0775929745 األستاذ عبدهللا حسن الجذيالت
 األزمنة/ اللغة اإلنجليزية المستوى الثالث

1. The Simple present : المضارع البسيط
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ V(s , es) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ don’t/doesn’t + V(base:  )مجرد+ Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + do / does + Subject ) (الفاعل+ V(base:  )مجرد+ Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ is /are + V(3) + (by + Subject).

Subjective pronouns : ضمائر الفاعل

Singular : مفرد

Plural : جمع

He: هو
She: هي
It : غير العاقل
-------------

They: هم
We: نحن
You : انتم/انت
I : انا

do : تستعمل مع
.الفاعل الجمع
does : تستعمل مع
.الفاعل المفرد

:* إذا كان الفاعل مفرد فهناك حالتين
ch

sh o

z

x ss

:( إذا انتهى الفعل بأحد الحروف التاليةes)  إضافة.1

.( إذا انتهى الفعل ببقية الحروف عدا المذكوره أعالهs)  إضافة.2
Examples: أمثلة

Answers: اإلجابات

1. He …………………… (watch) TV everyday.
2. They ……………….. (drink) 2 cups of water every morning.

1. watches

3. She ………………………. (not, play) tennis normally.

2. drink

4. How often …………….. he …………. (eat) apple?

3.doesn’t play

5. Ali sometimes eats mansaf on Friday.

4. does / eat

Mansaf ………………………………………………………… .)(مبني للمجهول

5. Mansaf is eaten on Friday by Ali.

Page | 1

0775929745 األستاذ عبدهللا حسن الجذيالت
 األزمنة/ اللغة اإلنجليزية المستوى الثالث

Key words : الدالالت
1. General truths and rules : حقائق وقوانين عامة
(e.g) : The Earth revolves round the sun. األرض تدور حول الشمس

2. Routines and habits : أنشطة متكررة وعادات
(e.g) : Rama brushes her teeth twice a day. راما تفرشي اسنانها مرتين في اليوم

3. Permanent situations and habits : حاالت واوضاع ثابتة
(e.g) : My friend lives in Aqaba. صديقي يعيش في العقبة

4. Adverbs: ظروف
Always : دائما
every: كل
seldom : نادرا
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usually : عادة
never : ابدا
normally : عادة

often : غالبا
once : مرة
rarely : نادرا

sometimes : احيانا
twice : مرتين
weekly : اسبوعيا

daily : يوميا
scarcely : نادرا
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2. The Simple past : الماضي البسيط
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ V(2) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ didn’t + V(base:  )مجرد+ Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + didn’t + Subject ) (الفاعل+ V(base:  )مجرد+ Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ was /were + V(3) + (by + Subject).

Key words : الدالالت
1. yesterday : أمس

2. Last + time : وقت ماضي

4. in + (past date) : تاريخ ماضي

3. ago : مضى

5. in the past : في الماضي

Examples: أمثلة
1. She ……………… a nice kite two days ago. (fly)
2. The thief ……………….. the money from the bank last night. (steal)
3. I knew Abdullah very well.
Abdullah ……………………………………………… .
4. Abdullah ate apples last night.
Apples …………………………………………….. . )(مبني للمجهول

Answers: اإلجابات
1. flew

2. Stole

3. Abdullah was known very well by me.
4. Apples were eaten by Abdullah.
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3.

The Present continuous : المضارع المستمر

Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ is/are/am + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ isn’t/aren’t/amn’t + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + is/are/am + Subject ) (الفاعل+ V(ing) + Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ is/are/am + being + V(3) + (by + Subject).

Key words : الدالالت
1. Something happening at the moment of speaking : شيء يحدث في بحظة الكالم
She is eating Sandwiches now. هي تأكل ساندويتشة اآلن

2. Temporary things : أشياء مؤقته
I am living in Amman. انا أعيش في عمان
3. Adverbs :

ظروف

1. now : اآلن

2. at the moment : في هذه اللحظة

4. look! : أنظر

5. Listen! : أسمع

3. Nowadays : هذه األيام

6. Be quite! : كن هادئا

7. Watch out! : انتبه

Examples: أمثلة
1. I …………………. (swim) in the pool now.

Answers: اإلجابات

2. He …………………. (not, study) at the moment.
1. am swimming
3. Where ……….. Ali ……………. (play) now?
2. isn’t studying
4. I am writing a nice story.
A nice story ………………………………………………… . )(مبني للمجهول

3. is / playing
4. A nice story is being written by me.
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الماضي المستمر The Past continuous :

4.
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

(.تكملة الجملة) ( + was/were + V(ing) + Complementالفاعل) Subject
(.تكملة الجملة) ( + wasn’t/weren’t + V(ing) + Complementالفاعل) Subject
?(تكملة الجملة) ( + V(ing) + Complementالفاعل) (Wh-q) + was/were + Subject

Interrogative form
الشكل االستفهامي

( + was/were + being + V(3) + (by + Subject).مفعول به) Object

Passive form
الشكل المبني للمجهول

تستعمل مع were :
الفاعل الجمع.

* يعامل الضمير ) (Iفي الماضي المستمر معاملة المفرد إذ يأخذ الفعل المساعد ).(was

تستعمل مع was :
الفاعل المفرد.

الدالالت Key words :
اإلجابة
Was watching

في مثل هذا الوقت  +ماضي 1. This time + (past) :
)(e.g) : This time yesterday, I ……………………. my favourite movie. (watch

عندما 2. When :
* تستخدم  Whenلربط زمنين :الماضي البسيط والماضي المستمر ،فالزمن الذي يحدث اوال

هو الماضي المستمر والزمن الذي يقطعه هو الماضي البسيط
* تأتي  Whenفي بداية الجملة او في وسطها ودائما يتبعها (أي يأتي بعدها) ماضي بسيط.

اإلجابة
Came / Was watching

 whenفي بداية الجملة A) when at the beginning of the sentence :
) .ماضي مستمر ) , (past continuous :ماضي بسيط When + (past simple :
(e.g) : When my father …………….. (come), I ………………….. (watch) TV.
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.عندما جاء أبي كنت اشاهد التلفاز

B) when at the middle of the sentence :  في وسط الجملةwhen
. في وسط الجملة فإننا ال نتحتاج إلى فاصلة بين الزمنينWhen * إذا جاءت

اإلجابة

(Psat continuous :  )ماضي مستمرwhen (past simple :  )ماضي بسيط.

was doing / came

(e.g) : Abdullah …………….. (do) his homework when Laila …………. (come).

.عبدهللا كان يقوم بواجباته البيتيه عندما جاءت ليلى

3. while : بينما
 فالزمن الذي يحدث اوال، الماضي البسيط والماضي المستمر: لربط زمنينwhile * تستخدم
هو الماضي المستمر والزمن الذي يقطعه هو الماضي البسيط
. في بداية الجملة او في وسطها ودائما يتبعها (أي يأتي بعدها) ماضي مستمرwhile * تأتي

A) while at the beginning of the sentence :  في بداية الجملةwhile
اإلجابة

While + (past continuous :  )ماضي مستمر, (past simple : )ماضي بسيط.

Was studying / went

(e.g) : While she …………… (study) , the lights ……………. (go) Off.

B) While at the middle of the sentence :  في وسط الجملةwhile
(past simple :  )ماضي بسيطwhile + (past continuous :  )ماضي مستمر.
. في وسط الجملة فإننا ال نتحتاج إلى فاصلة بين الزمنينwhile * إذا جاءت

اإلجابة
read / was cooking

Ali …………….. (read) a novel while his mother ……………. (cook).

Examples: أمثلة

wasn’t working

1. This time last year I ………………. (not, work) as a teacher.

met / were shopping

2. They ………….. (meet) us while their wifes ……………….. (shop).
3. When Sajeda ……………. (wash) dishes, her brother ……………….. (play) computer games.
4. She was playing computer games.

washed / was palying

Computer games ……………………………………………………………….. . )(مبني للمجهول
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5.

The Present perfect : المضارع التام

Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ has/have + V(3) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ hasn’t/haven’t + V(3) + Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + has/have + Subject ) (الفاعل+ V(3) + Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ has/have + been + V(3) + (by + Subject).

have : تستعمل مع
.الفاعل الجمع
has : تستعمل مع
.الفاعل المفرد

Key words :الدالالت
1. never : ابدا
6. so far : حتى اآلن

2. ever: ابدا

3. Recently : مؤخرا

7. already : سابقا

4. lately : مؤخرا

8. yet : حتى اآلن

9. Since: منذ

Examples: أمثلة

5. Just : فقط
10. For : لـــ
have / built

1. The children ……… already ………….. the sandcastle on the beach. (build)
have painted

2. I ………………….. my room since morning. (paint)

Has / graduated

3. ……… Nour recently …………….?(graduate)
4. Abdullah has eaten a delicious apple.
A delicious apple ……………………………………………. . )(مبني للمجهول

A delicious apple have been eaten by Abdullah
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الماضي التام The past perfect :
(.تكملة الجملة) ( + had + V(3) + Complementالفاعل) Subject
(.تكملة الجملة) ( + hadn’t + V(3) + Complementالفاعل) Subject

6.
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

?(تكملة الجملة) ( + V(3) + Complementالفاعل) (Wh-q) + had + Subject

Interrogative form
الشكل االستفهامي

( + had + been + V(3) + (by + Subject).مفعول به) Object

Passive form
الشكل المبني للمجهول

تستعمل had :
مع الفاعل المفرد
والفاعل الجمع
على حد سواء.

الدالالتKey words :
حالما 4. as soon as :

بعد ذلك 3. Then :

حتى 2. untill :

(وقت ماضي) 6. by + past time

بسبب 1. because :
الحقا 5. later :

(مهم جدا) بعد 7. After :
* تستخدم  afterلربط زمنين :الماضي البسيط والماضي التام  ،فالزمن الذي يحدث اوال
هو الماضي التام والزمن الذي يحدث بعده هو الماضي البسيط.
* تأتي  afterفي بداية الجملة او في وسطها ودائما يتبعها (أي يأتي بعدها) ماضي تام.

had spoken / felt

 Afterفي بداية الجملة A) After at the beginning of the sentence :
(e.g) : After he …………………. (speak) to the manager, he ………… (feel) calm.
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B) After at the middle of the sentence :  في وسط الجملةAfter
. في وسط الجملة فإننا ال نتحتاج إلى فاصلة بين الزمنينAfter * إذا جاءت

went / had left

(e.g) : Allia ………… (go) to Aqaba after she …………………….. (leave) Amman.

7. Before : قبل

)(مهم جدا

 فالزمن الذي يحدث اوال،  الماضي البسيط والماضي التام: لربط زمنينbefore * تستخدم
.هو الماضي التام والزمن الذي يحدث بعده هو الماضي البسيط
. في بداية الجملة او في وسطها ودائما يتبعها (أي يأتي بعدها) ماضي بسيطafter * تأتي

A) Before at the beginning of the sentence :  في بداية الجملةbefore

took / had called

(e.g) : Before I ………………. (take) a shower, my Father ………………… (call) me.

B) Before at the middle of the sentence :  في وسط الجملةbefore
. في وسط الجملة فإننا ال نتحتاج إلى فاصلة بين الزمنينbefore * إذا جاءت
had saved /
crashed

(e.g) : Hatem …………… (save) his documents before viruses ……… (crash) his computer.

Examples: أمثلة

had arranged

1. They …...............… everything by the time I arrived office. (arrange)

2. We …...............… our house by last week. (leave)
3. She …...............… for him by the time he arrived home. (wait)

had left
had waited

4. She had written a novel.
A novel ………………………………………. . )(مبني للمجهول
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A novel had been written by her.
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7. The Present perfect continuous : المضارع التام المستمر
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ has/have + been + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ hasn’t/haven’t + been + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + has/have + Subject ) (الفاعل+ been + V(ing) + Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ has/have + been + being + V(3) + (by + Subject).

have : تستعمل مع
.الفاعل الجمع
has : تستعمل مع
.الفاعل المفرد

Key words :الدالالت
1. up to now : حتى اآلن

2. all + time :  وقت+ كل

3. Since / for + now :  اآلن+  لـــ/ منذ

4. how long ……… ?

5. Look / seem / is / are + adiective

.( فالحل يكون على المضارع التام المستمرbe) * إذا رأيت أحد الدالالت اعاله وكان بين القوسين فعلين احداهما

Examples: أمثلة

has been writing

1. Nour …………………… an essay all morning. (be, write)
has been doing

2. Hatem looks tired. He ………..... his science project all night. (be, do)

have been interviewing

3. The detectives …………………………… people all week. (be, interview)
All night has been being slept by the child.

4. The child has been sleeping all night.
All night ………………………………………………. . ()مبن للمجهول
ي
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8. The Past perfect continuous : الماضي التام المستمر
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ had + been + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ hadn’t + been + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) had + Subject ) (الفاعل+ been + V(ing) + Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ had + been + being + V(3) + (by + Subject).

Key words :الدالالت
1. since : منذ
6. After : بعد

2. For: لـــ
7. before : قبل

3. all + time :  وقت+ كل
8. Because : بسبب

4. Just : فقط
9. By the time: حينما

5. When : عندما

( والجزء اآلخر من الجملة ماضيbe) إذا رأيت أحد الدالالت اعاله وكان احد الفعلين الذي بين قوسين
.فالجواب يكون بإستخدام الماضي التام البسيط

Examples: أمثلة
1. The teachers ……………………… for two hours, before the principal came. (be, talk)

had been talking

had been buying
2. When I was ten years old, I ………………………..a computer. (be, buy)

3. The teachers had been working on exams’ papers.
Exams’ papers …………………………………………….. .
Exams’ papers had been being worked by the teachers.
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9. The Simple future : المستقبل البسيط
: * هناك طريقتين للمستقبل البسيط وهما
1. The future with “will” : ”will” المستقبل بإستخدام
2. The Future with “going to” : ”going to” المستقبل بإستخدام

Key words :الدالالت
1. next + time :  قادم+ وقت

2. In/on future date : مستقبل
يف تاري خ
ي

3. Tomorrow : غدا

4. the following + time : التال
+ وقت
ي

5. the coming + time :  القادم+ وقت

6. in the future : يف المستقبل

7. soon : قريبا

8. Then : بعد ذلك

A) The future with “will” : ”will” المستقبل بإستخدام

Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي

Subject ) (الفاعل+ will + V(base :  )مجرد+ Complement )(تكملة الجملة.
Subject ) (الفاعل+ won’t + V(base :  )مجرد+ Complement )(تكملة الجملة.

Interrogative form
الشكل االستفهامي

(Wh-q) + will + Subject ) (الفاعل+ V(base :  )مجرد+ Complement )?(تكملة الجملة

Passive form
الشكل المبني للمجهول

Object ) (مفعول به+ will + be + V(3) + (by + Subject).

Key words :الدالالت
1. we use “will” to talk about the future if we are predicting it without evidence.
.“ للتحدث عن المستقبل إذا تنبأنا به دون دليلwill” نستعمل
2. We use it to express spontaneous decisions.
.نستخدمه للتعبير عن القرارت اللحظية
3. we can use it with perhaps, probably and maybe.
. من المحتمل و ممكن، ربما:نستعمله مع كلمات مثل
4. we can also use it with I think and I hope.
. اعتقد و اتمنى: نستعمله مع
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المستقبل بإستخدام ”B) The future with “going to” : ”going to
(.تكملة الجملة) ) + Complementمجرد (+ is/are/am + going to + V(base :الفاعل) Subject
(.تكملة)) + Complementمجرد ( + isn’t/aren’t/amn’t + going to + V(base :الفاعل) Subject

?(تكملة) ) +Complementمجرد V(base :

( + going to +الفاعل) (Wh-q)+ is/are/am+ Subject

Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي
Interrogative form
الشكل االستفهامي

الدالالتKey words :
1. Future plans. It doesn’t have to be for the near future
الخطط المستقبلية .يجب أن ال تكون في المستقبل القريب.
2. Predictions that are based on evidence.
التوقعات المعتمدة على دليل.
غالبا ما يميز القاعدتين هو الدليل فقاعدة ) (going toتحتمل الدليل دائما ،اما القرارات المفاجئة التي تكون بدون دليل فنستخدم قاعدة will

أمثلة Examples:
Won’t score

)1. I think that player …………………………………. the ball. (not/score

الحظ عزيزي الطالب وجود دليل في الجملة (تحته خط) وهو من دالئل Will

is going to have

)2. My aunt ……………….. a baby. She is 8 months pregnant. (have

الحظ عزيزي الطالب وجود دليل في الجمله (تحه خط) أن عمته حامل في الشهر الثامن لذلك الحل يكون على قاعدة Going to
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10. The Future continuous : المستقبل المستمر
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي
Interrogative form
الشكل االستفهامي

Subject ) (الفاعل+ will + be +

V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.

Subject ) (الفاعل+ won’t + be + V(ing) + Complement )(تكملة الجملة.
(Wh-q) + will + Subject ) (الفاعل+ be + V(ing) + Complement )?(تكملة الجملة

Key words :الدالالت
1. This time + future :  مستقبل+ في مثل هذا الوقت

2. future date : تاريخ

3. In …….. (years )time : خالل

.(فإن اإلجابة تكون على قاعدة المستقبل المستمرbe) * إذا رأينا أحد دالئل المستقبل وكان هناك فعلين بين القوس أحدهما
أحدهما أحدهما أحدهما

Examples: أمثلة
1. This time next year, they …………… for their final exam. (be, prepare)

2. Next week, we …………… for the final exams. (be, study)

will be studying

3. This time next month, I ……………… BA degree in English Language. (be, get)
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11. The future perfect : المستقبل التام
Affirmative form
الشكل المثبت
Negative form
الشكل المنفي
Interrogative form
الشكل االستفهامي

Subject ) (الفاعل+ will + have +

V(3) + Complement )(تكملة الجملة.

Subject ) (الفاعل+ won’t + have + V(3) + Complement )(تكملة الجملة.
(Wh-q) + will + Subject ) (الفاعل+ have + V(3) + Complement )?(تكملة الجملة

Key words :الدالالت
1. By + مستقبل

2. By + مضارع بسيط

.(فإن اإلجابة تكون على قاعدة المستقبل التامhave) * إذا رأينا أحد دالئل المستقبل وكان هناك فعلين بين القوس أحدهما
أحدهما أحدهما أحدهما

Examples: أمثلة
will have lived

1. Next month, our family …………………. in this house for two years. (have, live)

2. By 2019 CE, the new motorway …………….. . (open).

will have opened

3. We’re late! By the time we get to the station, the train ………….. . . (go)

4. By next November, I ……………… my promotion. (receive)
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Tenses worksheet : ورقة عمل على األزمنة

1. I ………………. that movie three times so far. (watch)
2. I think I ……………………… him once before. ( meet)
3. The population ………. Already ………… to another residential area. ( moved )
4. My father……………………... back home. ( just ,come)
5. Next month, our family …………………. this store for two years. (have, open)
6. This time next year, I ……………… English at school. (be, teach)
7. I hope it ……………. tomorrow. (rain)
8. The sky is dark. It ……………….. . (rain)
9. When I was ten years old, I ……………………….. to Paris. (be, go)
10. Nour …………………… TV all morning. (be, watch)
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