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English is the most widely spoken language all over 
the world. If you know the language, you have an open 
window to most of the countries in the world. 

اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األكثر انتشارا في جمیع 
أنحاء العالم . إذا كنت تعرف اللغة ، لدیك نافذة 

مفتوحة على معظم دول العالم 
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 شكرا لكل الالجئني
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TRANSLATORS  
Ismael Al-Iraqi 

Mina Mohit 
Ahmad Matar 

Ali Hassan 

PROJECT COORDINATOR  
Alba Mesa 

albmesa02@gmail.com 
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This book is available in Farsi / Dari (for further information contact with 
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READING AND WRITEN DIRECTION  

اتجاه القراءة والكتابة 

            English                                             Arabic  
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ENGLISH - ARABIC 

ENGLISH التهجئة باللغة العربية اللغة العربية

Hi ! ھلوو مر حبا

Good morning! كود مورنینك صباح الخیر

Good evening! كود إیفنینك مساء الخیر

Welcome! (to greet someone) ویلكوم           اھال و سھال

How are you? ھاو آر یوو كیف حالك؟  

I'm fine, thanks! آي آم فاین ،ثانكس أنا بخیر شكرا 

And you? اند یوو و أنت؟

Good/ So-So. كود سو-سو جید / عادي

Thank you (very much)! ثانك يو (فيري ماتش) شكرا (جزیال)

You're welcome! (for "thank you") يور ويلكوم (فور “ثانك يوو”) على الرحب و السعة

Hey! Friend! ھیي! فریند! !أھال صدیقي/صدیقتي

I missed you so much! آي میسد یوو سو ماتش إشتقت إلیك كثیرا 

What's new? واتس نیوو؟ مالجدید؟

Nothing much نو ثینك ماتش ال شيء جدید

Good night! كود نايت! تصبح/ تصبحین على خیر  

See you later! سي یوو لیتر أراك في مابعد   

Good bye! كود بایي مع السالمة

Please بليس من فضلك

I don‟t understand ايي دونت اندرستاند انا لم افهم

Great job! كرايت جاب احسنت صنعاً

slowly سلولي ببطئ

Come here كام هير تعال الى هنا

You are safe يو ار سايف انت آمن

Asking for Help and Directions

I'm lost آیي ام لوست !أضعت طریقي! أضعت طریقي

Can I help you? كان آیي ھیلب یوو؟ ھل بإمكاني مساعدتك؟

Can you help me? كان یوو ھیلب میي؟ ھل بإمكانك مساعدتي؟ 

Where is the (bathroom/ 
pharmacy)?

ویر از  ذاا (باث روم/فارماسي)؟ أین أجد (المرحاض/ الصیدلیة)؟
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Go straight! then turn left/ right! كو سترایت! ذین تیرن لیفت/رایت  أمش بشكل مستقیم ثم اذھب بتجاه
!الیسار/الیمین

I'm looking for john. آي ام لوكینك فور جون أبحث عن جون  

One moment please! ون مومینت بلیس! لحظة من فضلك

Hold on please! ھولد أون بلیس! !إبق على الخط رجاءا

How much is this? ھاو ماتش از ذیس؟ كم ھو ثمنھ؟ 

Excuse me ...! اكسیوزمي من فضلك 

Excuse me! ( to pass by) اكسیوزمي مي…! (تو باس باي) المعذرة

Come with me! كام وذ مي! !تعال معي

How to Introduce Yourself  

Do you speak (English/ Arabic)? دو یو سبیك (اینكلیش/ارابیك)؟ ھل تتكلم اللغة اإلنجلیزیة /العربیة؟

Just a little. جاست آ لیتل !قلیال   

What's your name? واتس یور نایم ما إسمك؟

My name is ... ماي نایم ایز… ....إسمي

Mr.../ Mrs.…/ Miss… میستر …/میس…/میسیس … ...السید...السیدة/ االنسة

Nice to meet you! نایس تو میت یوو تشرفت بمعرفتك

You're very kind! یورر فیري كایند !أنت لطیف! أنِت لطیفة

Where are you from? ویر ار یو فروم من أین أنت؟

I'm from (the Siria/ Morocco…) اي ام فروم (السوریا/المغرب…) (أنا من (سوریا/ المغرب

I'm (Sirian) اي ام سیریان أنا سوریة\سوري 

Where do you live? ویر دو یو لیف أین تسكن؟ أین تسكنین؟

I live in (the Irak/ Siria) اي لیف ان (العراق/سوریا أعیش في العراق/ سوریا

Did you like it here? دید یو الیك ایت ھیر؟ ھل استمتعت بوقتك ھنا؟

Morocco is a wonderful country موروكو ار ویندرفول كانتري !المغرب بلد جمیل

What do you do for a living? وات دو یو دو فور آه لیفینك؟ ما مھنتك؟ 

I work as a (translator/ 
businessman)

آي ورك از إ (ترانسلیتر/بیسنیس مان) أعمل كمترجم/ كرجل أعمال

I like Arabic اي الیك ارابیك أحب اللغة العربیة

I've been learning Arabic for 1 
month

اي ھاف بین لیرنیك ارابیك فور ١ مونث أدرس اللغة العربیة منذ شھر

Oh! That's good! اووه! ذاتس كوود! ھذا شيء جمیل

How old are you? ھاو اولد آر یوو كم ھو عمرك؟

I'm (twenty, thirty...) years old. اي ام (توینتي ,ثیرتي …)ییرس اولد عمري (عشرین/ ثالثین) سنة

I have to go آي ھاف توكو ناوو یجب أن اذھب اآلن

I will be right back! اي ویل بي رایت باك! سأرجع حاال
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Solving a Misunderstanding

I'm Sorry! (if you don't hear 
something)

اي ام سوري !(ایف یو دونت ھیر سامثھینك) (عفوا !(لم استطع سماعك

Sorry (for a mistake) سوري (فور ا میستیك) (آسف(لالخطاء

No Problem! نو بروبلیم المشكلة  

Can You Say It Again? كان یو ساي ات آكین أعد من فضلك

Can You Speak Slowly? كان یو سبیك سلولي؟ تكلم ببطء من فضلك 

Write It Down Please! رایت إت داون بلیز!
!أكتبھا من فضلك! / أكتبیھا من فضلك

I Don't Understand! اي دونت اندرستاند ال أفھم

I Don't Know! اي دونت نو آل أعرف!

I Have No Idea. اي ھاف نو ایدیا. الأدري 

What's That Called In Arabic? وات از ذات كولد ان ارابیك؟ ما أسمھ بالعربیة؟

What Does "gato" Mean In 
English?

وات داز ‘’قاتو’’ مین ان اینكلیش؟ ماذا تعني كلمة "قط" باالنجلیزیة؟  

How Do You Say "Please" In 
Arabic?

ھاو دو یو ساي’’ بلیس’’ ان ارابیك؟ كیف تقول كلمة "بلیز" بالعربیة؟  

What Is This? وات ایز ذیس؟ ما ھذا؟

My Arabic is bad. ماي ارابیك از باد. لغتي العربیة لیست كما یجب 

I need to practice my Arabic اي نید تو براكتیس ماي اربیك احتاج ان اتدرب على العربیة

Don't worry! دونت ووري! التقلق/ ال تقلقي! 

Expressions and Words

Good/ Bad/ So-So. كود/ باد/ سو- سو جید / سيء / عادي 

Big/ Small بیك / سمول كبیر / صغیر

Today/ Now تو داي / ناوو الیوم / اآلن 

Tomorrow/ Yesterday تومورو/یاستیرداي غدا / البارحة

Yes/ No ییس/ نو نعم / ال  

Here you go! (when giving 
something)

ھیر یور كو !(وینت كیفینك سامثھینك) خذ!

Do you like it? دو یو الیكت؟ ھل أعجبك؟

I really like it! اي ریلي الیكییت أعجبني حقا 

I'm hungry/ thirsty. اي ام ھانكري/ثیرستي أنا جائع/ أنا عطشان 

In The Morning/ Evening/ At 
Night.

این ذا مورنینك/ایفنینك/ات نایت في الصباح/ المساء/ اللیل  
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This/ That. Here/There ذیس/ذات.ھییر/ذییر ھذا /ذلك. ھنا/ھناك 

Me/ You. Him/ Her. مي / یو. / ھیم / ھیر. أنا/ أنت. ھو/ ھي

Really! ریلي! حقا! 

Look! لووك! أنظر! أنظري!

Hurry up! ھاري اب! أسرع! أسرعي! 

What? Where? وات؟ ویر؟  ماذا؟ أین؟ 

What time is it? وات تایم از إت؟ كم الساعة؟

It's 10 o'clock. 7:30pm. ایتس تین اوكلوك. سیفین اند ثیرتي مینیت بي 
ام.

 إنھا العاشرة. إنھا السابعة و النصف
مساءا

Give me this! كیف مي ذیس! أعطني ھذه! 

I love you! اي الف یو! أحبك

I feel sick. اي فیل سیك. أنا مریض. 

I need a doctor اي نید آه دوكتور أحتاج طبیبا! 

I just speak a little bit of English  ايي جاست سبيك آه ليتل بيت اوف
اينكليش

انا اتكلم االنجليزية قليال

I lost my family اي لوست ماي فاميلي لقد فقدت عائلتي

Can I have a piece of paper? كان اي هاف بيس اوف بيبر؟ هل يمكنني الحصول على قطعة من 
الورق؟

Can I have a glass? كان اي هاف اه كالس! هل أستطيع الحصول على كوب؟

Can I have a blanket? كان اي هاف اه بالنكيت؟ هل يمكنني الحصول على بطانية؟

Can I take one? كان اي تيك وان؟ هل يمكنني أن آخذ قطعة واحدة؟

I will be back in a moment اي ويل بي باك اين اه مومينت؟ سأعود في لحظة

There is / There are ذير از /ذير آر هنا/هناك

Father / Mother فاذر/ ماذر ام / اب 

grandfather / grandmother  كراند فاذر/كراند ماذر جد / جدة

Sister / brother سیستر/ براذر اخت / اخ

uncle / aunt آنکل/آنت عم او خال /عمة او خالة

son / daugther سان / دوتر ابن /  ابنة

cousin کازن ابن او ابنة العم او العمة / الخال او 
الخالة 
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Pronouns - ضمایر  
                  

POSSESSIVE ADJECTIVE AND PRONOUNS   

ضمائر التملیك 
ضمائر تستخدم لالشارة الى االشیاء التي ترتبط بالشخص او یملكھا. 

یرجى االنتباه: صفات الملكیة،تاتي دائما قبل اسم،بینما ضمائر الملكیة تعوض االسم فتاتي بدون اضافات.  

 مثال: 

 • This is my book. (ھذا كتابي.)  
This book is mine. (ھذا الكتاب ملكي.) 

 • This is her purse. (.ھذه الحقیبة لھا)  
This is hers. (ھذا لھا.) 

 • Are those your pens? No, these are his. (ضمیر ملکی) 

ARABIC PRONUNCIATION ENGLISH 
 Iایانا

 you (singular)یوانِت او انَت

 Heهیھو 

 Sheشیھي 

 Itايتھو او ھي لغیر العاقل

Weوینحن

Theyذيھم او ھن 

  you (plural)یوانتم او انتما او انتن
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THE BODY PARTS 
أجزاء الجسم 
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ENGLISH PRONUNCIATION ARABIC
Hair هیر شعر 

eye آی عني

nose نوز انف

shoulder شولدر كتف

ear ایر اذن 

tooth توث سن

elbow إلبو كوع

arm آرم ذراع

finger فنگر اصبع

leg لگ ساق

foot فوت قدم

forehead فورهید جبهة

chest چیست صدر

stomach ستومک معدة

hand هاند يد 

knee نی ركبة

ankle انکل كاحل
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THE NUMBERS  

ENGLISH PRONUNCIATION ARABIC

1 One ون واحد

2 Two تو اثنان

3 Three ثري ثالثة

4 Four فور اربعة

5 Five فایف خمسة

6 Six سیکس ستة

7 Seven سیفن سبعة

8 Eight إيت ثمانیة

9 Nine ناین تسعة

10 Ten تن عشرة

11 Eleven الیفن احد عشر 

12 Twelve تولف اثنا عشر 

13 thirteen ثرتني ثالث عشر 

14 fourteen فورتین اربع عشر 

15 fiveteen فیفتین خمس عشر 

16 sixteen سیکستین ست عشر 

17 seventeen سیفنتین سبع عشر 

18 eighteen ايتني ثماني عشر 

�12



19 nineteen ناینتین تسع عشر 

20 twenty  توینتی عشرون 

21 twenty-one توینتی ون واحد وعشرون 

22 twenty-two توینتی تو اثنان وعشرون

30 thirty ثرتي ثالثون

40 forty فورتی اربعون

50 fifty فیفتی خمسون

60 sixty سیکستی ستون

70 seventy سیفنتی سبعون

80 eighty ایتي ثمانون

90 ninety ناینتی تسعون

100 one- hundred ون هاندرد مئة 

200 two- hundred تو هاندرد مئتان 

1000 one-thounsand ون ثاوزند الف
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WHAT TIME IS IT? 
 /    ما ھو الوقت ؟    /
1. The use of the past and to  

p  
2:15 

a quarter past two 
 الثانیة و الربع
  كاورتر باست توو

p  
2:30 

half past two 
 الثانیة والنصف
 ھاف باست توو

p  
2:05 

Five past two 
 الثانیة و خمس دقائق
 فایف باس توو

p  
2:40 

twenty to three 
 الثالثة اال ثلث
 توونتي تو ثري

p  
2:55 

five to three 
 الثالثة اال خمس دقائق
 فایف تو ثري

p  
2:45 

a quarter to three 
 الثالثة اال ربع
آ كوارتر تو ثري  

 

When the minute hand exactly 5, 10, 15, 20 and presentable or not receive any (eg, 
12, 24, etc.) In this case the minutes are used:  
 عندما ال یكون عقرب الساعة الكبیر"عقرب الدقائق" على االرقام مثل(١،٢،٣....) بشكل كامل یجب استخدام كلمة
 دقیقة(مینت)
   

p  
3: 04 

four minutes past three 
 الثالثة و اربع دقائق
  فور میتنس باس ثري

p  
12:54 

six minutes to one 
 الواحدة اال ست دقائق
سیكس مینتس تو وان  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2 . Use o'clock 
When the clock is completed (the minute hand is placed exactly on 12), from 
o'clock is used: 
 عندما یكون العقرب الطویل(عقرب الدقائق) على الوقم ١٢ بشكل كامل یجب استخدام الكلمة (اوكلوك) اي الساعة

  M   
2:00 

It's two o'clock 
 الساعة الثانیة
 ات از توو اوكلوك

 

3.  Use am and 4 pm 
When we want the day or night or define the am (before noon) and pm (Pm), we 
 used:  
 ) للداللة علىpm) للداللة على صباحا و (amتستخدم (

 مساءا

p  

It's two pm 
 الثانیة مساءا
 ات از توو بي ام

 انھا

M  

It's two am 
 الثانیة صباحا
تو إي إم  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HEALTH PROBLEMS  

مشاكل صحیھ 

p  
He has a cough. 

 عنده سعال
 ھي ھاز آ كااف

p  
She has a backache.  

 عندھا آالم في الظھر
 شي ھاز  آ باك ایك

p  
He has a  

headache.  
 عنده صداع

 ھي ھاز آ ھیددیك

p  
She hurt her toe.  
 لقد اصیب اصبعھا
 شي ھارت ھیر توو

p  
He hurt his finger.  
 لقد اصیب اصبعھ
 ھي ھیرت ھیز فینكر

p  
He has a bad cold.  

 انھ مصاب بالبرد
ھي ھاس آ باد كولد 

p  
He has a stomachache.  

 عنده وجع في البطن
 ھي ھاز آ ستوماك ایك  

p  
He has a fever.  
 ھو مصاب بالحمى
 ھي ھاز آ فیفار

p  
He has a bad cut.  

His arm is cut. 
 لقد اصیب بجرح عمیق            

 لقد جرح معصھ

His arm is cut. 
 ھیز ارم از كات
 ھي ھاز آ باد كات
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* * * *   AT THE DOCTORS * * * * 
At the reception في االستقبال
I'd like to see a doctor ای ود الیک تو سی  آ دوکتور ارید رؤیة الطبیب 

do you have an appointment? دو یو ھاف آن اپانتمنت ھل لدیك موعد ؟

is it urgent? إز ات إرجنت حالة طارئة؟

I'd like to make an appointment to 
see Dr … ای ود الیک تو میک اپانتمنت تو سی 

دوکتور
ارید اخذ موعد لرؤیة الطبیب ….

do you have any doctors who 
speak …?

دو یو ھف انی دوکتور ھو سبیك ھل لدیك اي طبیب یتحدث ال…..؟

do you have private medical 
insurance?

دو یو ھف پرافیت میدیکل انشورنس ھل لدیك تامین صحي ؟

have you got an European 
Health Insurance card?

دو یو كات ان یوروپیان انشورنس 
کارت

ھل لدیك بطاقة تامین علـى الصحة 
االوربیة؟

Discussing symptoms دیسکاسینك سیمتومس مناقشة االعراض 
how can I help you? کن ای ھیلب یو كیف استطیع مساعدتك ؟

what's the problem? وتس ذا البروبلیم ما ھي المشكلة ؟

what are your symptoms? وت آر یور سیمتمس ما ھي االعراض ؟

I've got a temperature / 
headache / diarrhoea 

آی ھف كات تمبرتشر/ھیدیك/دایاریا لدي حرارة / وجع راس / اسھال 

I need … آی نید انا احتاج…..

another inhaler اندر انھالر جھاز رذاذ

some more insulin سم مور انسولین القلیل من االنسولین

I'm having difficulty breathing آم ھفنك دیفکلتی بریثینج اجد صعوبة في التنفس 

I've been feeling depressed آی ھف بین فیلنك دسبرست اشعر باالكتئاب

I've been having difficulty 
sleeping

آی ھف بین ھفنك دیفکلتی سلیپنك  لدي صعوبة بالنوم 

I'm asthmatic / diabetic  آم ستماتیک / دیابتیک لدي ربو / سكر 

Treatments and advice تریتمنت اند ادفایس المعالجة و النصیحة

take two of these pills three 
times a day

تیک تو آف دیز پلز تري تایمس آ دی تناول حبتین في ثالثة اوقات بالیوم

I'm going to give you an injection آم كوینك توكیف یو ان انجکشن سوف اعطیك حقنة

we need to take a urine sample / 
blood sample

وی نید تو تاک یورن سمپل / بلد سمپل نحن نحتاج الخذ عینة بول / وعینة دم 

I'm going to prescribe you some 
antibiotics

آم گوینگ تو پرسکرایپ یو سم 
انتیبیوتیک

ساعطیك مضاد حیوي!
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COLOURS  
الوان 

ENGLISH PRONUNTIATION ARABIC

Red رید احمر 

Pink پینک وردي 

orange ورنج برتقالي 

Yellow یلو اصفر 

Green گرین اخضر 

Blue بلو ازرق 

Magenta مکینتا أورجواني

Purple پرپل بنفسجي

Brown برون بني

White وایت ابیض

Black بلک اسود
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FOOD 
االطعمة 

 
الفواكھ 

ENGLISH PRONUNCIATION ARABIC
Sandwich ساندوویج ساندويش

Pizza پیدزا بيتزا

Spaghetti سپگتی سباكيتي

Cake کیک كعك

Cheese چییز جبنة

Butter باتر زبدة

Milk میلک حليب

Coffee کافی قهوة

Bread برید خبز

Toast تووست خبز محمص (الشرائح)

Eggs ایگس بيض

Fish فیش سمك

Ice-cream ایس کریم بوظة

Soup سوپ شوربة

Sausage ساسیچ نقانق

Cookies کوکیس كعك
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FRUITS 
فواكھ

ENGLISH PRONUNCIATION ARABIC 
Plums پالمس

Pineapple پایناپل انناس 

Pomegranate پامی گرانت

Orange اورنج برتقال

Stawberry ستووبرری فراولة

Melon میلن  بطيخ اصفر 

Apricot ایتریکات مشمش

Apple اپل تفاحة

Cantaloupe کنتلوپ الشمام

Pear پییر اجالص

Lemon لیمون ليمون

Banana بنانا موز

Tangerine تنجرین يوسفي

Coconut کوکونات جوز الهند

Peach پیچ الخوخ

Watermelon ووتاملین بطيخ

Grapes گریپس العنب

Cherries چیریس الكرز
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 VEGETABLE
الخضار 

______________________________________________________________ 

ENGLISH PRONUNCIATION ِARABIC 

Celery سیلری كرفس

Pumpkin پامپکین اليقطني

Lettuce لیتیس الخس

Mushrooms مش رومس الفطر

Tomato توماتو الطماطم

Cauliflowe کالی فالوه الزهرة

Peas پیس بازالء

Cucumber کیوکامبر الخيار

Potatoes پتاتوس البطاطا

Carrots کاریتس الجزر

* * * *   AT THE SUPERMARKET * * * * 

Could you tell me where the 
… is?

کد یو تل می ویر دی از هل يمكنك أن تطلعني على مكان ......؟

how much would you like? هو مچ ود یو الک  كم املبلغ الذي تريده لقاء هذا!؟

I would like … آی ود الک  انا اريد

300 grams / half a kilo ۳۰۰ گرامس /  هف ا کیلو ٣٠٠ جرام/نصف كيلو

could I have a carrier bag, 
please?

کد ا هف ا کریر بک پلیز هل يمكنني الحصول على كيس لالمتعة،رجاءا
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WHAT IS THE DATE TODAY? 
ماھو تاریخ الیوم¿ 

  DAY OF THE WEEK,   NUMBER OF THE DAY       MONTH    YEAR
  

DAY OF THE WEEK  

ایام االسبوع

.   

NUMBER OF THE DAY:  

The number of the day is ORDINAL 
 In the date, in English, we use ordinal numbers to say the day:

التهجئة باللغة 
العربية

اللغة العربية

Monday مونداي االثنني

Tuesday تيوسداي الثالثاء

Wednesday وينزداي االربعاء

Thursday ثيرسداي الخميس

Friday فرايداي الجمعة

Saturday ساترداي السبت

Sunday سانداي االحد
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MONTH 

          االشھر

 SEASON  
 الموسم(سیسان)

التهجئة باللغة العربية اللغة العربية

Spring  سيرينج الربيع

Summer سمر الصيف

autumn اوتوم الخريف

winter ونتر الشتاء
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ENGLISH PRONUNCIATION ARABIC

January جانیوواري ینایر

February فیبرو واري فبرایر

March مارتش مارس

April ابریل ابریل

May مي مایو

June جون یونیو

July جوالي یولیو

August اوكست اغسطس

September سبتمیر سبتمبر

October اكتوبر اكتوبر

November نوفمبر نوفمبر

December دیسمبر دیسمبر



yesterday یسترداي البارحة the day before 
yesterday

ذا دي بیفور یستر 
داي

اول البارحة

yesterday 
morning

یسترداي مورنیج البارحة صباحا the day after 
tomorrow

ذا دي آفتر تومورو بعد غد

yesterday at 
noon

یسترداي آت نون البارحة ظهرا this week ذیس ویك ھذا السبوع

yesterday 
afternoon

یسترداي آفتر نون البارحة عصرا next week نیكست ویك االسبوع القادم

yesterday 
evening

یسترداي ایفنیج البارحة مساءا last week الست ویك االسبوع الفائت

last night الست نایت الليلة الفائتة on Monday / 
Tuesday...

أون مونداي /
تیوسداي

في یوم االثنین/
الثالثاء

today توداي اليوم in January / 
February ...

ان جانیواري /
فیبرواري

في ینایر/فیرایر

this morning ذیس مورنیج هذا الصباح every day / 
month / year

ایفري داي/مونث/
ییر

كل یوم/شھر/سنة

at noon آت نون عند الظهيرة(اليون) all day long اول دي لونج طول الیوم

this 
afternoon

ذیس آفتر نون now العصرية(اليوم) ناوو االن

this evening ذیس ایفنیج هذا املساء early ایرلي مبكر

tonight تونایت الليلة late الیت متاخر

tomorrow تومورو غدا later / 
afterwards

ایتر/افترووود الحقا/بعد ذلك

tomorrow 
afternoon

تومورو آفترنون غدا بعد الظهر recently ریسنتلي حدیثا

in two weeks' 
time

ان تو وییكس تایم خالل اسبوعني soon سوون قریبا

tomorrow 
night

تومورو نایت غدا مساءا suddenly سدنلي فجأة
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VERBS TENSE IN ENGLISH 
PRESENT TENSE-  

The Present Simple 
 المضارع البسیط 

 
متى نستخدم المضارع البسیط؟ 


:نستخدم املضارع البسيط للتحدث عن شيء يتكرر  في الحاضر مثال
I go to school everyday.



.أذهب إلى املدرسة كل يوم
The sun rises in the East.



.الشمس تشرق من الشرق

My father always gets up early


أبي دائما يستيقظ باكرا

 كیف یتكون المضارع  البسیط؟  ( نأخذ فعل  play    كمثال) 

I play 
You Plays 
He Plays 
She plays 
It play 
We play 

 You play
 They play

نالحظ أن الفعل في المضارع البسیط یكون في أصلھ ما عدا مع الضمائر  he  she  it    حیث یأخذ حرف  s   في آخره.          

  كیف یتكون النفي في المضارع البسیط ؟ ( نأخذ فعل   play كمثال) 

 یتكون النفي في المضارع البسیط بإضافة don't / doesn't قبل  أصل الفعل 

I don´t play  
you don´t play  
He / she /it  doesn´t play  

We doesn´t play  
You doesn´t play  
THey doesn´t pay  

 كیف نكون السؤال في المضارع البسیط؟ ( نأخذ فعل   play  كمثال) 

یتكون السؤال في المضارع البسیط بإضافة do    أو   does  قبل الفاعل. 

Do I play? 
Do you play? 
Does he/ she / it play? 

Do we play? 
Do you play? 
Do they play? 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Present Continuos Tense  

Present Perfect Tense  

Present Perfect Continuous Tense  
 المضارع المستمر 

  
  

1- متى نستخدم المضارع المستمر؟ 
 نستخدم المضارع المستمر للتحدث عن شئ یحصل اآلن 

 مثال: 
I am writing an exercise now. 

أنا أكتب تمرینا اآلن             
Ali is playing football now.              

           علي یلعب الكرة اآلن 
The children are writing at the moment.  

األطفال یكتبون اآلن     

2 . تركیبة المضارع المستمر ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
 am/are / is )+ verb + ing) یتكون المضارع المستمر من 

 now  / at the moment:یستخدم المضارع المستمر غالبا مع ھذه الكلمات 
  

 .3صیغة النفي في المضارع المستمر ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
 ( am / are / is ) بعد   not یتكون النفي في المضارع المستمر بوضع كلمة

I am not playing  
You are not playing  
He/ she/ It is not playing  
We are not playing  
You are not playing  
They are not playing   

4. صیغة السؤال في المضارع المستمر ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
      ( am / are / is ) مكان الفاعل و الفاعل مكان( am / is / are) یتكون السؤال في المضارع المستمر بوضع

I am playing? 
Are you playing?  
Is she/ he/ it playing? 
are we playing? 
are you playing? 
are they playing?  
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The Past Simple 
 الماضي البسیط 

  

نستخدم الماضي البسیط لنتحدث عن شئ حصل و انتھى في الماضي. مثال:    
Last week, I played volleyball.              
Three years ago, I visited Dubai.          
Yesterday, Ali watched a film on T.V.    

مالحظة: ھذه بعض الكلمات التي تخبرنا على أن الجملة في الماضي  
  yesterday :البسیط

 ...ago -last-

  .2كیف نكون الماضي البسیط؟ ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
یتكون الماضي البسیط بإضافة ed إلى آخر الفعل.      

                            

  مالحظة: تنطبق ھذه القاعدة على جمیع األفعال ما عدا األفعال 
الشاذة. راجع صفحة األفعال الشاذة  (irregular verbs) لتعرف كیف تصبح في الماضي البسیط 

  
  .3 كیف نكون النفي في الماضي البسیط ؟  ( نأخذ فعل   play  كمثال )   
یتكون النفي في  الماضي البسیط بإضافة كلمة didn't   قبل مصدر الفعل. 

    
I didn’t play 
We didn’t play 
You didn’t play 
You didn’t play 
He didn’t play 
They didn’t play 
She didn’t play  
It didn’t play 
  

.4 كیف نطرح السؤال في الماضي البسیط?( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
نكون السؤال في الماضي البسیط بوضع كلمة did  قبل الفاعل و نضع مصدر  الفعل بعد الفاعل. 

  
  
  
Did I plau? 
Did you play? 
Did he/ she/ ir play) 
DId we play? 
Did you play? 
Did they play?  
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The Past Continuous  
 الماضي المستمر

  
1. متى نستخدم الماضي المستمر؟ 

نستخدم الماضي المستمر للتحدث عن شئ استمر لمدة معینة في الماضي 

 Yesterday from 7.00 to 8.00 ,I was watching T.V                    :مثال
Yesterday at 5 O’clock ,  Ali was reading. 
Aisha and her sister were playing 

 .
2. كیف نكون الماضي المستمر؟ ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 

یتكون الماضي المستمر بإضافة كلمة   was أو were قبل الفعل و  إضافة  ing إلى نھایة الفعل. 
I Was Playing 
He was playing 
They were playing 
She was playing 
It was playing 
We were playing 
You were playing  
You were playing 

  
  
  

3. كیف نكون النفي في الماضي البسیط؟ ( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
یتكون النفي في الماضي البسیط بإضافة  كلمة  wasn’t  أو       weren’t قبل الفعل . 

I Wasn’t playing 
He Wasn’t playing 
They weren’t playing 
She wasn’t playing 
It wasn’t playing 
We weren’t playing 
You weren’t playing 
You weren’t playing 

4. كیف نكون السؤال في الماضي المستمر؟( نأخذ فعل   play  كمثال ) 
یتكون السؤال في الماضي المستمر بوضع  was  أو  were قبل الفاعل. 

was I playing? 
Were we playing? 
Were you playing? 
Were you playing? 
was he playing? 
Were they playing? 
Was she playing?  
Was it playing?
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