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الثالث الدرس   

 

فعل المساعدال  

Auxiliary verb in English 

 

 لفعل المساعدا ➢

فرردالعملادرردلل،فألفعرردملأنررعف فهررعليعتبررالفعلررنلفعنرردن لدرر لل.فالفعرردملأنررعف يعتبررالفعلعررملفعد ررد الف ررالف رر ل

باعنررالاللياررع لعلجدلررولبدعجدلررولعاللىنرر ل نررالعلفأل ررد فيلفنررالفعلعررملل،األساسلل الفعللل تعلدنرردلي ررد ل

بدعنر لفنراليارع لفعلعرمللل.فأل د ر علفعلعرملفعر يلير ت لعار لي رد الفعلعرمللدعن .لأدردلفعلعرملفعد رد ا،لفهر

ل.لفعندن لبدعجدلو

 

 ؟ هاستخداماته   وما مشتقاتهالمساعدة وما ه   األفعالما هم  ➢

ععهرردل ررافلتاررايلد لل”Do, Have, Be“فاللع رر لفإلنجليزيررود ررد افلفرر لفعل رروللأفعرردم ندعررثلنرر  ل

 فاللع  :للفعلدلتقد ل

ل

Be Have Do 

am, is, areلhas, haveلdo, doesل

was, wereلhadل
didل

beenلhadل

ل

لسللل الفعللجمللللةفعلعرررملفعد رررد اليررر ت لالعرررملنررردنعيلعي رررد الفعلعرررملفأل د ررر ل لررر :لتارررعي ل ❖

 .سواء كانت مثبتة أو منفية" ف  أي زمن كان"
 .لعي ت لعي د الفألفعدملفأل د يول ل لتاعي لفألزدنو ❖

ل

ل:لد حظولدهدو ➢

لعولياع لفعملأ د  لاللي ت لفعلعملفعد د الععحاهلف لفعجدلو،لألنالف ل  هلفعحد



فايررالف ررتعدلهدلعايررالف رراالف ل لرر لف ررتعددملدررن لععارر ل ندعررثلفعانيررالدرر لدلررتقد ل رر هلفألفعرردمل

Does فعللDoل؟لأنظالفع لفعجاعملفعتدع :لل

 Do/Doesأوال: ف  حالة 

 Do/Does Pronoun الزمن الت  تساعد به 

 ف  حالة زمن المضارع البسيط 

doesل

Heل

Sheل

Itل

doل

Theyل

Weل

Youل

Iل

لdid لماض  البسيطف  حالة زمن ا
He, She, It, They, We, You, 

I 
 

عاا لفرر للإ فدلفدررلالعمادرردلفرر لفعدنرردملف "يفعللل"دعند رردللياررع لأساسلل كفعللل ل”do“لأترر لفرر لحرردمل

.لفدرردل لرر لفنبررد لفعلنلرر لفعجدلررولفأل د رر فتاررع لفرر ل رر هلفعحدعررولت ررد الفعلعررمللكفعللل مسللاعدفعجدلررول

فعنلرر لفتاررع لدعنهرردلفدرردلفرر لحدعررولل.فأل ررلمفرر لل2ادرردلفرر لدنرردمللفلرر لحدعررولفالنبررد لاللنرر اا دل داتررد ل

  ل لنل لفعجدلو.للفأل د  "ال"لفيلفنهدلت د الفعلعمل

 : أمثلة •

1. I do my homework everyday لللللللللللللللللللللللللللللللبحملعفجب لامليع للأقع لفندل  

2. He plays football/He does play football.  ندلاللن اا د.لل ععا لف لحدعولفالنبد لل  

3. She does not eat chocolate 

4. Ahmed does not eat his dinner. 

5. They do not eat Shawarma. 

6. We don’t like cats. 

 

ادرردلفرر لل”n’t“عتختاررالعتاررب لل”not“ملفعد ررد النفرريالعررالفعلعررالحررظلفننرردل نرراددلننلرر ل ❖

"يحررر "لفيلل”like“ رررعللفأل د ررر نجرررالف لفعلعرررمل،ل5نررردملفررر لدل–عادنررردمل ررراي لل5دنررردمل

ل"يحرر ل"لد رر فال ل.لععارر لفرر لحرردملقدنرردلبحرر الفعلعررموععانهرردلدنليررل”do“د ررد ال ررعلعفعلعررملفع

“like”ل.لفعجدلول"نح لاللقطط"لياب لدعن ل

 

 



 Haveثانياً: ف  حالة 

 Have/Has Pronoun الزمن الذي تساعد به 

المضارع التام   /رع التامالمضا
 المستمر 

hasل

Heل

Sheل

Itل

haveل

Theyل

Weل

Youل

Iل
دف لفعتد للفعددف لفعتد /فعد
لفعد تدا

had 
He, She, It, They, We, You, 

I 
 

أدرردللل.فأل ررلمفر للفألعمادرردلفر لفعدنرردمللياررع لدعند ردل"يدتلررث"لأ د ر العررملل ”Have“لأتر لفر لحرردملل

زدرر لفعجدلررول"فيلبدعنرر للإتدررد  لرر للفأل د رر فلرر ل رر هلفعحدعررولت ررد الفعلعررمللف فلعاا لالعررملد ررد ال

أعلفعددفرر للفعدفرردا لفعتررد لفعد ررتداأعل فنهرردلت ررد  لفرر لف ررافالزدرر لفعدفرردا لفعتررد لفعلفعددفرر لفعتررد 

ل.ل"فعتد لفعد تدا

 أدنلو:ل •

1. I have a car 

2. I have played football 

3. She has played football 

4. Sara has finished her homework 

5. They have finished their homework 

6. We have played tennis  

7. I had played football an hour ago 

 

 

 

 

 

 

 



 Beالثاً: ف  حالة الفعل ث

 Be Pronoun ه الزمن الذي تساعد ب 

 المستمرالمضارع 

is 

Heل

She 

Itل

areل

Theyل

Weل

Youل

amلI 

   

 was المستمر المضارع

He 

She 

It 

I 

 were الماض  المستمر 

They 

We 

You 
اض  التام المستمر/  الم

 المضارع التام المستمر
been I you we they it she He 

 

 أدنلو:ل •

1. He is awesome  افئ لفنال  

2. He is playing football 

3. Sara is doing her homework 

4. I was playing football when my phone rung 

5. They were looking at the sky when the explosion occurred 

6. Sara and Ahmed were playing tennis when their father came 

7. I have been driving my car when the accident happened 

8. I had been waiting for you last night. 

 



ععارر لفرر ل رر هلفعحدعررولاللياررع لل،1يررالبدعجدلررولادرردلفرر لفعدنرردملعحلأ د رر العررملل”be“قرراليرر ت لفعلعررمل

اللن ررتخادالعتعبيررال رر ل ل رر هلفعحدعررولننرردلفرريعبررال رر لزدرر لدعرري ،لبررمل رر لعارراللررخ لبدعنرر لف

لتعبيال  لالو.لزد لدعي لععا لن تخادالع

ل

زد لعجرررالفعلررري لد رررد اي كلارررحي لععاررر ل ررر فليتبررر لفعررر لقد رررافلفعررريل7عل6دنررردملن حرررظلفنرررالفررر ل

لفرر بق .لفألخررا اع لفعدفرردا لعفعددفرر لفعتررد لفعد ررتدا،لفرر لتقلررنل ررنقع لبلررا ل رر هلفعقد ررافلفرر لفعررال

ل��لدعند

ل

   : الواجب المنزل  ❖

 ف  الجمل التالية:  ”be“ مشتقات الفعل أحد باستعمالقم  :األولالس ال 

1. He _________ a wonderful person. 

2. Sara _________ playing football.  

3. Sara and Nour _________ playing tennis.  

4. I _________looking at the moon now. 

ل

لف  الجمل التالية:  ”have“فعل مشتقات ال أحدالس ال الثان : قم باستعمال 

1- I _________ a house. 

2- Mohammed _________ finished his homework.لل 

3- Leena and Ayman _________done their work two hours ago 

4- They _________ written a wonderful story two years ago 

لف لفعجدملفعتدعيو:للل”do“دلتقد لفعلعملللأحال تعددمللفع ؤفملفعندع :لق لبد

1- He _________ his work perfectly everyday. 

2- They _________ their work perfectly everyday 

3- Ahmed _________ not eat his food everyday. 

4- We _________ not go to the school everyday.  

 

 

 ��شاركنا إجاباتك عبر التعليقات  



 

 


