كيف تتعامل مع سؤال إعادة كتابة الجملة

أوال :الجملة التي تبدأ ب If
1- I think you should see a doctor.
If-----------------------------------------------------------------------------.
معرفة مفاتيح الحل من الجملة وهي  thinkو  shouldوباء على ذلك نستخدم
I were you , I would
ومن ثم نكمل ما بعد  shouldكما هو  ,تصبح الجملة
If I were you , I would see a doctor.

ثانيا  :الجملة التي تبدأ ب if

Press that button to make the picture move .
If -------------------------------------------------------------------------------------مفتاح الحل هو  to makeلذلك نستخدم الشق األول كما هو ثم نحذف  to makeومن ثم
نستخدم الشق الثاني كما هو مع مراعاة إضافة  sإذا كان فعل الجزء الثاني مكن الجملة مفرد:
If you press that button , the picture moves .

ثالثا  :الجملة التي تبدأ ب after /.before
Salwa finished her work , and then she went home
After ----------------------------------------------------------------Before--------------------------------------------------------------مفاتيح الحل هي  and thenأو later
إذا بدأت الجملة ب  afterنستخدم الشق األول من الجملة ونحول الفعل إلى ماضي تام نحذف
 and thenأو  laterومن ثم نستخدم الجزء الثاني من الجملة كما هو

تصبح الجملة
After Salwa had finished her work , she went home .

إذا بدأت جملة الحل ب  beforeنأخذ الشق الثاني كما هو ونحذف and then
نستخدم الشق الثاني بشرط تحويل الفعل إلى ماضي تام فتصبح الجملة كما يايلي:

ومن ثم

Before Salwa went home , she had finished her work.
مالحظة في هذه الحالة يتم التبديل بين االسم وضميره الن الجملة بعد  beforeيجب أن تبدأ
باالسم.

رابعا  :جملة be used to
مفاتيح الحل هي normal, familiar , customary, O.K, usual, not easy, difficult
It is normal for me to sleep early.
I --------------------------------------------------------------------------------------.
مفتاح الحل هو  normalلذلك نستخدم ) . ( am used to +v1-ingنأخذ الفعل الذي يأتي
بعد  toومن ثم نضيف له  ingتصبح الجملة
I am used to sleeping early.
نستخدم  is, am ,areحسب فاعل الجملة الثانية المراد حلها.

خامسا has / have been +v1-ing :
Safwan started reading at 7 p.m .It's 9 p.m , and he is still reading.
Safwan ----------------------------------------------------------------------------مفاتيح الحل هي  , started , 7.pm , still , readingإذا وجدت هذه المفاتيح نتبع قاعدة
المضارع التام المستمر ,has been +v1ingويجب أن نستخدم الفعل الموجود بعد started
كما هو ومن ثم نستخدم  sinceو بعدها الرقم األول في الجملة الدال على الوقت :
Safwan has been reading since 7. P.m.
نستخدم  have /hasحسب فاعل الجملة الثانية

سادسا  :الكالم المنقول
 -1إذا كان فاعل الجملة المباشرة اسم يستخدم كما هو  /وإذا سبق بضمير ملكية يحول ضمير
الملكية إذا تطلب األمر ذلك ,مثال
/ her parents

: his parents

My parents

Our parents : their parents
إذا كان فاعل الجملة المباشرة ضمير يحول مثال
we: they

we: they

I : he , she

 -2إذا كان الفعل الرئيسي غير مسبوق بأفعال am , is ,are, was , were, will, shall,
can, may , must , have hasيحول الفعل المضارع إلى ماضي  /والماضي إلى ماضي تام
 -3إذا سبق الفعل الرئيسي بأحد األفعال المساعدة أو الشكلية السابقة تحول هي فقط ,وال يجوز
تحويل الفعل الرئيسي الذي يقع بعدها
الزمن في الكالم المباشر
الزمن في الكالم الغير مباشر
مضارع بسيط
يصبح ماضي بسيط
clean/cleans/write /writes
cleaned/wrote
didn't write

don't write/doesn't write

يصبح ماضي تام
had cleaned/ had written
hadn't written
had had +noun
تصبح كتالي
was
was
were
had been
had been
had
had
تصبح كتالي
would
Should
might
had to
could

ماضي بسيط
cleaned/ wrote
didn't write
had +noun
األفعال المساعدة
is
am
are
was
were
have
has
األفعال الشكلية
will
shall
may
must
can

"Some students will prepare a presentation about the usage of solar power in the area."
The teacher said that some students would prepare a presentation about the usage of
solar power in the area.
( إلىwill (نالحظ في جملة الكالم الغير مباشر انه تم استخدام االسم كما هو (فاعل الجملة ) ومن ثم تم تحويل
(would)
( حسب ما هو مذكور فيwill)  فقط نكتفي بتحول, ) ال يتم إجراء أي تغيير عليهprepare(  الفعل: مالحظة
.الجدول
"I go to the theme park ."
 Rami said that he went to the theme park.
 Samya said that she went to the theme park.
) في الجملة األولى وذلك الن جملة الكالم الغير مباشر بدأتhe( ) ضمير الفاعل تحول إلىI) الحظ أن
( وذلك الن جملة الكالم الغير مباشر بدأت باسمshe( ) وفي الجملة الثانية تحول إلىRami( باسم مذكر
.) حسب ما هو مذكور في الجدولwent( ) إلىgo ( ) ومن ثم تحويل الفعلSamya ( مؤنث
"My father bought a new house last year."
Sami told me that his father had bought a new house the previous year.
Salwa told me that her father had bought a new house the previous year.
)Sami( ) وذلك الن الضمير يعود علىhis ( ) تحول في الجملة األولى إلىmy ( نالحظ أن ضمير الملكية
) إلىbought (  وتم تحويل الفعل.)Samya ( ) الن الضمير يعود علىher( وفي الجملة الثانية تحول إلى
. )the previous (  ) إلىlast() حسب الجدول ومن ثم تم تحويلhad bought (
 "Our teacher has a fast car."
1. The students said that their teacher had a fast car.
) ومن ثم تحويلthe students ( ) حيث انه يعود علىtheir ( ) تحول إلىour ( نالحظ أن ضمير الملكية
had ) إلىhas (

THE END

