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 الفعل الماضي البسيط 

 
The Past Simple 

 هو التصرف الثاني للفعل  الفعل الماضي البسيط : 

 يكون الفعل في التصريف الثاني في الجملة مثبتا مثل :  :إثبات الفعل الماضي البسيط 

 يكون الفعل في التصريف الثاني في الجملة مثبتا مثل : 

I went to school yesterday . 

 الحظ الفعل جاء بعد الفاعل مثبت .ن 

 أنا ذهبت إلى المدرسة األمس .

  الماضي البسيطالفعل نفي  :- 

 .  يذهب  go / مجرد مثل   أساسيثم فعل  didn't : يتم نفي الماضي البسيط بوضع

I didn't go to school yesterday.                                  .  أنا لم أذهب للمدرسة األمس 

 فعل مجرد        

 :   أمثلة في حالة الفعل الماضي المنتظم
 (affirmative)اإلثبات في حالة 

 المدرسة  إلى هي مشيت 
1 - She walked to school. 

 (negative)   في حالة النفي
 المدرسة إلى هي لم تمشي 

     She didn't walk to school. 

 (affirmative)اإلثبات في حالة 
 عمان   إلىنحن ذهبنا 

2 - We travel to Amman. 

 (negative)   في حالة النفي
 عمان  إلى نحن لم نذهب 

    We didn't travel to Amman. 

 :   في حالة الفعل الماضي غير المنتظم   أمثلة
 (affirmative)اإلثبات في حالة 

 هي رأت الباص 
1 - She saw the bus. 

 (negative)   في حالة النفي
 هي لم ترى الباص 

      She didn't see the bus. 

 (affirmative)اإلثبات في حالة 
 نحن كتبنا الرسالة 

2 - We wrote a letter. 

 (negative)   حالة النفيفي 
 نحن لم نكتب الرسالة 

     We didn't write a letter. 

 

                                 Affirmative and negativeالماضي البسيط     
 past simple                                         المثبت و المنفي       
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  إلشارة didn't استخدم

 ...When we were young        عندما كنا صغار ...     

 . 1 We didn't use mobile phones . نستخدم هواتف خلويةلم   1

 .We listened to the radio 2 ✓ . استمعنا للمذياع 2

 . 3 We didn't watch DVDs . يهات ديفيد لم نشاهد  3

 . يهات للسد لم نستمع  4
 .هات سديأو : لم يكن لدينا     

 
 

4 We didn't listen to CDs / 
     We didn't have CDs. 

 

 

 

I was ill yesterday. I didn't enjoy my day in bed 

 . لم استمتع بيومي في الفراش . كنت مريضا باألمس 

 .I didn't go to school 1 . لم اذهب إلى المدرسة 1

 .I didn't play football 2 . القدملم ألعب كرة  2

 .I didn't ride my bike 3 . لم أركب دراجتي 3

 .I didn't play in the park 4 . لم ألعب في المنتزه 4

 

 

Laugh Travel Stay Look 

 ينظر  يقيم  يسافر  يضحك 

 إلى األفعال في الصندوق أعاله  ed أضف

 .We stayed in a tent in Wadi Rum 1 . أقمنا في خيمة في وادي رم 1

 .We looked at the stars 2 . نظرنا إلى النجوم 2

 . We travelled on camels 3 . سافرنا على الجمال 3

 .We laughed at the photos 4 . ضحكنا على الصور 4

 Look and write                                              انظر و اكتب
 53 كتاب النشاط صفحة

 Look and write                                              انظر و اكتب
 54 كتاب النشاط صفحة

 Look and complete                                       أكملانظر و  
 55 كتاب النشاط صفحة
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من    edو حرفي   youثم بقية الجملة مع حذف  I didn'tثم فاصلة ثم  No أكتب   :No ـب اإلجابة
 ١نهاية الفعل، الحظ المثال  

1. You listened to a CD Last week. 

No, I didn't listen to a CD last week. 

 ٢الحظ المثال    youثم بقية الجملة مع حذف I ثم Yes أكتب   :Yes ـ اإلجابة ب

2. You watched tennis last week. 

Yes, I watched tennis last week. 

 . إلى المذياع األسبوع الماضي استمعت  .3
3. You listened to the radio last 

week. 

 . ال، لم أستمع إلى المذياع األسبوع الماضي
No, I didn't listen to the radio last 
week. 

 . سافرت إلى وادي رم األسبوع الماضي .4
4. You travelled to Wadi Rum last 

year. 

 . األسبوع الماضي نعم، سافرت إلى وادي رم 
Yes, I travelled to Wadi Rum last 
year. 

 

  

  Read and answer                               نفسكاقرأ و أجب عن 
 about you                                            56 كتاب النشاط صفحة



www.islamnammour.com   اللغة االنجليزية  سلسلة احتراف قواعد    

 

 
5 

 

 

 : هو التصريف الثاني للفعل -الفعل الماضي البسيط (verb 2) 

 (مجرد ثم بقية )تكملةثم فعل أساسي /  you ثم فاعل مثل did يتكون سؤال الماضي البسيط من 
 :   ماذا what ،   أين  where ،   متى   whenكيف ،   how السؤال، قد يبدأ السؤال بأداة سؤال مثل 

 how, what, whereالحظ، أداة سؤال مثل، 
ثم فعل   people و you ثم فاعل مثل did ثم 

 travel, live, learn   مجرد مثل

How did you travel here? 

Where did people live? 

What did you learn about? 

 إجابة سؤال الماضي البسيط 

   :  إلى نهاية الفعل المنتظم المستخدم في السؤال ed يكون الجواب بالماضي البسيط، بإضافة 

 الحظ األفعال في إجابات األسئلة ماضية، تنتهي  
 ed ـ  ب

We travelled by car. 

They lived in caves. 

We learned about Petra. 

  اإلجابات القصيرة 

  we, they  و قبلهما فاعل مثل yes مع did و  no مع  didn't ستخدم ن

No, we didn't. Did you travel by bus? 

Yes, they did. Did people live in caves? 

 

 

 

 . We arrived at eleven o'clock . وصلنا الساعة الحادية عشر 

 .We traveled by car . سافرنا بالسيارة

 .We learned about Petra . تعلمنا عن البتراء 

 .They lived in caves . عاشوا في كهوف 

 الفعلاأل( فعال التي تحتها خط أفعال ماضية  +ed)   

 ?What time did you arrive .1 متى وصلتم؟  .1

 ?How did you travel .2 كيف سافرتم؟  .2

 ?What did you learn about .3 ؟ تعلمتمماذا  .3

 ?Where did people live .4 أين عاش الناس؟  .4

        The past simple question              الماضي البسيط  أسئلة

 

  Read, look and                             نظر و أكتب إجاباتاقرأ و أ
 write answers                                      57 كتاب النشاط صفحة
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 طريقة اإلجابة 

و في   question mark . خرها عالمة سؤال آأكتب في   how, where, what ـ للجمل التي تبدأ ب

 full stop  خرها نقطة آالجمل أكتب في بقية 

1. How did you travel? 

We travelled by car. 

2. Where did you stay? 

We stayed in a hotel. 

3. What did you visit? 

We visited a cave. 

 

 

 ?Where did you go in the holiday .1 أين ذهبتم في اإلجازة؟  .1

 ?How did you travel there .2 كيف سافرتم إلى هناك؟  .2

 ?Where did you stay .3 أين أقمتم؟  .3

 ?What did you do .4 ماذا فعلتم؟  .4

 اإلجابات

 .We visited Petra .1 . زرنا البتراء .1

 .We travelled by car .2 . سافرنا بالسيارة .2

 .We stayed in a hotel .3 . أقمنا في الفندق  .3

 .We looked at the caves .4 . نظرنا إلى الكهوف .4

 

 ?What did you do yesterday .1 ماذا فعلت البارحة؟  .1

 .I played football . لعبت كرة القدم

 ?Where did you play .2 أين لعبت؟  .2

 .I played in the park . لعبت في المنتزه 

 ?When did you play .3 متى لعبت ؟  .3

 .I played in the afternoon . عد الظهر بلعبت 

  Write questions                                               أكتب أسئلة 
                                       58 كتاب النشاط صفحة

  Copy and write                              اكتب عالمة سؤال أو نقطة
         . or ?                                      58 كتاب النشاط صفحة

  Order and write                                    رتب و أكتب إجابات
 the answers                                      59 كتاب النشاط صفحة
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 ?What did you do yesterday .1 ماذا فعلت البارحة؟  .1

 .I did my homework .بواجباتي المدرسيةقمت 

 ?Where did you go last week .2 أين ذهبتم األسبوع الماضي؟  .2

 .We went to Aqaba .ذهبنا إلى العقبة 

 ?How did you travel to Irbid .3 كيف سافرتم إلى أربد؟  .3

 .We travelled by bus .سافرنا بالباص 

 

 

  

 

  Write questions                                               أكتب أسئلة 
                                       60 كتاب النشاط صفحة
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الماضي البسيط منها هو التصريف الثاني  ،  ed ـال تنتهي بالحرفين ب  irregular ألفعال غير المنتظمةا

 التصريف الثاني لهذه األفعاللها، أحفظ 

 

 المعنى بالعربي 
 التصريف الثاني 
Past simple 

 التصريف األول/فعل أساسي 
 Base form/infinitive 

 Drove  Drive ساق يسوق 

 

 Bought  Buy اشترى  يشتري 

 Went  Go ذهب  يذهب 

 Found  Find وجد  يجد 

 Sent  Send أرسل يرسل

 Saw  See رأى يرى 

 Wrote  Write كتب  يكتب 

 Took  Take ذ أخ يأخذ 

 

 

 

 

 .We drove to Madaba .1 . ذهبنا إلى مادبا بالسيارة  .1

 .We saw the mosaics .2 . رأينا الفسيفساء .2

 .I found a coin .3 . وجدت قطعة نقدية معدنية  .3

 .We took it to the museum .4 . إلى المتحف أخذناها  .4

 

   األفعال التي تحتها خط أفعال ماضية غير منتظمة . 

 

  The Past Simple with                                        الماضي البسيط مع
                                            irregular verbs   األفعال غير المنتظمة

 

 

 Read and complete                                        اقرأ و أكمل 
                                       61 كتاب النشاط صفحة
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   األفعال بالخط العريض أفعال ماضية غير منتظمة . 

 

 

  من قواعد كتابة األحرف الكبيرة  : 
 . ملة جأول حرف في ال - 1
 . " أسماء مثل " أمي " أو " أبي " أو " جدتي - 2
 . الجغرافية  األماكنأسماء  - 3
 .أول حرف من أسماء األشخاص - 4

 ,Dear Grandma and Grandpa ،عزيزتي الجدة و الجد 

ا و أم  بفي األسبوع الماضي ، ذهبنا إلى ماد 
 . الرصاص 

Last week, we went to Madaba and 
Umm Ar-rassas. 

 .We saw the mosaic map . شاهدنا خريطة الفسيفساء

 . شاهدنا الجسور فوق نهر األردن
We saw the bridges over the 
Jordan River. 

 كريم و سميرة 
Kareem and Samira 
 

 

 

 

قطة سوداء صغيرة في الحديقة البارحة.   وجدت
إلى والدتي. نظرت إلى   تهاذأخكانت عند الشجرة. 

  ذهبنا بالسيارة القطة. " هذه قطة صديقتي غادة. " 
إلى غادة. " هل هذه قطتك؟   تحدثنا .إلى بيت غادة

أشكركم جزيال! " غادة كانت سعيدة جدا.    !" نعم 
 .لنا صورة لقطتها أرسلتلنا و  كتبت

I (1) found a small black cat in the 
garden yesterday. It was in a tree. I 
(2) took to my mother. She looked 
at the cat. " That's my friend's 
Ghada's cat! " We (3) drove to 
Ghada's house. We (4) spoke to 
Ghada. "Is this your cat? " " Yes! 
Thank you very much! " Ghada 
was very happy. She (5) wrote us 
a letter and (6) sent us a photo for 
her cat! 

 Read and complete                                        اقرأ و أكمل 
                                       61 صفحةكتاب النشاط 

 Write with capitals                            اكتب األحرف الكبيرة 
                                       62 كتاب النشاط صفحة
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 .We went to Madaba .1 . ذهبنا إلى مادبا  .1

 .We went to the museum .2 . ذهبنا إلى المتحف  .2

 .We bought postcards .3 . بطاقات بريدية  اشترينا .3

 .We had a meal in the restaurant .4 . تناولنا وجبة في المطعم  .4

 

 

 

 

 

 .I went to the shop last weekend .1 .ذهبت إلى المحل األسبوع الماضي .1

 فستانا  ت يشترا .2
 

2. I bought a dress, 
= My mother bought me a dress. 

   للبيت بالسيارة  ذهبنا  .3
 

3. We drove home, 
= My mother drove me home. 

 

  

 Look and write                                               انظر و اكتب
 62 كتاب النشاط صفحة

 Look and write                                              انظر و اكتب
 62 كتاب النشاط صفحة
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1 -  Must 

 اإلثبات : 

: Must عندما يكون القيام بالفعل ضروريا necessary  القيام بالشيء الصحيح و  و إلزاميا أو
 .المستحسن 

 النفي   :  

: Mustn't   عندما يكون عدم القيام بالفعل ضروريا necessary  أو عدم القيام باألشياء الخاطئة  . 

2 -  Have to 

 اإلثبات : 

Have to :  و في القوانين و التعليمات و أصول القيام باألشياء  إلزامياعندما يكون القيام بالفعل. 

 النفي   :  

: Don't have to   وفق القوانين و التعليمات و أصول القيام   إلزاميعندما يكون القيام بالفعل غير

 .بالشيء

 

 

 

 .First, you must dig a hole . أوال، يجب أن يحفر حفرة

 .You must put the plant in the ground .يجب أن نضع النبتة في األرض 

 .You must water the plant . سقي النبتة تيجب أن  

 .You must wait for the tree to grow . يجب أن تنتظر الشجرة كي تنمو

 

 

 

 و  , must mustn'tباستخدام    الضرورة و االلتزام التعبير عن
have to  don' t have to , 

 
 

 

 Read, order and write                            اكتب  ، رتب و قرأ ا
   62 كتاب النشاط صفحة
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ustm عندما يكون القيام بالفعل ضروريا necessary   و إلزاميا أو لاللتزام
 بما هو صحيح

ave toh  إلزاميا وفق القوانين و التعليمات و أصول  عندما يكون القيام بالفعل
 القيام باألشياء 

on't have tod   عندما يكون القيام بالفعل غير إلزامي وفق القوانين و التعليمات و أصول
 القيام باألشياء 

 

 !I'm learning how to sail !أنا أتعلم اإلبحار

 

 ?Do I have to sit down in the boat .1 هل أنا ملزم بأن أجلس في القارب؟  .1

نعم، يجب عليك أن تجلس في  
 . القارب 

Yes, you must sit down. 

 ?Do I have to be with my parents .2 ملزم بأن أبقى مع والدي؟  أناهل  .2

 Yes, you have to be with your .كينعم، أنت ملزم بأن تبقى مع والد 
parents. 

نظاراتي    آخذ هل أنا ملزم بأن  .3
 الشمسية؟ 

3. Do I have to take my sunglasses? 

نظاراتك   بأخذ لست ملزما  ،ال
 . الشمسية

No, you don't have to take your 
sunglasses. 

 ?Do I have to take this jacket .4 هذه السترة؟   آخذ هل أنا ملزم بأن  .4

 No, you don't have to take this . نعم، أنت ملزم بأحد هذه السترة
jacket. 

 

  

  Read, look and                             أكتب إجاباتنظر و اقرأ و أ
 write answers                                      66 كتاب النشاط صفحة
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Unit 14 - We didn't live in the city 

 Unit vocabulary                مفردات الوحدة

 Village قرية  Mobile Phone هاتف خلوي 

 Laugh (V) ك حيض Radio مذياع 

 Last Year العام الماضي  DVD قرص مدمج 

  Enjoy يستمتع  

Unit 15 - What time did you arrive 

 Unit vocabulary              مفردات الوحدة

 Tunnel ناة ق Arrive يصل 

 Decide يقرر  Canyon واد ضيق 

 Famous مشهور  Crave يتوق إلى 

  Rocks صخور  

Unit 16 - I found an old coin    

         unit vocabulary   مفردات الوحدة

 الكلمة المعنى 

 Coin عملة معدنية 

 Mosaic اء سيفسف

 Story قصة

 Bronze برونزي 

 Colourful اهي األلوان ز

 Gold ذهبي 

 Lunchtime داءغوقت ال

 Map خريطة 

 Rug سجادة

 Sheep نعجة 

 Silver ضيف

 Tower برج 

 Wool صوف 

 Shells أصداف

Unit 17 - Plants must have water 

 unit vocabulary          مفردات الوحدة

 Hotel فندق Dig ر فحي

 Leaf ورقة شجر  Gentle لطيف

 Roots جذور Ground أرض 

 Water (V) ) فعل (  يسقي  Grow ع رزي

 

 ـفـردات و مـــــعــــــانـــيـــمــ

 


