
 دورة قواعد اللغة اإلنجليزية 

السادسالدرس   

 

ه المضارع البسيط واستخدامات  

Present Simple Tense  

 

 ما هو زمن المضارع البسيط؟   ➢

يعتبررزمن ررممار  رربزيماربدرريمماألررنمابررلما ن نرريمببركمرريماهنأكينيرريما رربم انرر ماألررنماا ررزما ن نرريم

مادتخن بً.مفعكىمالم مميزغبمبتعكلماركميماهنأكينييمامميتقممادتع بلمبذامارنزس.م

 

 هل زمن المضارع البسيط يعتبر صعباً؟  ➢

 ررممادرر  م راررممفررومن ررسمار  رر من ررًممبررعببً.مفسرر ميدررتزنمدررس رت مالميعتبررزمن ررممار  رربزيماربدرريمم

برر من ررمم ألرر زكمفررومتارر يممارأ ررلماكمامماتقبنرريمرسررذامارررن ممديدررسلملكيرريمارا يررزمالألقرربًمخرر لم

متعك يمركميماهنأكينيي.م

م

 بماذا نستخدم زمن المضارع البسيط؟   ➢

ا ممندررتخنلمارررن ممار  ررربزيماربدرريممرتعبيرررزملررممارعرربنا م ا نارررميمارتررومتقررر لمبسرربمبارررالمن زك

مارد بءمت مزما مار بءميمكوم:  ل.ماي بًمندتع ك ملنن بمنتألنثملممألقبئقملك ييمباالم تقمع

 

 الكلمات الدالة على الزمن المضارع البسيط  ➢

(Always-،منائ بUsually-مملبنتبً،مOften-،ًمغبرببEvery day-م،مي لالمSometimesفومم–م

 نبنزاً(مم-Rarelyمم،بعضماالأليبم

 

 تذاز! ❖

You We They It She He I 

ان مم-مانتلم بوممم-مب  بلم نألمم 
 رميزمارعب لم

 انبم ب م بوم



م

 القاعدة 

الجملللل  ممStatementالجملللل التصلللري ية ي أرررنم ررر ثماارررابلمررررن ممار  ررربزيماربدررريم:م بررروم

م. Questionاالستفهامية أي السؤال م   Negativeالمنفية

 

  Statementأوالً: الجمل التصري ية 

م بومببختببزمارأ لمارتومالمتألت كملكىماناةمن وما ماناةمادت سبلم تتا مم م:مم

م

Subject + Verb + Complement 

 فاعل + فعل + تكملة الجملة 

 

 

       Subject                       +                      Verb                       +           Complement  

I                                                           play                                         Football 

 He/She/ It                                         plays                                       Football     

They/we/ you                                    play                                        Football 

 

بين رربمرررلمن ررعممHe, She, Itرك عررلملنررن بمادررتخن نبمم ”s“الألررأماننرربم  نرربمب  رربفيم ❖

“s”ىم فررومبررذحمارألبررريمتدرر ملنررن بمادررتخن نبمبررب ومار رر بئزم“third person 

singular “s”اكمم"sم–ما ررربماخرررذنبمفرررومنزسمدرررببق .مار  رررزنمرارررخلمار بررررث"م

بررلمنقرر لمم”s“(مالمن ررعمch, s, sh, x, z)مارتبريررياالألررز ممبأألررنمينتسررومار عررلملنررن بم

  ل: مسيلمنمقماراك يرتدم”es“ب  عم

• “watches, misses, rushes, mixes, buzzes” 

فتبرررب مم”try“  رررلمم”ies“ن ررري ممفأننررربم”y“بألرررز مانتسرررىمار عرررلممإذاا ررربم

“tries” 

ا ممادتبنالمار  بئزمبأد بءملكلمممنبي انمفم،مبئزمتن بملممار علبمدببقبًمبأممار  ا بمتعك نم  ❖

 اكمادلماخزمنزينح.مم



 

 أمثلة:  

1- He lives in Gaza      هو يعيش في غزة 

2- John lives in Paris       جون يعيش في باريس 

3- I work at a bank      أنا اعمل في بنك 

4- They work at a restaurant     مطعم  في هم يعملون  

5- Ahmad and Heba work at a restaurant أ مد و هبة يعملون في مطعم 

6- You love swimming  everyday   أنت ت ب السبا ة  كل يوم 

 

 ً  Questions: الجمل االستفهامية ثانيا

البسلليط  هللي الجملللة التللي تبللدأ بللوداة سللؤال وتنتهللي بعنمللة اسللتفهامم ونسللتخدم الللزمن المضللارع

وكمللا االاللكال السللابقةا فوننللا لطللرا ائسللالة المتعلقللة بعاداتنللا وسلللوكياتنا وال قللاا  العلميللةم 

 ولكن نضعهم في أول الجملة على الن و التالي: سؤال  كوداتي Do و Doesنستخدم 

 

Do   I          work? 

 هل أنا اعمل؟                                                  

Does      he, she, it  work?  

 هي يعملا تعمل؟  /هل هو                             

Do   They   work? 

 هم يعملون؟  هل                          

Do   you   work? 

 هل تعمل؟                              

 

   التالية:ال ا كما في ائمثلة   Noنعم أو   Yesفي  الة الرد على السؤال فإننا نرد ب  ❖

 

1- Do you clean your room every day?   هل تنظف غرفتك كل يوم؟ 

Yes, I do / No, I do not    الا ال افعل  نعما أفعل /

2- Does she brush her teeth?     هل تقوم هي بفرااة اسنانها؟ 



Yes, she does / No, she does not  ال هي ال   – نعم هي تقوم بذلك

 تقوم بذلك                                                                              

3- Do I love myself?      هل أ ب نفسي؟ 

Yes, I do / No, I do not     الا انا ال افعل-نعما انا ا بها  

4- Do they drink coffee?     هل ياربون القهوة؟ 

Yes, they drink coffee / No they do not drink coffee 

 القهوة ياربونالا انهم ال  –نعما انهم ياربون القهوة  

5- Does Sami love his school?     هل سامي ي ب مدرسته؟ 

Yes, he loves his school    نعم هو ي ب مدرسته 

No, he does not love his school.   الا هو ال ي ب مدرسته 

 

 يد ىمم”Yes, No“لنسبمبممببهأببيتذازمامماكمدؤالمنق لمم:اهنأكينييفوماركميم

Yes or No questionم 

اردؤالمماناة،م تعتبزما ماكمزنماخزماخزى المنعمومت ببيلماكماننبمنقتبزملكىمارزنمبمنعلما مالم

Does, Doمان ا  مممYes or No Question 

 

 

 

 

ً ث    Negative المنفية الجمل: الثا

وهللي اللبيهة بالقاعللدة السللابقة فقللط  ”not“وهللي الجمللل التللي ت تللوي علللى أداة نفللي 

 فتصبح على الن و التالي:  Do notاو   Does notنضيف 

 

I  do  not   work  

 أنا ال اعمل 

He/she/it  does   not  work 

 تعمل /هي ال يعمل/هو                             

They  do   not  work 

 هم ال يعملون                       

  We  do   not  work 

 ن ن ال نعمل                           



You  do  not   work 

 أنتم ال تعملون /تعمل  ال أنت    

 

 ”He/She/It“جميع الضماار ما عدا  مع ”do“اننا استخدمنا  ال ظ  ➢

   باستطاعتك استخدام أسماء أاياء أخرى بدل من الضماار  أنك تذكر  ➢

  He/She/Itمع   ”does“تذكر دااماً اننا نستخدم  ➢

 

 أمثلة:  

1- I do not live in London    أنا ال أعيش في لندن 

2- He does not play football   هو ال يلعب كرة القدم 

3- Omar does not like pizza    عمر ال ي ب البيتزا 

4- They do not drink coffee     هم ال ياربون القهوة 

5- You do not eat eggs     أنت ال توكل البيض 

6- Fidaa does not play tennis     فداء ال تلعب التنس 

 

 

 : الواجب ❖

 

 قم باختيار اإلجابة الص ي ة من بائقواس  السؤال ائول:  •

1- He _______ to work everyday. 

(Driving – Drove – Drives) 

2- _______she like cats?  

(Sing – Do – Does) 

3- Ahmad and Salma ______ not love running.  

(Fine – Do – Does)  

4- We ______ have a sea. 

(Does – Does not – Do not) 

5- _______ the water boil?  

(Do – Does not – Does) 

 



 السؤال الثاني: ص ح الخطو في الكلمة التي ت تها خط:  •

1- He read the newspaper every morning. 

2- Does we have enough time? 

3- We takes the bus often 

4- Mounir do not like swimming. 

5- You not drink much tea 

 

 

 ��ااركنا إجاباتك عبر التعليقات  

 

 


