

ا تصل عندماساعتني  أنا سأكون قد انتظرتطائر.  
1) I will have been waiting for two hours when her plane arrives 

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
 
  



1) 
arrives

 
1) 

1) 

 
2) 

2) 

 

 
 
 
 
1) 

1) 

 
2) 

2) 

 
3) 

بعـد الفاعـل   
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) I (will not
arrives. 

 
) He would go

) He (would not

 
) You were going to go

) You (were not

 

 
 
 
 
) I can go.                                      

) I (cannot

 
) I should go.     

) I (should not

 
) He has to travel

بعـد الفاعـل   

can not
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will not /won'
 

He would go.                                                                        

"not".  
would not

You were going to go

  
were not

I can go.                                      

not/can't

I should go.     

"not".  
should not/shouldn't

He has to travel

does not (doesn't)    بعـد الفاعـل

cannot   ولـيسcan not

 
 

won't) have been waiting for two hours 

.                                                                        

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

would not/wouldn't

You were going to go

  ."not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
were not/weren't

I can go.                                      

"not".  
can't) go.                                        

I should go.                      

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

shouldn't

He has to travel to Portugal

does not (doesn't)

cannotكتـب  

have been waiting for two hours 

.                                                                        

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
wouldn't ) go.          

You were going to go.                                                       

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
weren't) going to go.                   

I can go.                                      

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

) go.                                        

                                          

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
shouldn't) go.           

to Portugal.    

does not (doesn't)إذاً نضع أداة النفي 

"not" كتـب  نف

٧  

  .طائرا
have been waiting for two hours 

.                                                                        

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                         

.                                                       

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) going to go.                   

I can go.                                                                              

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                                        

                              

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.               

.                

إذاً نضع أداة النفي 

"not"الكلمـة  

طائراتصل  عندما
have been waiting for two hours 

  

.                                                                        

"would"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
                  

.                                                       

"were"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
) going to go.                   

 

                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
) go.                                          

                              

"should"  إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة
                      

                        
إذاً نضع أداة النفي  sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
  .من آخر الفعل

الكلمـة   canف بعد الفعل املساعد 

عندماساعتني 
have been waiting for two hours when

  :املستقبل يف املاضي

.                                                                        

"would"هنا يوجد فعل مساعد هو 

              

.                                                       

"were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

) going to go.                               

 :مع األفعال املساعدة

                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "can"هنا يوجد فعل مساعد هو 
                

                                              
"should"هنا يوجد فعل مساعد هو 

                            

.إىل الربتغال       
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
من آخر الفعل

ف بعد الفعل املساعد 
. 

Omar AL

ساعتني  أكون قد انتظرت
when her plane 

املستقبل يف املاضي /٤

.هو كان سيذهب                                                                        .
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.يذهب            

.أنت كنت ستذهب                                                       .
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.تذهب           

مع األفعال املساعدة /٥

.أنا أستطيع الذهاب                                   
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.أنا ال أستطيع الذهاب            

.جيب علي أن أذهب            
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.ال جيب علي أن أذهب      

إىل الربتغال جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

من آخر الفعل sمباشرة وحنذف احلرف 

ف بعد الفعل املساعد يعندما نض
.can'tولالختصار 

Omar AL-Hourani 

أكون قد انتظرتلن أنا 
her plane 

             ٤

هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

يذهبس مل يكنهو 

أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

تذهبس مل تكنأنت 

              ٥

أنا أستطيع الذهاب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

أنا ال أستطيع الذهاب

جيب علي أن أذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 
ال جيب علي أن أذهب

جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

مباشرة وحنذف احلرف 

عندما نض -
ولالختصار 

 

أنا 
her plane 

              

 هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هو 

 أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 أنت 

              
  

 أنا أستطيع الذهاب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 أنا ال أستطيع الذهاب

 جيب علي أن أذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 
 ال جيب علي أن أذهب

 جيب عليه أن يسافر
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

مباشرة وحنذف احلرف 

-



3)
 
4) He is a hero.                                                                                   

4) He 

 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  
بعـد  
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) He (does not/doesn't
 
) He is a hero.                                                                                   

) He (is not

You have

You have a 

You (have 
You (have not

الحـظ (" جيب على
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

معىن ذلـك أن  
do not (don't)   بعـد

You (do not

You (do not
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does not/doesn't

) He is a hero.                                                                                   

is not/isn't

ve to travel to Portugal.            

You have a pen

have not/ 
have not/haven't) a 

جيب على"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

  .بعد الفاعل مباشرة
معىن ذلـك أن  " ميلك"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

do not (don't)

do not/don't

do not/don't

 
 

does not/doesn't) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

"not".  
isn't) a hero.               

to travel to Portugal.            

pen.                   

 haven't
haven't) a 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  

بعد الفاعل مباشرة
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

do not (don't)يف املصـدر إذاً نضـع   

don't) to travel to Portugal.   

don't) have a pen.                                       

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

"not"إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 

a hero.               

to travel to Portugal.            

.                              

haven't) to travel to Portugal
haven't) a pen.              

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملة ال متلك فعـالً  ") درس بالتفصيل يف البحث الثالث

do not (don't) بعد الفاعل مباشرة
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

يف املصـدر إذاً نضـع   

) to travel to Portugal.   

) have a pen.                                       

٨  

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
a hero.                                                           

to travel to Portugal.            

                                  

) to travel to Portugal
.              

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

do not (don't)يف املصدر إذاً نضع 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
"have"    يف املصـدر إذاً نضـع

) to travel to Portugal.   

) have a pen.                                       

) have to travel to Portugal.

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة 
                                            

to travel to Portugal.                         

                       

) to travel to Portugal 
.               

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
درس بالتفصيل يف البحث الثالث

يف املصدر إذاً نضع 
هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

"have"والفعل 

) to travel to Portugal.       .
) have a pen.                                       

  .ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال
) have to travel to Portugal. 

) He is a hero.                                                                                   

إذاً نضع بعد الفعل املساعد مباشرة  "is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
                                            

  
.الربتغالسافر إىل          

                                       

 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن  haveالفعل 
have "درس بالتفصيل يف البحث الثالث
"have"  يف املصدر إذاً نضع

have  هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن
والفعل  هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً

.الربتغالال جيب عليك أن تسافر إىل 
) have a pen.                                       

Omar AL

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

) He is a hero.                                                                                   

هنا يوجد فعل مساعد هو 
                                            .

  :انفي اجلمل التالية
سافر إىل تأن 

.قلماً                

:  

  .ولكن هذا خطأ
الفعل  :ألوىل
to  بعدhave

"have"مساعداً والفعل 

haveالفعل  :الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
  .الفاعل مباشرة

ال جيب عليك أن تسافر إىل 
) have a pen.                                       ًأنت ليس لديك قلما.

Omar AL-Hourani 

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

) He is a hero.                                                                                   هو بطل.
هنا يوجد فعل مساعد هو 

.هو ليس بطالً

انفي اجلمل التالية/ س
أن  كجيب علي
قلماً لديكأنت 
 /ج

:ستقول لرمبا

 
ولكن هذا خطأ

ألوىليف اجلملة ا
to حرف اجلر

مساعداً والفعل 
الثانيةيف اجلملة 

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
الفاعل مباشرة

ال جيب عليك أن تسافر إىل 
أنت ليس لديك قلماً

 

ال جيب عليه أن يسافر إىل الربتغال

 هو بطل
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هو ليس بطالً
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  

س
 جيب علي
 أنت 
ج
لرمبا

 
ولكن هذا خطأ

يف اجلملة ا
حرف اجلر

مساعداً والفعل 
يف اجلملة 

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً
الفاعل مباشرة

 ال جيب عليك أن تسافر إىل 
 أنت ليس لديك قلماً



 
 

يف 

(Do not

(Do not

(Do not
 
 

 

بعد الفاعـل  
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يف  وبعدها مباشـرة الفعـل  

Do not/Don't

Do not/Don't

Do not/Don't
 
 

 ".، على اإلطالق

 .قبل الفعل األساسي

He has 

He (does
بعد الفاعـل  

He (does not

- have + 
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وبعدها مباشـرة الفعـل  

Don't) worry.     

Don't) eat

  .، ال تكن غبيات
Don't) be 

، على اإلطالق مطلقاً
قبل الفعل األساسيبعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

 a pen.                   

es not/do
does not (doesn't)   بعد الفاعـل

does not/don't

have + -s ���� 

 
 

Do not (   وبعدها مباشـرة الفعـل

worry.     

eat this. 

، ال تكن غبيات
be stupid.

مطلقاً ، ، إطالقاً
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

.                   

doesn't) has
does not (doesn't)

don't) have a pen.                       

has                                       

Do not (Don't

worry.                  

.هذا         
، ال تكن غبيات تكونوا أغبياء

stupid. 

، إطالقاً أبداً"وهلا معىن 
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

.                                

has a pen
does not (doesn't)إذاً نضع 

ve a pen.                       

has                                       

٩  

(Don'tضع يف أول اجلملة 

.، ال تقلقن     
 تأكلوا ال،  
تكونوا أغبياء ال،  .تكونا غبيان

وهلا معىن  ،للجمل املثبتة
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

                                                 

pen.              
إذاً نضع  "s"وهو مضاف له 

"have".  
ve a pen.                       

has                                       

ضع يف أول اجلملة ن 

، ال تقلقن تقلقوا ال، 
 .هذا تأكال 
تكونا غبيان 

للجمل املثبتة املطلق
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

                                    

.               
وهو مضاف له 

"have"مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

ve a pen.                       

has                                                  

 :األمرصيغة 

،  .تقلقا ال، 
ال،  .هذا تأكلي

 ال،  .تكوين غبية

never  املطلقللنفي
بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع 

  
                                    

"has"  وهو مضاف له
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

                  

                                 

Omar AL

صيغة يف ما  مجلة 
  :مثل
،  .تقلقي ال، 
تأكلي ال،  .هذا
تكوين غبية ال،  .

neverميكن استخدام 

never  بعد الفعل املساعد مباشرة، وإن مل يكن هنالك فعل مساعد يوضع

  :ا���� �� ا���

  :انفي اجلملة التالية
.قلماً                                            

:  

"has"هنا الفعل املساعد هو 

مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 
.قلماً ليس لديه         

                      

never:  

Omar AL-Hourani 

 لكي تنفي 
مثل .املصدر

،  .تقلق ال  
هذا تأكل ال  

.تكن غبياً ال   

ميكن استخدام  
neverوضع ي 

  
ا���� �� ا���

  

انفي اجلملة التالية/ س
قلماً لديه هو  
 /ج

:ستقول لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

ليس لديههو 

:تذكر أن                        

  
neverا���� �ـ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

 
 
 
- 

 
 

   

  
- 

- 

  
  
 

  
ا���� �� ا���

  

س
 
ج
لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
مباشرة ونعيد الفعل إىل املصدر أال وهو 

 هو 

 

  
ا���� �ـ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولكـن  

I have 

He has 

I have 
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"I don't have a pen"،   ولكـن

I have no

He has no

I have no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I will talk to you later.
He teaches English.
He can play basketball.

I will never

He never

He can 
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"I don't have a pen"

 :يف الكتابة االجنليزية

no pen.        

no car.                                                                  

no idea.                                                                  

I will talk to you later.
He teaches English.
He can play basketball.

never talk to you.    

never teaches English.   

He can never play basketball.  

 
 

"I don't have a pen"

يف الكتابة االجنليزية
                                                              

                                                                  

                                                                  

I will talk to you later.
He teaches English. 
He can play basketball.

talk to you.    

teaches English.   

play basketball.  

"I don't have a pen" :نكتـب 

يف الكتابة االجنليزية كثر شيوعاً حالياً
                                                      

                                                                  

                                                                  

I will talk to you later.  

He can play basketball. 

talk to you.                                                    
teaches English.                                       

play basketball.  

١٠  

"I have a pen"  نكتـب
كثر شيوعاً حالياًوهي أ

                                                      

                                                                  

                                                                  

                                                
                                    

play basketball.                         

"I have a pen"

وهي أالتالية لطريقة 
                                                      

                                                                  

                                                                  

never: 

                                                
                                    

                           

"I have a pen" :كما قلنا لنفي اجلملة التالية

لطريقة ابميكن كتابة اجلملة السابقة 
                                                            

                                                                  

                                                                  

neverانفي اجلمل التالية باستخدام 

                                                
.أبداً                                      

.أبداً ال ميكنه لعب كرة السلة      

Omar AL

كما قلنا لنفي اجلملة التالية
ميكن كتابة اجلملة السابقة 
.ليس لدي قلماً      

.ليس لديه سيارة                                                                  
.ليس لدي فكرة                                                                  

have no:  

انفي اجلمل التالية باستخدام 

.أبداًأنا لن أكلمك                                                    
أبداًهو ال يدرس االجنليزية 
ال ميكنه لعب كرة السلة

Omar AL-Hourani 

كما قلنا لنفي اجلملة التالية 
ميكن كتابة اجلملة السابقة 

 ليس لدي قلماً
 ليس لديه سيارة
 ليس لدي فكرة

  
have no

  

انفي اجلمل التالية باستخدام /س

  /ج
أنا لن أكلمك 

 هو ال يدرس االجنليزية 
 ال ميكنه لعب كرة السلة

 

 
 

  
- 

  
have no

  

س

ج
 أنا لن أكلمك 
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Omar AL-Hourani 

 
 Change these sentences to negative: 
 

1) I like cheese. 
 

2) We're married. 
 

3) She has an old house. 
 

4) He plays tennis on Saturdays. 
 

5) I've already been to the bank. 
 

6) I need some money. 
 

7) I had lunch at 2 o'clock. 
 

8) He's going to work. 
 

9) I have a lot of cars. 
 

10) I've already seen the tower of London. 
 

11) He'll be having lunch at that time. 
 

12) I had a shower at 4 o'clock. 
 

13) We live in Madrid. 
 

14) I've ever seen a snake. 
 

15) He likes going to work. (use never) 


