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 Grammar  

The Past Simple Tense 

 :صياغته:ًأولاً

 :البسيط للماضي صياغتين هناك

 نهاية إلى ed حرفي فقط بإضافة تكون بساطة بكل وهذه(شاذة الغير) المنتظمةًالصيغة: أوال

 اللغة في األفعال كل مع تتبع ال الطريقة هذه أن إلى ننتبه ولكن. ماضي الفعل فيصبح الفعل

 Regular Verbs :تسمى وهي المنتظمة األفعال مع نتبعها لكن ليزيةاإلنك

Subject+ V-ed+ Complement 

 .أوال به مفعول فيها كان سواء الجملة بقية ثم Ed حرفي له مضافا الفعل ثم الفاعل إذا

Ex: It rained yesterday             باألمس امطرت لقد   

 أضفنا الماضي إلى الفعل و عند التحويل المضارع في وكان Rain هو األساسي الفعل إذا

 .ماضي إلى فتحول الفعل إلى ed حرفي

Ex: Naser arrived last night          الماضية الليلة ناصر وصل  

 نهاية إلى ed حرف فوضعنا  ناصر وصول وهو الماضية الليلة في وانتهى وقع هنا الحدث إذا

 .ماضي الفعل إن نعرف حتى الفعل

 حتى الفعل نهاية في ed لها يضاف ال التي الصيغة أنها نالحظ االسم ومن الشاذةًالصيغة: ثانيا

 ومن الكتابة ناحية من تماما يتغير  الفعل شكل بأن تكون الصيغة إذا.الماضي في أنها نثبت

 تسمى والتي الشاذة باألفعال قائمة هناك لكن شاذة األفعال كل ليست الن .النطق ناحية

Irregular Verbs 

ً:استخداماته:ًثانيااً

 نستخدم ما وعادة الماضي في محدد وقت في حدث معين فعل أو نشاط عن التعبير حالة في -1

مثل والوقت الزمن تحديد على تدل معينة كلمات   

)Yesterday, last night, year ago, last week, last month ) 

Ex: They came here a year ago 
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 الوقت ويكون.الماضي في محدد زمن له ليس معين حدث عن التعبير حالة في ستخدمي -2

 مثل : .الكلي المضمون من مفهوم

 He went to town  البلدة إلى ذهب لقد  

 He spoke to the captin about it.  عنه القائد كلم لقد  

 

ً:الماضيًالبسيطثالثاا:ًنفيًالفعلًفيًزمنً

Ex: I walked to school yesterday 

 وليس األصلي الفعل نضع ثمDidn’t  واختصارها did not نستخدم منفية جملة إلى نحولها

 :الجملة تصبح إذا الماضي

 I Didn’t walk to school yesterday 

 .نعرفها التي الضمائر جميع مع تأتي هذه النفي وصيغة

 السؤال؟ًنصيغًكيفرابعاً: 

 Didn’t.منفي أو مثبت كان سواء did الفعل السؤال في أيضا ستخدم

Ex: Did you go out last night    البارحة؟ ليلة ذهبت هل  
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 اختبارات: اً خامس

Put the verbs between brackets in the correct form 

1.    Yesterday, Khalid ---------- in bed all day. (stay) 

 

2.    She ---------- breakfast this morning. (not have) 

 

3.    Last week, we ---------- a football match. ( play) 

 

4.    ---------- the homework ? ( you / do ) 

 

5.    Why ---------- late ? ( she / arrive ) 

 

6.    Basma ---------- to school yesterday. (not come ) 

 

7.    Where --------------------------- your holidays ? ( you / spend ) 

 

8.    In 1998, We------------------------- to Agadir.( go ) 

 

9.    A few years ago, many villages in my country -----------------

electricity. (not have ) 

 

10. I ------------------------- a terrible accident yesterday. ( see ) 

 


