
 ١  www.expressenglish.4t.com 
 

Omar AL-Hourani 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

www.expressenglish

  

expressenglish.4t.com 
 

    

 
 

    

Subject

 فاعل

Progressive.  
Perfect Continuous Tense.  

Present:  

Subject + 

 "التصريف األول

  .sمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
  :، اسم مجع

٢  

  

  :قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل

  

Progressive

Perfect Continuous Tense

Present Simple

Verb.1 
 
 
 
 
 

  فعل 
التصريف األول

 :مفرد

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
 ،I اسم مجع ،

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل

:كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tense.  
Perfect Tense.  

Progressive (Continuous

Perfect Continuous Tense

Simpleاحلاضر البسيط 

 + 

Present Tense:  

  
التصريف األول"  أو اسم جمرور

It  ، مفرداسم
مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

 ،They  ،

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل
Present Tense.  

Past Tense.  
Future Tense.  

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tense

Perfect Tense

Continuous)

Perfect Continuous Tense

احلاضر البسيط  

Object 

Introduction:  

Present Tense

  مفعول به 
أو اسم جمرور

He  ،She  ،It

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  
You  ،We  ،

  .ال يضاف للفعل أي شيء

Omar AL

قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىل
Present Tense

Past Tense

Future Tense

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال
Simple Tenseصيغة البسيط 

Perfect Tenseصيغة املستمر 

( Tenseصيغة التام 
Perfect Continuous Tense التام املستمر

 /أوالً           

:  
 

Introduction

�� ا	���� Present Tense

أو اسم جمرور

Heإذا كان الفاعل 

 "s"يضاف للفعل 
Youإذا كان الفاعل 

ال يضاف للفعل أي شيء

AL-Hourani 

 قسم األفعال يف اللغة االجنليزية حبسب أزمنتها إىلت
Present Tenseاحلاضر ) 

Past Tenseاملاضي ) 

Future Tenseاملستقبل ) 

كل من هذه األزمنة إىل أربعة أشكال ويصاغ 
صيغة البسيط ) 
صيغة املستمر ) 
صيغة التام ) 
التام املستمرصيغة ) 

                      

:له الصيغة 

  
 �����Introduction

  

  
�� ا	���� ) ١
  

إذا كان الفاعل  -
يضاف للفعل 

إذا كان الفاعل  -
ال يضاف للفعل أي شيء
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He 

I 

She plays 

Water boils at 

The earth moves 
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He plays

I live in New York

She plays 

Water boils at 

The earth moves 
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plays tennis.   

in New York

She plays tennis.      

Water boils at 100

The earth moves 

Subject

  فاعل

 
 

tennis.             

in New York City.      

tennis.            

100ْ C.           

The earth moves around the sun.   

Present:  

Subject     +          +     

فاعل

                                                                  

.                                   

                                  

C.                  

round the sun.   

Present 

+          +     
am 
is 

are 
 

  

٣  

                                            

                             

                      

"حالة دائمة                 
round the sun.            

 Progressive

+          +     Verb
 
 
 

 
  
  

-ing 

-ing.  

 :مفرد

  :، اسم مجع

                                            

                                      

                                  

حالة دائمة. "
"حقيقة علمية    

Progressiveاحلاضر املستمر 

Verb-ing     

 أمــثــلــة

  :استخدامات احلاضر البسيط

ing+ فعل 

ingمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

It  ، مفرداسم

 ،They اسم مجع ،

                                            

.نيويورك             

"دائمة عادة        

  .علمية
. "درجة مئوية

حقيقة علمية. "األرض تدور حول الشمس

احلاضر املستمر  

     +     Object

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر البسيط

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

He  ،She  ،It

  .isيأيت بعد الفاعل مباشرة 
You  ،We  ،
  .areيأيت بعد الفاعل مباشرة 
  

  .amيأيت بعد الفاعل مباشرة 

Omar AL

.التنس                                                
نيويورك مدينة

  .دائمة
عادة. "هي تلعب التنس

علمية ةقيحالة دائمة أو حق
درجة مئوية ١٠٠املاء يغلي عند 

األرض تدور حول الشمس

 /ثانياً                       

:  
Object 

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر البسيط

مفعول به 
أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

Heإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
Youإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
  :Iإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 

AL-Hourani 

التنس يلعبهو 
مدينة يف أعيشأنا 

دائمة عادة )
 هي تلعب التنس

حالة دائمة أو حق )
 املاء يغلي عند 

 األرض تدور حول الشمس

                     

:له الصيغة 

استخدامات احلاضر البسيط

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  -

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

 

  
  

 هو 
 أنا 
  
  
١(

 
٢(
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-

-

-



(He 

(They 

 
 
 

(She is

(I am

I 

(They are/

يف صـيغة  
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He is/He'

They are

 
 
 

She is/She's)

I am/I'm)

I cannot 

(They are/

يف صـيغة   ال تأيت أبـداً 

like يفضل
need 

realize 

forget 

be يكون
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He's) playing

are/They'

She's) watching 

/I'm)  having 

 find a flat, so 

be going to".  
(They are/They're) 

ال تأيت أبـداً 

 love , يفضل

need حيتاج , think 

realize يدرك
forget ينسى , suppose 

 appear , يكون

 
 

playing basketball.  

They're) watching

watching 

having lunch.                

find a flat, so (I am

be going to

They're) traveling on Friday.

State (Stative) Verbs  ًال تأيت أبـدا

, love حيب , prefer 

, think يعتقد
 mean , يدرك

, suppose يفترض
, appear يظهر , sound 

basketball.  

watching the 

watching the TV.     

lunch.                

  "حالة مؤقتة
I am/I'm)

be going toأو   willاملستقبل

traveling on Friday.

(Stative) Verbs

, prefer يفضل
 imagine , يعتقد

, mean يقصد , understand 

 hope , يفترض

, sound ًيصدر صوتا

٤  

basketball.                        

the TV.    

TV.                

lunch.                                       

حالة مؤقتة. "أنا أسكن مع أخي
I'm)  living with my brother.

املستقبل استخدم صيغة
traveling on Friday.

(Stative) Verbs

  :احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال
 hate ,  يفضل

, imagine يتخيل
, understand 

, hope يرجوا 
 belong  , يصدر صوتاً

                         

TV.                

               

                       

أنا أسكن مع أخي
living with my brother.

استخدم صيغة أيضاً
traveling on Friday.   مستقبل قريب "

 أمــثــلــة

 :املستمر

Verbs (Stative)هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 

احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال
, hate يكره , want 

 believe , يتخيل

, understand يفهم 
 , see يرى
,  belong 

                  

              

  
"اآلنحيدث      

"حيدث اآلن                       

أنا أسكن مع أخي أستطيع أن أجد شقة، لذا
living with my brother.

أيضاً كنمي" القريب
مستقبل قريب. "

أمــثــلــة

املستمراستخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

, want يريد
, believe يصدق , know 

 , remember 

ميلك own , يرى
,  belong يالءم , contain 

Omar AL

.كرة السلة      
.زافلالت               

  .اآلنحيدث 
حيدث . "ازهي تشاهد التلف
حيدث اآلن. "أنا أتناول الغداء

  .حالة مؤقتة
أستطيع أن أجد شقة، لذا

living with my brother.  

القريبتنظيم املستقبل 
. "سيسافرون يوم اجلمعة

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك 
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

 wish , يريد

, know يعرف
, remember يتذكر

 seem  , ميلك

, contain حيتوي

AL-Hourani 

كرة السلة يلعبهو 
 يشاهدونهم 

حيدث  ما عمل )
 هي تشاهد التلف
 أنا أتناول الغداء

حالة مؤقتة )
أستطيع أن أجد شقة، لذا الأنا     

تنظيم املستقبل  )
 سيسافرون يوم اجلمعة

استخدامات احلاضر 

هنالك أفعال تسمى أفعال احلس واإلدراك  -
احلاضر املستمر والتام املستمر ومن هذه األفعال

, wish يتمىن ,  
  , يعرف

  , يتذكر
,  seem يبدو , 

 … , حيتوي
     

 

  
  
  

 هو 
 هم 

١(
 

 
 
٢(
    

 
٣(

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-
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  :التالية انظر إىل اجلمل
1) She works here until Monday.                                                          خطأ 

2) She is working here until Monday.                هي تعمل هنا حىت يوم االثنني( صح(  

 .اضر املستمر وليس احلاضر البسيطصيغة احل نستخدم ،حالة مؤقتة

  
2) He is seeming very tired.                                                                   خطأ 

3) He seems very tired.                                                   هو يبدوا متعباً جداً( صح(  

مع  يأيتاحلاضر املستمر وإمنا  صيغة مع يأيتال لذا  ،State Verbsمن أفعال احلس واإلدراك  seemالفعل 
  .احلاضر البسيطصيغة 

 
  

 :املستمرالفرق بني احلاضر البسيط واحلاضر        

 :   انظر إىل هذه اجلملة -

  .هو يريد أن يشتري كمبيوتراً جديداً
He is wanting to buy a new computer.                                         خطأ 

He wants to buy a new computer.                                                صح 

  .ال يأيت يف صيغة احلاضر املستمر State Verbsمن أفعال احلس واإلدراك  wantألن الفعل 
 "think"مثل الفعـل  . Action Verbو  State Verbهنالك بعض األفعال ميكن أن يعترب  -

أي أنه يـأيت   Action Verbفيعترب " يفكر"إذا كان القصد يف اجلملة " يعتقد"و " ريفك"فله معنيان 
 .مع األزمنة املستمرة

I am thinking.                                                                        أنا أفكر.  

  :tasteوكذلك نفس الشيء مع الفعل 
This ice cream tastes disgusting. هذا اآليس كرمي تفوح منه رائحة مثرية لالمشئزاز.  

  .هو يتذوق احلساء لريى إذا كانت حتتاج إىل ملح أكثر
He is tasting the soup to see if it needs more salt. 



3) Where is 

4) 

4) Vegetarians 

     

(I 

(He 

www.expressenglish

) Where is 

) Where is 

) Vegetarians 

     Vegetarians 

I have/I'

(He has/He'
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) Where is John

Where is John

) Vegetarians are

Vegetarians do not eat 

Subject     +

I' ve) read

He's) watch

  

 فاعل

 
 

John? He cleans 

John? He is cleaning 

  

are not eat

do not eat 

Subject     +

read the book.      

watched the 

  "انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

فاعل

cleans the car.    

is cleaning 

  .سيطصيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

not eating meat. 

do not eat meat. 

  .اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Present:  

Subject     +          

the book.                

the TV for two hours

  :تصريفه
read 

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

has 
have 
 

  :، اسم مجع

٦  

the car.    

is cleaning the car.

صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

meat.                     

meat.                     
اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Present Perfect

          +     Verb
 
 
 

                                      

for two hours

Irregular Verbs تصريفه
read - read -

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب
 

  فعل 
  "التصريف الثالث

 :مفرد

 ،I اسم مجع ،

the car.                         

the car.          
صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب

                    

                
اضر البسيط وليس احلاضر املستمر

Perfectاحلاضر التام 

Verb.3     +     

                            

for two hours.  

Irregular Verbs

- read 
انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب

فعل 
التصريف الثالث"

It  ، مفرداسم

 ،They  ،
.  

 أمــثــلــة

                             

)؟ إنه ينظف السيارة  
صيغة احلاضر املستمر وليس احلاضر الب نستخدم

                                    

)النباتيون ال يأكلون اللحوم       
اضر البسيط وليس احلاضر املستمرصيغة احل

احلاضر التام  /

     +     Object

                               

.التلفاز ملدة ساعتني         .
Irregular Verbsمن األفعال الشاذة 

انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب"

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

He  ،She  ،It

  .hasيأيت بعد الفاعل مباشرة 
You  ،We  ،
.haveيأيت بعد الفاعل مباشرة 

أمــثــلــة

Omar AL

                   
؟ إنه ينظف السيارةجون
نستخدم ،اآلن

                             

النباتيون ال يأكلون اللحوم
صيغة احل نستخدم

/ثالثاً                        

:  
Object 

.الكتاب       
التلفاز ملدة ساعتني

من األفعال الشاذة  

"

مفعول به 
أو اسم جمرور

Heإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 
Youإذا كان الفاعل 

يأيت بعد الفاعل مباشرة 

أمــثــلــة

AL-Hourani 

خطأ            
جونأين ( صح

اآلنعمل حيدث 

خطأ                 
النباتيون ال يأكلون اللحوم( صح
نستخدم ،دائمة عادة

                        

:له الصيغة 

الكتاب قرأتقد 
التلفاز ملدة ساعتني شاهد قد

 readالفعل 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

إذا كان الفاعل  -
يأيت بعد الفاعل مباشرة 

  

 

 خطأ

 صح

عمل حيدث 
  

 خطأ

 صح

عادة
  

                        
  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
قد ل  
قدل  

الفعل 

-

-
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 .بطريقة ما احلاضرصلة بتدل على عمل ما بدأ يف املاضي وله بشكل عام و ،له استخدامات كثرية

  .على أثر لعمل انتهى يف املاضى، ومازال األثر مستمراً حىت اآلن التركيزعندما نريد  )١
  "ومل يعاجل بعدمازال ساقها مكسوراً : األثر. "لقد كسر ساقها

(He has/He's) broken her leg. 
  "على سيارة جديدة تحصل: األثر. "جديدةلقد اشتريت سيارة 

(I have/I've) bought a new car. 
  "هي ليست هنا اآلن بل يف املرتل: األثر. "لقد ذهبت إىل املرتل

(She has/She's) gone at home. 
 

  
  
  
  
  

 العمل  ،       األثر     

  
 :أيت مع فترة زمنية هي فترة بداية العمل مهايأن  وجيب .اآلن ومازال مستمراً حىتعمل بدأ يف املاضي  )٢

since منذ , for ملدة 
لازم. "بدأت يف مدرسة ثانوية منذ أناالجنليزية  لقد درستدرس االجنليزيةا ت"  

(I have/I've) studied English since I started in a secondary school. 
 

عشرين سنة ملدةيف هونغ كونغ  لقد عشت" .أعيش يف هونغ كونغ مازلت"  
(I have/I've) lived in Hong Kong for twenty years.  
 

  "مازال يعمل يف شركة مايكروسوفت. "سنتني ملدةيف شركة مايكروسوفت  لقد عمل
(He has/He's) worked for Microsoft for two years. 

 

 :التاماستخدامات احلاضر 

 املستقبل املاضي احلاضر



(He

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

 
 أيت

(I have

(I have

People have traveled to the moon.

انظر إىل 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  

www.expressenglish

(He has/He

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

 
ـ و .)مهماً أيتي

before 

I have/I've) seen that movie 

I have/I've) 

People have traveled to the moon.

 

انظر إىل . ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China
years. 
ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  
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have + . 

He's) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

مهماً زمن حدوث العمل ليس

before قبل
several times

I've) seen that movie 

I've) met him once before

People have traveled to the moon.

 املاضي

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  

 
 

+ just + 

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث العمل ليس

 already , قبل

several times مرات عديدة
I've) seen that movie 

met him once before

People have traveled to the moon.

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

I know a lot about China

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  
  .وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

+ Verb.3

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث العمل ليس( ل يف املاضي

, already اآلن , never 

مرات عديدة
I've) seen that movie twenty 

met him once before

People have traveled to the moon.

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

 .أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني

I know a lot about China, because I have lived in China for 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

٨  

3على الصيغة 

) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

ل يف املاضيمعزمن حدوث ال

, never ًأبدا
many times , مرات عديدة

twenty times

met him once before.        

People have traveled to the moon.            

    .يف املاضي

 احلاضر

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ولكن استخدمنا احلاضر التام ألن نريد التركيـز  . ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

على الصيغة  غالباًويأيت 
) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   

زمن حدوث ال ومل حيدد

دائماً ever , أبداً
, many times كثرية

times.     .
                 

                      

يف املاضي لد زمن حدوث العم

احلاضر

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني

ويأيت  .حصل حديثاً
) won.                                                                          

(I have/I've) just had a delicious meal.                   للتو وجبة لذيذة.

ومل حيددحدث يف املاضي 
  :مع غالباً

once , دائماً

كثريةمرات   

.ذلك الفيلم عشرين مرة
              .
.إىل القمر         

د زمن حدوث العم

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
وهي أنين لدي معلومات كافية عن الصني) ١االستخدام 

Omar AL

حصل حديثاًللتعبري عن عمل ما 
) won.                                                                          

وجبة لذيذة لقد تناولت

حدث يف املاضي 
غالباً اجلمل النوع من

, once مرة , yet 

 , - times

ذلك الفيلم عشرين مرة
.من قبلقد قابلته مرة 
إىل القمر الناس سافروا

د زمن حدوث العمدمل يحالسابقة 

 املستقبل

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص
 :هذه اجلملة

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
االستخدام (على األثر 

AL-Hourani 

  العمل     

للتعبري عن عمل ما  )
) won.                                                                           فازلقد.  

لقد تناولت 

حدث يف املاضي  ما عمل )
النوع من اهذ

yet بعد 
times    

ذلك الفيلم عشرين مرة قد رأيتل   

قد قابلته مرة ل  

سافروا قدل  

السابقة  اجلمل   

املستقبل

ليس بالضرورة أن يكون العمل مازال مستمر حىت اآلن، إنه يعتمد بشكل أساسي على النص -
هذه اجلملة

أنا أعرف الكثري عن الصني ألنين عشت فيها ملدة ثالثة سنني
because I have lived in China for 3 

ميكنك قول اجلملة السابقة حىت لو مل تكن يف الصني
على األثر 
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(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 
 
 
 

(James has

The rain has

 

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
أو لقـد  

(I have/I've) lived in New York City.

(I have/I've) lived in New York City for four years.
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(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 
 
 
 

James has

The rain has

 

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
أو لقـد   هاولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.

(I have/I've) lived in New York City for four years.
 

(I have/I've) been 
(I have/I've) been 

expressenglish.4t.com 
 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

James has/James's) not finished his homework yet

The rain has not stopped.

فيدل على عمل حدث يف املاضـي  

I live in New York City.
ولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.
 

(I have/I've) lived in New York City for four years.

(I have/I've) been 
(I have/I've) been 

 
 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

/James's) not finished his homework yet

t stopped.

  .أاها

فيدل على عمل حدث يف املاضـي   ، أما احلاضر التام

I live in New York City.
ولكن منذ زمن قريب كنت في

(I have/I've) lived in New York City.
"عيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City for four years.

(I have/I've) been to France.  
(I have/I've) been in France for six months.  

  .تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
  .تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

 .أن يكون قد انتهى من قبل

/James's) not finished his homework yet

t stopped.                                                    

أاها يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
  .يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

، أما احلاضر التام

  
I live in New York City.  

ولكن منذ زمن قريب كنت في أعيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City.
عيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City for four years.

France.   
France for six months.  
تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

٩  

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

أن يكون قد انتهى من قبل

/James's) not finished his homework yet

                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

، أما احلاضر التامعلى عادة دائمة أو حقيقة علمية

  "هو حالياً يف مدينة نيويورك

أعيش يف مدينة نيويورك

(I have/I've) lived in New York City. 
عيش يف مدينة نيويوركأ تمازل. "دينة نيويورك ملدة أربع سنوات

(I have/I've) lived in New York City for four years.

 

 

France for six months.  
تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد
تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا

 

(I have/I've) been to France.                                    

(I have/I've) walked on the moon.                        

أن يكون قد انتهى من قبلتهي مع أنه جيب 

/James's) not finished his homework yet

                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية
 .ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

هو حالياً يف مدينة نيويورك

أعيش يف مدينة نيويوركال اآلن 
  "يف حيايت

دينة نيويورك ملدة أربع سنوات
(I have/I've) lived in New York City for four years.

 :البسيطواحلاضر 

France for six months.   
to France تشري إىل أنه كان يف فرنسا وعاد

تشري إىل أنه يف فرنسا ومازال يف فرنسا 

 .للتعبري عن التجارب واالجنازات

(I have/I've) been to France.                                    "جتربة"
(I have/I've) walked on the moon.                        إجناز". على القمر"

تهي مع أنه جيب 
 .جيمس مل ينهي واجبه بعد

/James's) not finished his homework yet. 
                                                    

يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد
يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

هو حالياً يف مدينة نيويورك. "أعيش يف مدينة نيويورك

اآلن . "يف مدينة نيويورك
يف حيايت عشت فيها لفترة من الزمن

دينة نيويورك ملدة أربع سنوات
(I have/I've) lived in New York City for four years. 

واحلاضر  التامالفرق بني احلاضر 

 :الفرق بني اجلملتني التاليتني

 

to Franceيف اجلملة األوىل كلمة 

in France 

Omar AL

للتعبري عن التجارب واالجنازات
". يف فرنسا 
على القمر لقد مشيت

تهي مع أنه جيب لوصف عمل مل ين
جيمس مل ينهي واجبه بعد

.  املطر مل يتوقف                                                    
يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد

يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

على عادة دائمة أو حقيقة علمية احلاضر البسيط يدل
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

أعيش يف مدينة نيويورك

يف مدينة نيويورك لقد عشت
عشت فيها لفترة من الزمن

دينة نيويورك ملدة أربع سنواتيف م لقد عشت

الفرق بني احلاضر 

الفرق بني اجلملتني التاليتني

يف اجلملة األوىل كلمة 
in Franceيف اجلملة الثانية 

AL-Hourani 

للتعبري عن التجارب واالجنازات )
لقد كنت  

لقد مشيت 

 
لوصف عمل مل ين )

جيمس مل ينهي واجبه بعد

 املطر مل يتوقف
يف اجلملة األوىل جيمس مل ينهي واجبه بعد مع أنه جيب أن يكون قد

يف اجلملة الثانية املطر مل يتوقف مع أنه جيب أن يكون قد توقف

احلاضر البسيط يدل 
ومازال مستمراً أو مازال أثره مستمراً

أعيش يف مدينة نيويورك أنا

لقد عشت
عشت فيها لفترة من الزمن

لقد عشت

الفرق بني احلاضر        

الفرق بني اجلملتني التاليتني -

يف اجلملة األوىل كلمة 
يف اجلملة الثانية 
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I work 
(I have
العمل 

(I 
(He 

 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  
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I work for
I have/I've) 

العمل  بتدأهو ا

Subject     +          +     been

"since , for"  

I have/I'
(He has/He'

 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

 فاعل
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for  that company
I've) worked 

هو ا )تامحاضر 

Present :  

Subject     +          +     been

"since , for"

I' ve) been 
/He's) been 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

فاعل

 
 

company
worked for that 

حاضر ( الثانيةأما يف اجلملة 
  .اآلن

Present Perfect 

Subject     +          +     been

"since , for" مها هي فترة البداية

been living
been watching 

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة  

has 
have 
 

company.                                                            
for that company 

أما يف اجلملة  ،الشركة
اآلنفيها ومازال يعمل 

Perfect Progressive

Subject     +          +     been

هي فترة البداية التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

living in Moscow
watching the

أن يأيت مع فترة زمنية هي فترة بدايـة   وجيب. بشكل واضح

since 

١٠  

.                                                            
company 

الشركةتلك 
ومازال يعمل ) تشرين األول

Progressive

Subject     +          +     been     +     Verb

التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

in Moscow since
the TV for

بشكل واضح 

since منذ , for 

.  

.                                                            
company since October.

تلك هو يعمل يف 
تشرين األول

Progressiveاملستمر  التام

+     Verb-

التام املستمر إال بوجود فترة زمنية

 

since I graduated
for  an hour

 عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن

, for ملدة 

 +-ing 

.ing-مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

 أمــثــلــة

 :التام املستمر

 :قارن بني اجلملتني التاليتني

.                                                            
since October.

هو يعمل يف ) حاضر بسيط
تشرين األول/أكتوبر(الشركة يف شهر 

التاماحلاضر  

-ing     +     Object

التام املستمر إال بوجود فترة زمنيةاضر 

 .ن خترجت

graduated.
an hour      .ساعة

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن

+ فعل 

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

أمــثــلــة

التام املستمراستخدامات احلاضر 

Omar AL

قارن بني اجلملتني التاليتني
.                                                             

since October.                  
حاضر بسيط(ة األوىل 

الشركة يف شهر 

 /رابعاً                      

:  
+     Object

اضر احلال تأيت مجلة 

ن خترجتأ منذيف موسكو 
. 
التلفاز ملدة ساعة

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن
: 

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

أمــثــلــة

استخدامات احلاضر 

AL-Hourani 

قارن بني اجلملتني التاليتني 
 

                           
ة األوىل لميف اجل
الشركة يف شهر تلك يف 
  

                      

:له الصيغة 
+     Object 

ال تأيت مجلة غالباً  

يف موسكو  أعيش 

هو يشاهد التلفاز 

عمل بدأ يف املاضي ومازال مستمراً حىت اآلن )
:العمل مها

  

مفعول به 
أو اسم جمرور

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة  -

استخدامات احلاضر 

 

- 

                    

                      
  
- 

  
  
  
- 

  
  
  
  
  
 أنا

 هو
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(I have
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

(James has
درسها حىت 

(I have
 
 
 
 
 
 
 

lately.  

(She has/She's) been watching too much television 
Recently

Mary has been feeling depressed

 
 
 
 
 
 
 
فهـذا  

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 
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I have/I've) been writing a letter 
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

James has
درسها حىت ا ت

I have/I've)
 
 
 
 
 
 
 

recently  وlately

(She has/She's) been watching too much television 
Recently

Mary has been feeling depressed

 
 
 
 
 
 
 

فهـذا   بينهما 

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 
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 "كتابتها عمل على

I've) been writing a letter 
جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

James has/James's)
تيف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

/I've) been studying Italian 

recently

(She has/She's) been watching too much television 
Recently, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

 ولذا من الصعب إيضاح الفرق

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 املاضي

 
 

عمل علىأ تل
I've) been writing a letter 

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

/James's) been teaching 
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

been studying Italian 

recentlyمع  وميكن أن يأيت

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

ولذا من الصعب إيضاح الفرق

يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

لوماز يومني يف كتابة الرسالة
I've) been writing a letter 

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال 

been teaching 
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال

been studying Italian 

وميكن أن يأيت .فترة زمنية

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed

ولذا من الصعب إيضاح الفرق ،اضر التام واحلاضر املستمر التام

State Verbs  يف صيغة احلاضر التام املستمر وإمنا تأيت فقط

١١  

يومني يف كتابة الرسالة
I've) been writing a letter for  two days

جيمس بدأ التدريس يف اجلامعة يف شهر يونيو ومازال ). "حزيران

been teaching at the u
يف دراسة االيطالية يف سن العاشرة ومازال تلقد بدأ

been studying Italian since

فترة زمنية مع أيت

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired. 

Mary has been feeling depressed.          

اضر التام واحلاضر املستمر التام

 :التام املستمر

State Verbs

 احلاضر

يومني يف كتابة الرسالة أمضيت
two days

حزيران/يونيو(شهر 

at the university 
لقد بدأ. "سن العاشرة

since I was ten years old.

أيتي ن الأبدأ حديثاً بشرط 

(She has/She's) been watching too much television 
, (I have/I've) been feeling tired.           

"حديثاً. "     

اضر التام واحلاضر املستمر التام
 

التام املستمرواحلاضر 

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

احلاضر

أمضيتلقد . "يومني
two days. 

شهر  منذجيمس يدرس يف اجلامعة 

niversity since
سن العاشرة منذ

I was ten years old.

بدأ حديثاً بشرط 
  .مؤخراًهي تشاهد التلفاز كثرياً 

(She has/She's) been watching too much television lately
أشعر بالتعب مؤخراً.         

. "كتئابباالتشعر 

اضر التام واحلاضر املستمر التامال يوجد فرق واضح بني احل
 .يعتمد بشكل أساسي على النص

واحلاضر  التامالفرق بني احلاضر 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ احلاضر البسيط والتام

Omar AL

يومني ملدةرسالة 

جيمس يدرس يف اجلامعة 
  "يدرس فيها

since June.
منذأنا أدرس االيطالية 

I was ten years old. 

بدأ حديثاً بشرط ما للتعبري عن عمل 
هي تشاهد التلفاز كثرياً 

lately. 
أشعر بالتعب 

تشعر كانت 

ال يوجد فرق واضح بني احل
يعتمد بشكل أساسي على النص

الفرق بني احلاضر 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ احلاضر البسيط والتام

 املستقبل

AL-Hourani 

رسالة  اكتب أنا

جيمس يدرس يف اجلامعة 
يدرس فيها

June. 
أنا أدرس االيطالية 

  "اآلن

  العمل 

للتعبري عن عمل  )
هي تشاهد التلفاز كثرياً 

  كنت أشعر بالتعب 
كانت ماري   

ال يوجد فرق واضح بني احل 
يعتمد بشكل أساسي على النص

الفرق بني احلاضر        

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ احلاضر البسيط والتام

-

املستقبل

 

  
٢(

 

- 

       

-

-
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احلاضر التـام   وأيضاًاملاضي ومازال مستمراً حىت اآلن،  خدم لوصف عمل بدأ يفتسلتام ياملستمر ااحلاضر  -
 :ةالتالي اجلملارن بني ق .على النصبشكل أساسي فهذا يعتمد  ،ولكن ليس بالضرورة

لقد انته. "قصة حيايت لقد كتبتمؤخراً امن كتابته يت"  
(I have/I've) written the story of my life. 

 
  "مل انتهي بعد من كتابتها. "أنا أكتب قصة حيايت

(I have/I've) been writing the story of my life. 

 
  "بعد من قراءته انتهيمل " .أنا أقرأ الكتاب    

(I have/I've) been reading the book. 
    الكتاب لقد قرأت. "من قراءته مؤخراً لقد انتهيت"  

(I have/I've) read the book. 
العمل أو اكتمالـه،   أثرهو أن احلاضر التام يركز على  واحلاضر املستمر التام احلاضر التامبني  هنالك فرق -

 :اجلمل التاليةقارن بني  .أما احلاضر املستمر التام فريكز على العمل نفسه

 "هنا كتمل العملفلقد اكلها ومل يبقى شيء منها  لقد أكلتها. "لقد أكلت شطريتك

(I have/I've) eaten your sandwich. 
 "بقي جزء منهالقد . "كنت آكل شطريتك

(I have/I've) been eating your sandwich. 
مل األسـبوع  ألعب ف يف اللعب أول األسبوع ومازلت لقد بدأت. "أنا ألعب كرة القدم كثرياً هذا األسبوع    

  "ينتهي بعد
(I have/I've) been playing a lot of football this week. 

    العمل انتهى فلقد انتهى األسبوع املقصود به. "األسبوع كرة القدم كثرياً هذا لقد لعبت"  
 (I have/I've) played a lot of football this week. 
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لوصـف عمـل   فيستخدم دائم، أما احلاضر املستمر التام احلاضر التام لوصف عمل ميكن استخدام اناً يأح -
 .مؤقت

 "أعيش يف القاهرة مازلت ،دائم. "لقد عشت يف القاهرة ملدة عشر سنني

(I have/I've) lived in Cairo for ten years. 
 "مؤقت، مازلت أعيش فيها ولكن قريباً سأغادر. "أعيش يف القاهرة ملدة يومني اأن

(I have/I've) been living in Cairo for two days. 
 

  
  
، أما احلاضر "since , for" :مثل هي فترة البداية احلاضر التام املستمر عند وجود فترة زمنيةستخدم ن -

 :Conversation انظر إىل هذه احملادثة. املستمر فال يوجد فترة زمنية حمددة

A. What are doing now? 
B. I am teaching. 
A. When have you been teaching since? 
B. I have been teaching since three hours. 

  ؟ماذا تفعل اآلن. أ    
  .سردأنا أُ. ب   
  ؟سردت وأنت منذ مىت. أ    
  .ثالث ساعات منذأُدرس أنا . ب   

  "الرجاء قراءة هذه احملادثة مرة أخرى بعد قراءة البحث احلادي عشر"
 ."since , for" زمنيةرة ال ميكن أن يأيت احلاضر املستمر مع فت -

I am playing football for an hour.                                                    خطأ 
I have been playing football for an hour.                                        صح 

 
 
 
 
 
 
 

 :التام املستمرواحلاضر  املستمرالفرق بني احلاضر        
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  :Past Simpleاملاضي البسيط  /أوالً                     
  
  :له الصيغة -

Subject + Verb.2 + Object 
 

 
 
 

 
 

  
I worked in Germany.                                                             أنايف أملانيا عملت.  

We went to the cinema yesterday.                              إىل السينما البارحة ذهبناحنن.  
  :تصريفه Irregular Verbsمن األفعال الشاذة  goألن الفعل  goماضي الفعل  wentالفعل 

go - went - gone 
  "انظر جدول األفعال الشاذة يف البحث األخري من الكتاب"

  
  
  .حدث يف املاضيما عمل  )١

I saw a movie yesterday.                      أنايعمل حدث يف املاض. "البارحة فيلماً رأيت"  
 
  :مع غالباًأيت يو .بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي ما عمل )٢

yesterday البارحة , from - to , for - , all day طوال اليوم , all year طوال السنة ,  
last week  املاضياألسبوع  , last - , one year ago مضت من سنة واحدة  ,  

that day ذلك اليوم , at that moment   اللحظة تلكيف , … 
عمل بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي. "١٩٩٥ إىل ١٩٩٠ منيف كندا  أنا عملت"  

I worked in Canada from 1990 to 1995.                   
  "اآلن خارج الربازيل هوعمل بدأ يف املاضي وانتهى يف املاضي لذا . "سنتني ملدةيف الربازيل  اشع هو

He lived in Brazil for  two years. 

  
٢ ( ������ ا	Past Tense:  
  

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل 
 "التصريف الثاين"

 أمــثــلــة

 املاضي البسيطاستخدامات 
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They sat at the beach all day.                         .هم جلسوا يف الشاطئ طوال اليوم 
 
 
 
 
 
 
 

  العمل     
 
 .للتعبري عن أحداث متسلسلة حدثت يف املاضي )٣

  .مكاناً رائعاً للسباحة ووجدت على الشاطئ عملي ومتشيت أيت أنا
I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to 
swim. 

 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلملة الشرطية  )٤
  
  
قـارن بـني    .نستخدم املاضي البسيط عندما نريد التركيز على العمل أو وقت حدوث العمل وليس األثر -

  :اجلملتني التاليتني
  "نريد األثر وهو أن الساق مازال مكسوراًعمل بدأ يف املاضي وانتهى ولكن . "ر ساقهاقد كسل    

(He has/He's) broken her leg. 
    نريد التركيز على وقت حدوث العمل ال األثر. "يف الساعة الرابعة ر ساقهاهو كس"  

He broke her leg at four o'clock. 
  :هذا النوع من اجلمل معوجيب أن يأيت . املاضي ى يفوقت انتهعن للتعبري نستخدم املاضي البسيط أيضاً  -

yesterday البارحة , from - to , for - , all day طوال اليوم , all year طوال السنة ,  
last week  املاضياألسبوع  , last - , one year ago مضت من سنة واحدة  ,  

that day ذلك اليوم , at that moment   اللحظة تلكيف , … 
(He has/He's) left last year.                                                                خطأ 

He left last year.                                                       هو غادر السنة املاضية( صح(  

 

 :التامواحلاضر  املاضي البسيطالفرق بني        

 املستقبل املاضي احلاضر
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(He has/He's) come back yesterday.                                                 خطأ 

He came back yesterday.                                                 هو عاد البارحة(صح(  

 :قارن بني اجلملتني التاليتني". مؤخراً"ستخدم احلاضر التام على األعمال اليت حصلت حديثاً ن -

Have you just had breakfast?                            مؤخراً"هل تناولت الفطور لتوك؟"  
Did you have breakfast this morning?               هل تناولت الفطور هذا الصباح؟ 

  
                        :Past Progressive املاضي املستمر /ثانياً                    

  
  :له الصيغة -

Subject     +            +     Verb-ing     +     Object 
  
  
  
 إذا كانـت  ،"when , while": مثل بوجود مجلتني بينهما رابطإال ملستمر املاضي ا مجلة تأيت الغالباً  -

 .ماضي بسيطاجلملة الثانية يجب أن تكون فاجلملة األوىل ماضي مستمر 

  
  

I was watching the TV when she cried.                .أشاهد التلفاز عندما صرخت كنت 
  ماضي بسيط                     ماضي مستمر                                                         

  .الليلة املاضية، شخص ما سرق سيارته نائماًجون  كان بينما
While John was sleeping last night, someone stole his car. 
I was living in Argentina last year.                 السنة املاضية األرجنتنييف  أعيش كنت.  

  
 
 وجيـب  ،"ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة ماضي تام"عمل آخر كان جيري يف املاضي مث قطعه ما عمل  )١

  ."when , while"أن حتتوي اجلملة على 

 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

 ing-+ فعل 
  

was 
were  
 

 أمــثــلــة

 املاضي املستمراستخدامات 
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عمل كان جيري يف املاضي مث قطعه عمل آخر وهـو هطـول   . "متطر ، بدأتوتوبيساأل أنتظر كنت بينما
  "املطر

While I was waiting for the bus, it started raining. 
 أو

بينما وتوبيساأل أنتظر كنت متطر بدأت.  

I was waiting for the bus while it started raining. 
 
 
 
 

 
 

 .املاضيوقت حمدد يف حالة مؤقتة يف  لوصف )٢

I was playing basketball last hour.            ألعب كرة السلة الساعة املاضية كنت.  

  

 ن هذا النوع من اجلمل مـن مجلـتني  أن يتكو وجيب ، حيدثان يف الوقت نفسه يف املاضينيللتعبري عن عمل )٣
  .ستمراملاضي امليف صيغة أن تكون اجلملتني  وجيب، "while"بينهما رابط هو 

العشاءكارلوس أدرس بينما كان  كنت يعد.  

I was studying while Carlos was making dinner.  
 أو

While I was studying, Carlos was making dinner.  
 
 
 
 
 

 
  :مـع  غالبـاً ويـأيت هـذا النـوع مـن اجلمـل      تكرر بشكل دائـم،  م حيدث بشكل للتعبري عن عمل )٤

always , constantly. 

 املستقبل املاضي احلاضر

I was waiting for the 
bus. 

It started raining. 

 .Carlos was making dinner املستقبل املاضي احلاضر

I was studying. 



 She was 

I did
 

(I have
I was thinking.

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

"after , before , when" 

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

www.expressenglish

She was 

I did  not like them because they were 
 

I have/I've)
I was thinking.

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

"after , before , when"

 .ماضي بسيط

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

expressenglish.4t.com 
 

She was always 

t like them because they were 

/I've) been thinking
I was thinking. 

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

Subject     +     had     +     

"after , before , when"

ماضي بسيط، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

 فاعل

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

 
 

 coming to class late.

t like them because they were 

been thinking
 

أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  

Subject     +     had     +     

 :"after , before , when"

، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

He wanted a car.                                       

coming to class late.

t like them because they were 

been thinking. 

  .ولكن هنالك فرق بينهم
أو انتهى مؤخراً من التفكري، أما يف اجلملـة  بعد مل ينتهى من التفكري 

Subject     +     had     +     

: مثـل  بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

State Verbs   يف صيغة املاضي املستمر وإمنا تأيت فقـط يف

He wanted a car.                                       

١٨  

coming to class late.         

t like them because they were constantly

ولكن هنالك فرق بينهم
مل ينتهى من التفكري 

 .فلقد انتهى من التفكري منذ فترة

Past Perfect:  

Subject     +     had     +     Verb

  

بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  
 "التصريف الثالث

State Verbs

  
He wanted a car.                                       

 :التام املستمر واملاضي املستمر

إىل الفصل.         
  .باستمرار

constantly

ولكن هنالك فرق بينهم" كنت أفكر
مل ينتهى من التفكري ) حاضر تام مستمر

فلقد انتهى من التفكري منذ فترة

Past Perfectاملاضي التام 

Verb.3     +     

بوجود مجلتني بينهما رابـط 
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  فعل 
التصريف الثالث"

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  ".هو كان يريد سيارة
He wanted a car.                                       .هو أراد سيارة

التام املستمر واملاضي املستمر

متأخرة إىل الفصل
باستمرارأنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

constantly complaining.

 :قارن بني اجلملتني التاليتني

كنت أفكر"بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
حاضر تام مستمر

فلقد انتهى من التفكري منذ فترة) 

املاضي التام  

     +     Object

بوجود مجلتني بينهما رابـط  إال التام تأيت مجلة املاضي
، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية 

  مفعول به 
"  أو اسم جمرور

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .صيغ املاضي البسيط والتام

هو كان يريد سيارة: "
. أو هو أراد سيارة

التام املستمر واملاضي املستمرالفرق بني احلاضر 

Omar AL

كانت تأيت متأخرة
أنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

complaining.

قارن بني اجلملتني التاليتني

بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
حاضر تام مستمر(يف اجلملة األوىل 

) ماضي مستمر

 /ثالثا                       

:  
Object 

تأيت مجلة املاضي
"until" إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام فيجب أن تكون اجلملة الثانية ،

مفعول به 
أو اسم جمرور

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
صيغ املاضي البسيط والتام

: "ترمجة اجلملة التالية
هو كان يريد سيارة. 

الفرق بني احلاضر 

AL-Hourani 

هي دائماً كانت 
أنا مل أحبهم ألم كانوا يتذمرون 

complaining. 

قارن بني اجلملتني التاليتني 

بالعربية كالمها يأتيان مبعىن 
يف اجلملة األوىل 

ماضي مستمر(الثانية 
  

                       

:له الصيغة 

تأيت مجلة املاضي الغالباً  
"until"وأحياناً 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
صيغ املاضي البسيط والتام

 

ترمجة اجلملة التالية -
 هو كان يريد سيارة

 

الفرق بني احلاضر        

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
- 

                       
  
- 

  

 
- 

 
 

-

 

-
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  .جتيبه قبل أنمخس رسائل  كتبهو 

(He had/He'd) written five letters before she answered him. 
 ماضي بسيط                                           ماضي تام                     

  .من العشاء انتهينا بعد أنيف نزهة  ذهبناحنن 
We went on a walk after (we had/we'd) finished dinner. 
 ماضي تام                                 ماضي بسيط             

  .املسرحية، غادر اجلمهور انتهت عندما
When the play had finished, the audience left. 

ماضي تام                           ماضي بسيط                    
 

  
  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 

يف املاضي، مبعىن آخر عمل انتهى قبل حدوث عمل  Bبدأ يف املاضي وانتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل  )١
  .Completed Action Before Something in Pastآخر يف املاضي 
  .عندما انتهت املسرحية اجلمهور غادر

The audience left when the play had finished. 
  ".اجلمهور غادر"والعمل الثاين " تاملسرحية انته"هو  Aالعمل 
  .باملغادرةأن املسرحية بدأت وانتهت وعندما انتهت بدأ اجلمهور  أي Bانتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل 

 
  

    
  
 
 
 
 
 
 
 

 أمــثــلــة

 املاضي التاماستخدامات 

 املستقبل املاضي احلاضر

The play 
finished. 

The 
audience 

left. 
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 :مع غالباًويأيت هذا النوع من اجلمل  .للتعبري عن عمل ما حدث قبل وقت حمدد يف املاضي )٢

after , before , when , as soon as  
  .١٩٨٨الواليات املتحدة مرة من قبل يف عام  زرت لقد

(I had/I'd) visited the U.S. once before in 1988.  
يف واحدة من الطاوالت كان . يف كازينو الس فيغاس) كانون الثاين/يناير( ١٤كان ذلك بعد الظهر من يوم 

ومل  ،هو نادراً ما ينفـق . مبلغاً من املال ملدة ثالثة سنواتجوزيف  ادخرلقد . جوزيفهنالك شخص يدعى 
  .القصة... دوالر يف جيبه ١٤٥.٠٠٠ومعه  املرتلباع  لقدأخرياً . على مرتلهيصرف شيئاً 

It was afternoon on 14 January in Las Vegas casino. At one of the 
tables was Joseph. For three years Joseph had saved every penny. He 
had rarely gone out and he hadn't spent anything on his house. 
Finally, he had sold the house and with 145,000 in his pocket… 

  .)وقت القصة( يناير ١٤ألا حدثت كلها قبل  وضعنا اجلمل السابقة يف صيغة املاضي التام   
 
 ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلملة الشرطية  )٣

 
  :Past Perfect Progressive التام املستمراملاضي  /رابعاً                     

  
  :له الصيغة -

Subject     +     had     +     been     +     Verb-ing     +     Object 
  
  
 
 .استخداماته قليلة جداً -

 "after , before , when" :مثـل  ال تأيت مجلة املاضي التام املستمر إال بوجود مجلتني بينهما رابط -
ماضـي  اجلملـة الثانيـة    يجب أن تكونف اجلملة األوىل ماضي تام مستمر إذا كانت ،"until"وأحياناً 
 .بسيط

  ."since , for" :مها هي فترة البداية املاضي التام املستمر إال بوجود فترة زمنية ال تأيت مجلة -
 
 
 
 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

 ing-+ فعل 
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  .تتوقف قبل أنطيلة نصف ساعة  تتكلم كانتهي 
(She had/She'd) been talking for half an hour before she stopped. 

  ماضي تام مستمر                                           ماضي بسيط                             
  .يف اجلامعة ألكثر من سنة سيدر كانأن  هو غادر إىل الصني بعد

He left to China after (he had/he'd) been teaching at the university for 
more than a year. 
 

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 
 .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 

عندما  Aوانتهى العمل  ،يف املاضي Bالعمل بعده بدأ مث بدأ يف املاضي واستمر لفترة من الزمن  Aالعمل  )١
  .Bبدأ العمل 

على الوظيفة تحصلأن  قبلتدرس االجنليزية ملدة سنتني  كانت.  
(She had/She'd) been studying English for two years before she got 
the job. 

  ."سنتني"استمر ذلك فترة من الزمن و" تدرس االجنليزية كانتهي "هو  Aالعمل 
علـى   من دارسة اللغة االجنليزية عنـدما حصـلت   انتهت اأي أB انتهى قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل 
  .الوظيفة

  
  
  
  

 
 

 .يف املاضيحلدث ما للتعبري عن سبب  )٢

  .يعمل كان ألنهكان تعباً  جون
John was tired because (he had/he'd) been working. 
 

 

 أمــثــلــة

 املاضي التام املستمراستخدامات 

 املستقبل املاضي احلاضر
She got the 

job. 

two years 

She studies 
English 



على 
"for three years" 

(They had

(They had
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   
 ألن العمل األول
 "قابلوا توين

 
 
 
 
 

I 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 
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على  فيدل، أما املاضي التام املستمر 
"for three years"

They had

They had
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   
ألن العمل األول

قابلوا توينهم 

 
 
 
 
 

". 

I will see a movie 

I will see a movie 

 
 
 
 
 
 
 
 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 
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، أما املاضي التام املستمر 
"for three years"

 :التاليتني

They had/They'd)

They had/They'd)
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   

ألن العمل األول )ماضي تام مستمر
هم "مث بدأ العمل الثاين 

" when , while , before , after"

see a movie 

see a movie 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

 
 

، أما املاضي التام املستمر قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days"  أو"for three years"

التاليتني قارن بني اجلملتني

/They'd) not met an American 

/They'd) been talking for an hour 
وانتهى قبل أن يبـدأ العمـل   " مل يقابلوا

ماضي تام مستمر(
مث بدأ العمل الثاين  واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

when , while , before , after"

see a movie when 

see a movie when 

يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط 

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days"

قارن بني اجلملتني .

not met an American 

been talking for an hour 
مل يقابلواهم "ألن العمل األول بدأ يف املاضي 

( أما يف اجلملة الثانية
واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

when , while , before , after"

 I will  finish

 I finish  

State Verbs  يف صيغة املاضي التام املستمر وإمنا تأيت فقط

٢٢  

 

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي
"for five days" مثل 

.يف املاضي بدأ العمل الثاين

not met an American 
  .وين

been talking for an hour 
ألن العمل األول بدأ يف املاضي 

أما يف اجلملة الثانيةقابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 
واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهت

  
  

 when , while , before , after"

finish my homework.

 my homework.

 :املستمر

State Verbs

قبل حدوث عمل آخر يف املاضي حدث
 واستمر لفترة من الزمن
بدأ العمل الثاين

  .قابلوا جون
not met an American until

وينطوصل  أنقبل 
been talking for an hour before

ألن العمل األول بدأ يف املاضي 
قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 

واستمر ملدة ساعة واحدة وانتهتبدأ يف املاضي 
  .توين

 بعد مجل املستقبل
my homework.

my homework.

Future Tense:  

املستمر التام واملاضي

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

حدث ما عمليدل على 
واستمر لفترة من الزمن 

"for two hours" بدأ العمل الثاين مث
قابلوا جون حىت

until  they met John.
قبل يتكلمون ملدة ساعة 

before Tony arrived.
ألن العمل األول بدأ يف املاضي  )تام ماضي

قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، 
بدأ يف املاضي 

توين وصولأي تكلموا ملدة ساعة قبل 

مجل املستقبلأي مجلة من 
my homework.                

my homework.                    

Future Tense

واملاضي املاضي التام

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ املاضي البسيط والتام

Omar AL

يدل على املاضي التام 
 بدأ يف املاضي

"for two hours"

حىتهم مل يقابلوا أمريكي 
they met John.
يتكلمون ملدة ساعة 

Tony arrived.
ماضي(يف اجلملة األوىل 
قابلوا أمريكي بعد أن قابلوا جون، أي هم 

بدأ يف املاضي  "كانوا يتكلمون
أي تكلموا ملدة ساعة قبل 

أي مجلة من أيت يال ميكن أن 
                 

                   

 ���� ��� ا	Future Tense

املاضي التامالفرق بني 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ املاضي البسيط والتام

AL-Hourani 

املاضي التام  
بدأ يف املاضيما عمل 
"for two hours"أو 

هم مل يقابلوا أمريكي 
they met John. 

يتكلمون ملدة ساعة كانوا هم 
Tony arrived. 

يف اجلملة األوىل 
أي هم  الثاين

كانوا يتكلمونهم "
أي تكلموا ملدة ساعة قبل 

ال ميكن أن  
 خطأ        

 صح           

  
٣ ( ���� ��� ا	
  

الفرق بني        

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ املاضي البسيط والتام

-

 

 
- 

- 

 

 

  
٣
  

       

-

-



 

United State

(I 

(I 

"  

It is 

 

Ah, that 
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United State

I will/ I' ll

(I will/ I' ll

"يف اللغة الفصحى فقط
 "تكون نائمة اآلن

It is eleven

 

Ah, that 

You will 
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United States team

ll ) leave tomorrow

ll ) phone you tomorrow.    

يف اللغة الفصحى فقط"
تكون نائمة اآلنجيب أن 

eleven o'clock. Norma 

Ah, that will  be my husband. He said he would phone at this time.

He will 
You will ���� 

That will 

 
 

 :االستخدامات

team will  

 

leave tomorrow

phone you tomorrow.    

" .حيدث اآلن
جيب أن توقعاتك تقول أن نورما 

o'clock. Norma 

be my husband. He said he would phone at this time.

  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He will ���� He'll  ,  She will 

 You'll  ,  They will 

That will 

االستخداماتومن هذه 

 win.      

 .يف املستقبل

leave tomorrow.            

phone you tomorrow.    

حيدث اآلن أنه مرجح
توقعاتك تقول أن نورما 

o'clock. Norma will  

  .هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'll  ,  She will 

You'll  ,  They will 
I will 

That will ���� That'll , This will 

٢٣  

ومن هذه . فعل مساعد
prediciton. 

.                   

intention يف املستقبل ما
                

phone you tomorrow.              

مرجحأن العمل  تقول
توقعاتك تقول أن نورما " .نائمة اآلن

 be in bed by now.

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'll  ,  She will ���� 

You'll  ,  They will ���� 
I will ���� I'll

That'll , This will 
 

فعل مساعدك
redicitonلتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 

.)يفوزس/يفوز      

intention أو نية

               
.بك غداً                 

تقول وتوقعاتك
نائمة اآلن تكون

in bed by now.

 

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
 She'll  ,  It will 
 They'll  ,  We will 
I'll  

That'll , This will ����

 will :  

will  كتستخدم
لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 

يفوز سوف(فريق الواليات املتحدة 

decision أو نية
.غداً )غادر        

)أتصل بك غداً

وتوقعاتك اآلن للتنبؤ على عمل ما حيدث
تكون جيب أن نورما

in bed by now. 

 

هو قال أنه سيتصل يف هذا الوقت. يكون هذا زوجي
be my husband. He said he would phone at this time.

 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'll  ,  It will 
They'll  ,  We will 

���� This'll

Omar AL

 /أوالً                       

willمجيع استخدامات 

لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً 
فريق الواليات املتحدة 

decision للداللة على قرار

غادرأس/أغادر سوف
أتصلس/أتصل 

للتنبؤ على عمل ما حيدث
نورما. ةإا احلادية عشر

يكون هذا زوجي جيب أن
be my husband. He said he would phone at this time.

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'll  ,  It will ���� It'll  
They'll  ,  We will ���� We'll

This'll  

AL-Hourani 

                       

مجيع استخدامات  
لتنبؤ على عمل ما سيحدث مستقبالً ل )

         فريق الواليات املتحدة 

للداللة على قرار )
سوف(أنا   
  سوف(أنا 

 
للتنبؤ على عمل ما حيدث )

إا احلادية عشر

جيب أنآه، 
be my husband. He said he would phone at this time. 

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

We'll  

 

                       

 
 
 
 
 
  
 
- 

١(
          

 
٢(

 
 

٣(

-



يف اللغة 

She is a good girl. She 

(I 

I will study w

وال ميكـن أن  
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يف اللغة " .سلوك املعاملة

She is a good girl. She 

." 

 .يف اللغة االجنليزية

I would/I'

I will study w

وال ميكـن أن  

  )itيستثىن منهم الضمري 
He would 
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سلوك املعاملةيف 

She is a good girl. She 

".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

يف اللغة االجنليزيةاستخدامات 

/I' d) study well.      

I will study well.            

وال ميكـن أن  يف املاضي  

يستثىن منهم الضمري 
He would ���� 

You would 

 
 

يف وخصوصاً 

She is a good girl. She will

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

استخدامات 
  :استخدامات

udy well.      

ell.            

 حيدثعلى عمل مل 
 "البحث الثاين عشر

يستثىن منهم الضمري : (ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
 He'd  ,  She would 

You would ����
We would 

present habit  ًوخصوصا

  ،"سلوك يف احلاضر
will  play quietly for hours.

تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

استخدامات له ما يقارب عشرة 
استخداماتومن هذه 

 "willأقوى من 

udy well.             

ell.                         

على عمل مل فهذا يدل 
البحث الثاين عشر

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would 

���� You'd  ,  They would 
We would ���� 

٢٤  

 resent habit

سلوك يف احلاضر. "
play quietly for hours.

 
Conditional Clauses "تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر

له ما يقارب عشرة استخدامه شائع جداً، و
ومن هذه . فعل مساعد

أقوى من " .
"عمل عازم على فعله       
                   

would   فهذا يدل
البحث الثاين عشردرس بالتفصيل يف 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
He'd  ,  She would ���� She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would 
 We'd , I would 

 احلاضريف  سلوك أو طبع

. "إا تلعب دوء ملدة ساعات
play quietly for hours.

Conditional Clauses

:  

استخدامه شائع جداً، و
فعل مساعدكتستخدم 

intention.
عمل عازم على فعله. "

"أقل عزماً. "      

would + have 

درس بالتفصيل يف ت"  

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would 

You'd  ,  They would 
We'd , I would 

سلوك أو طبع

إا تلعب دوء ملدة ساعات
play quietly for hours. 

 

Conditional Clauses

/ would:

would استخدامه شائع جداً، و
would  تستخدم

ntentionنية أو قصد 

. "جيداً )أدرس
. "جيداً )أدرس

have + V

unreal past. 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would 

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

Omar AL

سلوك أو طبععادة أو للداللة على 
 "الفصحى فقط

إا تلعب دوء ملدة ساعات. إا فتاة جيدة

Conditional Clauses مع اجلمل الشرطية

/ثانياًً                        

wouldالفعل املساعد 

wouldمجيع استخدامات 

نية أو قصد عزم أو لتعبري عن 
أدرسس/أدرس 
أدرسس/أدرس 

V.3عندما يأيت بالصيغة 

unreal past ويسمى

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
She'd  ,  It would ���� It'd

They'd  ,   
 

AL-Hourani 

للداللة على  )
الفصحى فقط
إا فتاة جيدة

مع اجلمل الشرطية )

                        

الفعل املساعد  
مجيع استخدامات  
لتعبري عن ل )

  سوف(أنا 
  سوف(أنا 

عندما يأيت بالصيغة  )
ويسمى حيدث

  

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
It'd )نادر(   

 

 

٤(

٥(
  

                        
  
  
  
  
  
  
- 

- 

١(
 
 
 
٢(

-
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 .تطيع قيادة سيارةسست يف القرن التاسع عشر، ملا كنت شتلو ع

If you had lived in the 19th century, (you would/you'd) not have 
driven a car. 
 

 .يف صيغة السؤال فقطwillingness  للداللة على طلب مهذب )٣

What would you drink?                                   طلب مهذب"؟ تشربأن  تريدماذا"  
What will you drink?                                           ذيباً"ماذا تريد أن تشرب؟ أقل"  

 
 .النفي فقطحالة يف refusal  للداللة على الرفض الشديد )٤

 "رفض شديد. "يساعدك حىت لو توسلت إليه لنجاك 

Jack would not help you, even if you begged him.                                     
 
بـني  الفـرق  "سلوك املعاملة يف وخصوصاً  past habit املاضيسلوك أو طبع يف عادة أو للداللة على  )٥

used to  وبنيwould  أن هوwould  لقصص والروايات القوية ال غريايف تستخدم."  
وسـوزان   ،يذهبون إىل املنتـزه  واكان مث .كان ينتظر سوزان كل ليلة بعد العملجوا، سيمون وقبل أن يتز

  .على البحرية الذيكانت تطعم البطات 
Before they get married, Simon would wait Susan every evening 
after work. Then they would go to the park, and Susan would feed 
the ducks on the lake. 
 

 ".تدرس بالتفصيل بعد قليل" Future in the Past لربط املستقبل مع املاضي )٦

 
  ".تدرس بالتفصيل يف البحث الثاين عشر" Conditional Clausesمع اجلمل الشرطية  )٧
  
  
  
  
  
  
  



The bell is ringing. 
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Subject   +

The bell is ringing. 

 فاعل

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

 
I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   
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Subject   +

The bell is ringing. 

فاعل

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   

 
 

Subject   +          +

near future. 

The bell is ringing. I am going to

am 
is 

are 

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

I am gonna go to cinema.                   

+     going to

near future

am going to

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.         

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.          

will. 

 :مثال

I am gonna go to cinema.                   

٢٦  

going to     +     
  
  

near future غالباً للمستقبل القريب

 

am going to open the door. 

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   

I am going to go to shop.                                                               

I am going to go shopping.                           

I am going to go to the cinema.                                                  

I am going to go the cinema.                         
willيف اللغة األمريكية أكثر من 

gonna .مثال
I am gonna go to cinema.                      

be going to:  

+     Verb

غالباً للمستقبل القريب
 .الباب) أفتح

open the door. 

  فعل
 "التصريف األول

I am going to the cinema.                                           

I am going to go the cinema.                   إىل السينما.

I am going to go to shop.                                                               

)أنا سوف أذهب إىل التسوق            

I am going to go to the cinema.                                                  

)أنا سوف أذهب إىل السينما          
يف اللغة األمريكية أكثر من 

going to  إىلgonna

                  

be going to

Verb.1      +     Object

be going to غالباً للمستقبل القريب
أفتحس/أفتح سوف

open the door.  

فعل
التصريف األول"

 :اجلملتني التاليتني

I am going to the cinema.                                           أنا ذاهب إىل السينما.
إىل السينما) سأذهب

: 

I am going to go to shop.                                                               

أنا سوف أذهب إىل التسوق

I am going to go to the cinema.                                                  

أنا سوف أذهب إىل السينما
be going to  يف اللغة األمريكية أكثر من
going toيف اللغة العامية خيتصرون 

.أنا سوف أذهب إىل السينما               

Omar AL

be going to /ثالثاً                     

: 

+     Object

be going to

سوف(أنا . يدق

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

اجلملتني التاليتنيقارن بني 
أنا ذاهب إىل السينما

سأذهب/سوف أذهب
:انظر إىل هذه اجلمل

I am going to go to shop.                                                               

أنا سوف أذهب إىل التسوق

I am going to go to the cinema.                                                  

أنا سوف أذهب إىل السينما
be going toيستخدم 

يف اللغة العامية خيتصرون 
أنا سوف أذهب إىل السينما

AL-Hourani 

                     

:له الصيغة 
+     Object 

be going toيستخدم  

يدقاجلرس 

مفعول به 
أو اسم جمرور

قارن بني  -
 أنا ذاهب إىل السينما

سوف أذهب(أنا   
انظر إىل هذه اجلمل -

I am going to go to shop.                                                               خطأ 
أنا سوف أذهب إىل التسوق(صح   

I am going to go to the cinema.                                                     خطأ 
أنا سوف أذهب إىل السينما(  صح 

يستخدم  -
يف اللغة العامية خيتصرون  -

 أنا سوف أذهب إىل السينما

 

                     
  
- 

  
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-

-

-
-



 ٢٧  www.expressenglish.4t.com 
 

Omar AL-Hourani 

  :Future Simpleاملستقبل البسيط  /رابعاً                        
  
  :له الصيغة -

Subject     +     will     +     Verb.1     +     Object 
  
  
  

  
  

(I will /I' ll ) go to the school tomorrow.        إىل املدرسة غداً )أذهبس/أذهب( سوفأنا.  

John will  be here.                                                     هنا )يكونس/يكونسوف ( جون.  

لـيس ضـمري   " John جون"ألن االسم  John 'llإىل  John willالحظ أن يف اجلملة الثانية مل خنتصر 
 .وإمنا اسم

  
 

  .يتم يف وقت ما من املستقبلسسيحدث أو ما للتعبري عن عمل ) ١
(He will/He'll) talk to you.                                     كملسيك/كسوف يكلم(هو.(  

  
  :Future Progressiveاملستقبل املستمر  /خامساً                     

  
  :له الصيغة -

Subject     +     will be     +     Verb-ing     +     Object 
 
 

 
، إذا كانت "when , while": مثل رابط بوجود مجلتني بينهما إال تأيت مجلة املستقبل املستمرال غالباً  -

 .بسيط حاضريجب أن تكون اجلملة الثانية فاجلملة األوىل مستقبل مستمر 

  
 

 أمــثــلــة

 املستقبل البسيطاستخدامات 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل
 "التصريف األول"

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  ing-+ فعل 
  



(They 

(He 

 
 

 وجيب

(I will

(I 

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

www.expressenglish

They will

He will /He'

 
 

وجيب ،"تام مستقبل

I will /I'll)

(I will/ I'll) be

 املاضي

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  
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will /They'

He'll ) be

مستقبلليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

I'll)  be waiting for you 

I'll) be  waiting for you at 

املاضي

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

 
 

They'll ) be waiting.                       

be sleeping.         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

be waiting for you 

waiting for you at 

يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف  

waiting.                       

sleeping.         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة 

    .األوتوبيس
be waiting for you when

waiting for you at 

State Verbs   يف صيغة املستقبل املستمر وإمنا تأيت فقـط يف

٢٨  

  
waiting.                       

sleeping.                         

ليس يف ايته فبذلك تصبح اجلملة "قطعه عمل آخر 
"when , while".  

األوتوبيسيصل 
when the

  
  .الساعة التاسعة

waiting for you at 9 o'clock

 احلاضر

State Verbs

waiting.                       ظرين.
                           

قطعه عمل آخر 
"when , while"

يصل  عندما بانتظارك
the bus arrives

  .املستقبل يف
الساعة التاسعةيف بانتظارك 

clock. 

  أمــثــلــة

 املستقبل املستمر

احلاضر

I will be 

The bus arrives

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

ظرينتمن) سيكونون
.نائماً)         

قطعه عمل آخر وسي ستقبل
"when , while"

بانتظارك) سأكون
bus arrives. 

يفلوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد 
بانتظارك  )سأكون

أمــثــلــة

املستقبل املستمراستخدامات 

be waiting for you.

The bus arrives

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .صيغ املستقبل البسيط والتام

Omar AL

سيكونون/سوف يكونون
)  سيكون/يكون

ستقبليجري يف امل
"when , while"أن حتتوي اجلملة على 

سأكون/سوف أكون

لوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد 
سأكون/سوف أكون

أمــثــلــة

استخدامات 

 املستقبل

for you. 

The bus arrives. 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
صيغ املستقبل البسيط والتام

AL-Hourani 

سوف يكونون(هم 
يكونسوف (هو 

يجري يف املسما عمل  )
أن حتتوي اجلملة على 

سوف أكون(أنا      

  
 
لوصف حالة مؤقتة يف وقت حمدد  )

سوف أكون(أنا 

استخدامات 

املستقبل

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
صيغ املستقبل البسيط والتام

-

 

  

 هم 
 هو 

 
١(

     

  
  
  
  

٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

-

-
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Omar AL-Hourani 

  :Future Perfectاملستقبل التام  /سادساً                       
  
  :له الصيغة -

Subject     +     will have     +     Verb.3     +     Object 
  

  
 

  "after , before , when" مثـل  بوجود مجلتني بينهما رابطإال التام  مجلة املستقبل تأيتال  غالباً -
 حاضـر اجلملة الثانيـة   تكون يجب أنفتام مستمر  مستقبلإذا كانت اجلملة األوىل ، "- by"وأحياناً 
  .بسيط

  
  

  .خذهأ أستطيع قبل أنالطرد  أرجع ن قدسيكومكتب الربيد 
The Post Office will have returned the package before I can take. 

  حاضر بسيط                                            مستقبل تام            
  .من الواليات املتحدةفيه الذي أعود  خالل الوقتاجنليزييت  سأكون قد أكملتأنا 

I will have perfected my English by the time I come back from the U.S. 
  مستقبل تام                                               حاضر بسيط                             

  
  

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض أن العمل األول 
قبـل   ينتهسـي ، مبعىن آخر عمل ستقبليف امل Bسيبدأ يف املستقبل وسينتهي قبل أن يبدأ العمل  Aالعمل  )١

 .Completed Action Before Something in Future املستقبلحدوث عمل آخر يف 

املرتل بعد أن حيصل عليه هي ستكون قد نظفت.  
(She will/She'll) have cleaned the house after he gets it. 

 أو
After he gets house, (she will/she'll) have cleaned it. 
 
 

  مفعول به  فاعل
  أو اسم جمرور

  فعل
  "التصريف الثالث"

  أمــثــلــة

 املستقبل التاماستخدامات 



 
 
 
 

(I will

 

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 
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I will /I'll)

 

Subject   +     will been have     

 فاعل

 املاضي

 املاضي

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow
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/I'll)  have 

Future Perfect :  

Subject   +     will been have     

فاعل

املاضي

املاضي

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow

 
 

have slept at 

Future Perfect 

Subject   +     will been have     

 و%$ ا	#"م

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن 

By this time tomorrow

  
t 8 o'clock

Future Perfect Progressive

Subject   +     will been have     

و%$ ا	#"م

فيجب استخدام املستقبل التام عوضاً عن " خالل

By this time tomorrow, (we will/we'll) have had the meeting.

٣٠  

  .املستقبل يف
o'clock.           

Progressive

Subject   +     will been have     +     Verb
  

 احلاضر

 احلاضر

خالل"واليت تأيت مبعىن 

  .سنكون قد أجرينا االجتماع
(we will/we'll) have had the meeting.

يفسيحدث قبل وقت حمدد 
.الساعة الثامنة         

Progressive املستمر 

+     Verb

 +-ing 

احلاضر

احلاضر

He will 
the house.

I will be 
sleeping.

واليت تأيت مبعىن  يف اجلملة

سنكون قد أجرينا االجتماع
(we will/we'll) have had the meeting.

سيحدث قبل وقت حمدد 
الساعة الثامنة يف

 التاماملستقبل 

+     Verb-ing     +     Object

+ فعل 

will get 
the house. 

She will 
have 

cleaned 
the house

8 o'clock. I will be 
sleeping. 

"by يف اجلملة -
 :مثال

سنكون قد أجرينا االجتماع ،يف مثل هذا الوقت غداً
(we will/we'll) have had the meeting.

Omar AL

سيحدث قبل وقت حمدد  ما للتعبري عن عمل
يف أنا سأكون قد منت

املستقبل  /سابعاً                   

:  
+     Object

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

 املستقبل

 املستقبل

She will 
have 

cleaned 
the house 

o'clock.

"-عند وجود كلمة 

مثال. املستقبل البسيط
يف مثل هذا الوقت غداً

(we will/we'll) have had the meeting.

AL-Hourani 

للتعبري عن عمل )
أنا سأكون قد منت 

                   

:له الصيغة 
+     Object 

مفعول به 
أو اسم جمرور

املستقبل

املستقبل

عند وجود كلمة  -
املستقبل البسيط

يف مثل هذا الوقت غداً
(we will/we'll) have had the meeting. 

 

  
  
 
 
 
 
٢(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                   
  
- 

 

-
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 .استخداماته قليلة جداً -

  "after , before , when" مثل د مجلتني بينهما رابطال تأيت مجلة املستقبل التام املستمر إال بوجو -
 .بسيط حاضرتكون اجلملة الثانية  فيجب أن ، إذا كانت اجلملة األوىل ماضي تام مستمر"- by"وأحياناً 

التام املستمر مثل احلاضر التام املستمر إال بوجود فترة زمنية هي فترة البدايـة مهـا   املستقبل ال تأيت مجلة  -
"since , for".  

 
 
 
 

  .تغادر طيارا عندماملدة ساعتني  سأكون قد عملتأنا 
I will have been working for two hours when her plane arrives. 

  حاضر بسيط                                      مستقبل تام مستمر                         
 
 
 

  .Bوالعمل الثاين  Aلنفرض العمل األول 
نتهى سـي ، واملسـتقبل يف  Bبدأ بعده العمل سيستمر لفترة من الزمن مث سيو املستقبلبدأ يف سي Aالعمل  )١

  .Bبدأ العمل يعندما  Aالعمل 
  ائياً غلقتيف تلك الشركة ملدة ثالثة سنوات عندما أُ تقد عمل تكونهي س

She is going to have been working at that company for three years 
when it finally closes. 

  "ثالثة سنوات"ستمر ذلك فترة من الزمن سيو" هي ستكون قد عملت"هو  Aالعمل 
  .تغلقعندما  عملها يف الشركةمن  ينتهستأي أا  Bنتهى قبل أن يبدأ العمل سي Aالعمل 

  
  .فيه توين يصلهم سيكونون قد تكلموا ملدة ساعة خالل الوقت الذي 

They will have been talking for an hour by the time Tony arrives. 
 . ساعةملدة توين سيكونون قد تكلموا  يصلعندما 

 
  .املستقبليف حلدث ما للتعبري عن سبب ) ٢
  .ألنه سيدرس االجنليزية يف الواليات املتحدة ملدة سنتني يغادرعندما  تامةستكون االجنليزية جورج لغة     

George's English will be perfect when he leaves because he will have 
been studying English in the United States for two years. 

  أمــثــلــة

 املستقبل التام املستمراستخدامات 



 
 
 

التام املسـتمر  
"for 

قارن بـني اجلملـتني   

I will have 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
 "مخـس صـفحات  

أما 
ستمر 
ملدة سـاعة  

I 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 
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التام املسـتمر  
"for five days"  أو"for 

قارن بـني اجلملـتني   

I will have 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
مخـس صـفحات  
أما ، شريك غرفيت

ستمر سيو قبل
ملدة سـاعة   سأكون قد قرأت

I will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 
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التام املسـتمر   املستقبل، أما 
"for five days"

قارن بـني اجلملـتني   . املستقبل

I will have read 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
مخـس صـفحات   سأكون قد قرأت
شريك غرفيت يعودمخس صفحات عندما 
قبلتسبدأ يف املسي

سأكون قد قرأت

will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
، أما يف اجلملة الثانية "شريك غرفته
  ".شريك غرفته

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

 
 

، أما املستقبلحدث قبل حدوث عمل آخر يف 
"for five days"ستمر لفترة من الزمن مثـل  

املستقبلبدأ العمل الثاين يف 

 five pages

I will have been reading for an hour when my roommate returns
سأكون قد قرأت
مخس صفحات عندما 

سي" سأكون قد قرأت
سأكون قد قرأتأنا أي  

will be reading when my roommate returns.

I will have been reading for an hour when my roommate returns
شريك غرفتهعندما أتى 
شريك غرفتهأتى 

يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط 

حدث قبل حدوث عمل آخر يف 
ستمر لفترة من الزمن مثـل  

بدأ العمل الثاين يف 

  .شريك غرفيت
five pages when my roommate returns

  
I will have been reading for an hour when my roommate returns

سأكون قد قرأت"يبدأ يف املستقبل 
مخس صفحات عندما  سأكون قد أكملت
سأكون قد قرأتأنا 

 "يعود شريك غرفيت

will be reading when my roommate returns.
  

I will have been reading for an hour when my roommate returns
عندما أتى  أصبح مطلعاً

أتى يقرأ ملدة ساعة عندما 

State Verbs  يف صيغة املستقبل املستمر التام وإمنا تأيت فقط

٣٢  

حدث قبل حدوث عمل آخر يف 
ستمر لفترة من الزمن مثـل  

"for two hours"  بدأ العمل الثاين يف سيمث

شريك غرفيت يعود
when my roommate returns

  .شريك غرفيت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

يبدأ يف املستقبل ألن العمل األول س
سأكون قد أكملت

أنا "ألن العمل األول 
يعود شريك غرفيت"بدأ العمل الثاين 

  
will be reading when my roommate returns.

  .شريك غرفيت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

أصبح مطلعاًأنه 
قرأ ملدة ساعة عندما 

State Verbs

 :املستمر

 :املستمر املستقبل املستمر واملستقبل التام

حدث قبل حدوث عمل آخر يف سي
ستمر لفترة من الزمن مثـل  سيو املستقبل

"for two hours"

يعودعندما مخس صفحات 
when my roommate returns

شريك غرفيتيعود ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

ألن العمل األول س
سأكون قد أكملتأنا وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 
ألن العمل األول  )تام مستمر

بدأ العمل الثاين 

  .شريك غرفيت
will be reading when my roommate returns. 

شريك غرفيتيعود ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

أنه "اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 
قرأ ملدة ساعة عندما سيكون قد أنه 

State Verbsال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 

  

املستمر املستقبل التام واملستقبل التام

املستقبل املستمر واملستقبل التام

سيالتام يدل على عمل ما 
املستقبلبدأ يف 

"for two hours"أو 

مخس صفحات 
when my roommate returns

ملدة ساعة عندما 
I will have been reading for an hour when my roommate returns

ألن العمل األول س )تاممستقبل 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

تام مستمر مستقبل
بدأ العمل الثاين سيمث  يتهن

  .شريك غرفيت

  :قارن بني اجلملتني التاليتني
شريك غرفيتيعود أنا سأكون مطلعاً عندما 

 
ملدة ساعة عندما 

I will have been reading for an hour when my roommate returns
اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 

أنه "مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
  .يف صيغ املستقبل البسيط والتام

املستقبل التام واملستقبل التام

املستقبل املستمر واملستقبل التام

Omar AL

التام يدل على عمل ما 
بدأ يف سيفيدل على عمل ما 
three years"  أو

مخس صفحات  سأكون قد قرأت
when my roommate returns. 

ملدة ساعة عندما  سأكون قد قرأت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

مستقبل (اجلملة األوىل 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

مستقبل(يف اجلملة الثانية 
نيسملدة ساعة واحدة و

شريك غرفيت يعود

قارن بني اجلملتني التاليتني
أنا سأكون مطلعاً عندما 

ملدة ساعة عندما  سأكون قد قرأت
I will have been reading for an hour when my roommate returns

اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود 
مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك 
يف صيغ املستقبل البسيط والتام

املستقبل التام واملستقبل التامالفرق بني 

املستقبل املستمر واملستقبل التامالفرق بني 

AL-Hourani 

  
  
التام يدل على عمل ما  املستقبل 

فيدل على عمل ما 
three years"

 :التاليتني

سأكون قد قرأتأنا 

سأكون قد قرأتأنا 
I will have been reading for an hour when my roommate returns. 

اجلملة األوىل يف 
وسينتهي قبل أن يبدأ العمل الثاين أي 

يف اجلملة الثانية 
ملدة ساعة واحدة و

يعودعندما 

قارن بني اجلملتني التاليتني 
أنا سأكون مطلعاً عندما 

سأكون قد قرأتأنا 
I will have been reading for an hour when my roommate returns. 

اجلملة األوىل مستقبل مستمر واملقصود يف 
مستقبل تام مستمر واملقصود 

ال ميكن أن تأيت أفعال احلس واإلدراك  -
يف صيغ املستقبل البسيط والتام

-

الفرق بني        

الفرق بني        

 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

-

-
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 .إخل...  ، "سأسافرأنا كنت "، " أنا كنت سأشتري سيارة" :مثل -

 :ثالثة صيغ همله  -

Subject     +     would     +     Verb.1     +     Object 
 

Subject     +               +     going to     +     Verb.1     +     Object 
  

Subject     +               +     to     +     Verb.1     +     Object 
  

  ألكثر استخداماًهي ا األوىلوالصيغة 
  
  

I was going to buy a car.                                                  أناأشتري سيارةس كنت.  
They would go to the cinema.                                   يذهبون إىل السينماس كانواهم.  

He was to become a president.                                          يصبح رئيساًس كانهو.  
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  .دثيف املاضي ولكنه مل حي احلدوثعلى وشك للتعبري عن عمل ) ١

I would buy a car.                                   ولكنين مل أشتري. "سأشتري سيارة أنا كنت"  

I was going to buy a car.                          
I was to buy a car 

  
 ����� '� ا	��� �  :Future in the Pastا	

  

  أمــثــلــة

 املستقبل  املاضي احلاضر

They will go to the cinema وقت الكالم  

was 
were 

 استخداماته

was 
were 
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 

1) George hurt his head while he …… 
A. ice skates. 
B. ice skated. 
C. was ice skating. 
D. had ice skated. 

 
2) Max …… for the CIA since 1992. 

A. will work 
B. is working 
C. works 
D. has been working 

 
3) The last time I …… to Korea, I spent three weeks on Cheju Island. 

A. went 
B. was going 
C. have gone 
D. will go 

 
4) Bob …… to Australia thirteen times. 

A. goes 
B. went 
C. has been 
D. had gone 

 
5) Before Jack arrived, Jill …… up the hill. 

A. is already going 
B. has already gone 
C. had already gone 
D. None of all above. 

 
6) It …… every day since I arrived here. 

A. will rain 
B. rains 
C. rained 
D. has rained 

 
7) The fans …… when the game finally started. 

A. will cheer 
B. cheer 
C. cheered 
D. have cheered 
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8) By the time Sam pays off his student loan, he …… eighty years old. 
A. will be 
B. is 
C. was 
D. has been 
E. had been 

 
9) By the time Bob gets back from the war, his daughter …… from school. 

A. will graduate 
B. graduates 
C. will have graduated 
D. graduated 
E. has already graduated 

 
10) Every time we …… to that restaurant, my stomach gets upset. 

A. will go 
B. go 
C. went 
D. have gone 

 
11) The weatherman says …… 

A. it would rain. 
B. it will rain. 
C. it will have rained. 
D. it have rained. 

 
12) Andrew …… the course on JavaScript programming. 

A. had already taken 
B. has already taken 
C. took already 
D. would have already taken 
E. has been taking 

 
13) Bill was just going to bed when his wife …… from work. 

A. is going 
B. is coming home 
C. had come home 
D. has been coming home 
E. came home 

 
14) I should …… my books to school yesterday. 

A. brought 
B. had brought 
C. to bring 
D. have brought 
E. None of all above. 

 
15) Harrison Ford is a famous actor. He …… in many popular movies. 

A. has been appearing 
B. has appeared 
C. had appeared 
D. appeared 
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16) I …… about you when I received your email. 
A. was just thinking 
B. just thought 
C. have just been thinking 
D. was just thought 

 
17) I …… better start saving some money each month for my retirement. 

A. have 
B. would 
C. had 
D. will 

 
18) My mother …… school for thirty years. 

A. has taught 
B. taught 
C. had taught 
D. was teaching 

 
19) I …… that Jack is very fluent in Spanish. 

A. will have heard 
B. was hearing 
C. have heard 
D. am hearing 

 
20) The bus was late. The passengers were angry because they …… for half an hour. 

A. are waiting 
B. were waiting 
C. have been waiting 
D. had been waiting 
E. have waited 

  
21) The soccer team …… a championship until last year, when they won first place. 

A. has never won 
B. is never wining 
C. had been never wining 
D. had never won 

 
22) We have a cottage at Sylvan Lake. It …… in the family for thirty years. 

A. was 
B. has been 
C. is 
D. will be 

 
23) The vegetables should be ready, they …… for at least twenty minutes. 

A. are boiling 
B. boiling 
C. have been boiling 
D. were boiling 
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24) You look tired. You …… too hard lately. 
A. worked 
B. work 
C. were working 
D. have been working 

 
25) I underestimated how much time it …… to prepare for the TOEFL Exam. 

A. would take 
B. will take 
C. took 
D. will have taken 

  
26) I …… at the new cafeteria and it was excellent. 

A. have eaten 
B. was eating 
C. had eaten 
D. did eat 

 
27) I …… a cold since last Thursday. 

A. have 
B. had 
C. have been having 
D. have had 

 
28) The homeless shelter …… a difference to people living on the street. 

A. is making 
B. has made 
C. made 
D. makes 

  
29) Steven was upset. He …… his wallet, and could not find it. 

A. has lost 
B. had lost 
C. was losing 
D. was lost 

 
30) Look at all this water, it …… very hard. 

A. has rained 
B. have been raining 
C. rained 
D. will rain 

 
31) We …… the game at home. 

A. will be watching 
B. will watch 
C. All above. 
D. None of all above. 
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32) I …… to phone you all morning. 
A. I have been trying 
B. I have tried 
C. All above. 
D. None of all above. 
 

33) The Australian swimmer …… the gold medal twice before. 
A. has been wining 
B. has won 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
34) I …… this new scooter. Do you like it? 

A. have been bought 
B. have been buying 
C. All above. 
D. None of all above. 

 
35) I …… to this beach for years. 

A. have come 
B. have been coming 
C. All above. 
D. None of all above. 

    


