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Omar AL-Hourani 

  
  

  
وسوف نسرد الكثري من األمثلة لفهـم  نفس قواعد النفي تقريباً له و يف اللغة االجنليزية بسيط جداً السؤال -

  .هذا البحث
  :السؤالك نوعني من لوهنا -
  "نعم أو ال"بـ  اجلواب) ١
  .اجلواب املطول) ٢
  
  
  

  ":نعم أو ال"اجلواب بـ  /أوالً             
  
  :ويصاغان على الشكالن التاليان "No"أو  "Yes"إما  األسئلةيكون جواب هذا النوع من  -

Yes,     +      Subject     +     Aux Verb 
No,     +      Subject     +     Aux Verb     +     not 

 :يف اللغة االجنليزية "نعم أو ال"جوابه  تكوين السؤال قاعدةتقول  -

أو  الفعل املسـاعد  ننقل :beأو أحد أفعال  Auxiliary Verbمساعداً  حتوي فعالً إذا كانت اجلملة )١
"مع وضع عالمة  ،ونكمل اجلملة ،أول اجلملة إىل beالفعل    .يف آخر اجلملة "?

نضـع يف أول   :beأو أحد أفعـال   Auxiliary Verb أي فعل مساعد وإذا كانت اجلملة ال حتوي )٢
  :Did أو Does أو Do اجلملة 
أو  I , You , We , Theyأو مبعىن آخر إذا كان الفاعل  ،عندما يكون الفعل يف املصدر: Doنضع 

  .اسم مجع
أو اسـم   He , She , Itأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sعندما يكون يف آخر الفعل : Doesنضع 

  .من آخر الفعل sمفرد، وحنذف حرف 
  ".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول : Didنضع 

  
 

  
  :Introductionمقدمة 

  

  
  :Making Questionsتكوين السؤال 

  



 

1) He plays

مـن آخـر   

1) 

1)
 
2) You teach English.                                                          

2) 

1)
 

 
1) He is playing

1) 

1)
 
 

الفعل املسـاعد ونطبـق عليـه    
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1) He plays

مـن آخـر    

1) Does he play

1) Yes, he does. 
 
2) You teach English.                                                          

2) Do you teach English?                              

1) Yes, I 
 

 
1) He is playing

1) Is he playing

1) Yes, he is. 
 
 

الفعل املسـاعد ونطبـق عليـه    
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1) He plays football.                   

 sوحنذف حرف 

he play football?     

Yes, he does. OR

2) You teach English.                                                          

you teach English?                              

 do. OR 

1) He is playing 

he playing football?

Yes, he is. OR

الفعل املسـاعد ونطبـق عليـه    

 

football.                   

وحنذف حرف يف أول اجلملة 

football?     

OR No, he 

2) You teach English.                                                          

 .  
you teach English?                              

OR No, I (do not/don't)

 football.                            

football?

OR No, he 

am, is, are, was, were, been. 

الفعل املسـاعد ونطبـق عليـه    نأخذ 

football.                   

Does  يف أول اجلملة

football?           

No, he (does not

2) You teach English.                                                          

. يف أول اجلملة
you teach English?                              

(do not/don't)

football.                            

football?                                    

No, he (is not/

am, is, are, was, were, been

be ،نأخذ ننا إف

٣ 

football.                                                        

oes نضع إذاً

                                   

does not/doesn't).

2) You teach English.                                                          

يف أول اجلملة Do إذاً نضع
you teach English?                              

(do not/don't). 

football.                            

  .اجلملةأول 
                                    

/isn't). 

am, is, are, was, were, been

be من أفعال

 :ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

  

                                  

إذاً ،sهنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

                         

doesn't). 

2) You teach English.                                                          

إذاً نضع ،هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر
you teach English?                                      

  

football.                                                      

أول ننقله إىل إذاً 
                                    

am, is, are, was, were, been

من أفعال إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

  :احلاضر البسيط

                                   

هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

                                      

 

2) You teach English.                                                          

هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر
                       

  :احلاضر املستمر

                       

إذاً  ،"is"هنا يوجد فعل مساعد هو 
                                                     

am, is, are, was, were, been: هي

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل

Omar AL

ك بعض األمثلة يف كل زمن على حدا

احلاضر البسيط /١-١

.لعب كرة القدم     
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

لعب كرة القدم؟         

2) You teach English.                                                          س االجنليزية.
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر

االجنليزية؟        

احلاضر املستمر /٢-١

.هو يلعب كرة القدم                       
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل يلعب كرة القدم؟          

هي beتذكر أن أفعال 

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل
  

Omar AL-Hourani 

      

 
ك بعض األمثلة يف كل زمن على حداوإلي 

              ١

لعب كرة القدمي هو
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 

  . الفعل
لعب كرة القدم؟يهل 

س االجنليزيةدرأنت ت
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر

االجنليزية؟تدرس هل 

              ١

هو يلعب كرة القدم
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل يلعب كرة القدم؟

تذكر أن أفعال  -

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل -
  .القاعدة

 

  
  

    
 
  

- 

  
              

  
 هو

هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل مضاف له 
الفعل
 هل 

 أنت ت
هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املصدر

 هل 

              

 هو يلعب كرة القدم
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل يلعب كرة القدم؟

-

-



2) You are teaching English.                                              

2) 

1)

 
1) He has played

1) 

1)
 
2) You have taught English.                                      

2) 

1)
 

1) 

1) 
1)
 

من أجـل تكـوين   
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2) You are teaching English.                                              

2) Are you teaching English?                                    

1) Yes, I 

 
1) He has played

1) Has he played 

1) Yes, he has. 
 
2) You have taught English.                                      

2) Have you taught English?                           

1) Yes, I 
 

1) He has been writing a letter for two hours

1) Has he been 
1) Yes, he has. 
 

من أجـل تكـوين   
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2) You are teaching English.                                              

you teaching English?                                    

 am. OR

1) He has played

he played 

Yes, he has. OR

2) You have taught English.                                      

you taught English?                           

 have. OR

He has been writing a letter for two hours

he been writing a letter for two hours
Yes, he has. OR

من أجـل تكـوين   ) ةعادي

 

2) You are teaching English.                                              

you teaching English?                                    

OR No, I am

1) He has played football.                    

he played football?                                 

OR No, he 

2) You have taught English.                                      

you taught English?                           

OR No, I

He has been writing a letter for two hours

writing a letter for two hours
OR No, he 

عادي توليس

2) You are teaching English.                                              

.  
you teaching English?                                    

I am not. 

football.                    

.  
football?                                 

No, he (has not

2) You have taught English.                                      

  .أول اجلملة
you taught English?                           

I  (have not

He has been writing a letter for two hours
.  

writing a letter for two hours
No, he (has not

وليس(كأفعال مساعدة 

٤ 

2) You are teaching English.                                              

.أول اجلملة 
you teaching English?                                    

 

football.                       

.اجلملةأول ننقله إىل 
football?                                 

has not/hasn't).

2) You have taught English.                                      

أول اجلملةننقله إىل 
you taught English?                           

have not/haven't).

He has been writing a letter for two hours
.أول اجلملةننقله إىل 

writing a letter for two hours
has not/hasn't).

كأفعال مساعدة أتت  
  ".سبق شرحه يف البحث الثالث

2) You are teaching English.                                              

 إىل ننقلهإذاً 
you teaching English?                                    

                     

ننقله إىل إذاً 
football?                                        

hasn't). 

2) You have taught English.                                      

ننقله إىل إذاً  ،
you taught English?                                    

haven't). 

  :احلاضر التام املستمر

He has been writing a letter for two hours.       
ننقله إىل إذاً 

writing a letter for two hours? 
hasn't). 

 be، أفعال 
سبق شرحه يف البحث الثالث

2) You are teaching English.                                              

إذاً  ،"are"هنا يوجد فعل مساعد هو 
you teaching English?                                              

 :احلاضر التام

                             
إذاً  ،"has"هنا يوجد فعل مساعد هو 

                  

2) You have taught English.                                               
،"have"هنا يوجد فعل مساعد هو 

                   

احلاضر التام املستمر

  .ساعتني
.        

إذاً  ،"has"هنا يوجد فعل مساعد هو 
 ؟ساعتني

 

، أفعال السابقة احلاضر املستمر
سبق شرحه يف البحث الثالث" 

Omar AL

2) You are teaching English.                                              االجنليزية.
هنا يوجد فعل مساعد هو 
االجنليزية؟     

احلاضر التام /٣-١

.قد لعب كرة القدم        
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل لعب كرة القدم؟       

.االجنليزية     
هنا يوجد فعل مساعد هو 

االجنليزية؟          

احلاضر التام املستمر /٤-١

ساعتنيهو يكتب رسالة ملدة 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
ساعتني ةهو يكتب رسالة ملد

احلاضر املستمر
 زمن احلاضر املستمر

Omar AL-Hourani 

االجنليزيةتدرس أنت 
هنا يوجد فعل مساعد هو 

االجنليزية؟تدرس هل 

      

              ١

قد لعب كرة القدم
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل لعب كرة القدم؟

ستاالجنليزية قد در
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل دستاالجنليزية؟ ر

              ١

هو يكتب رسالة ملدة 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هو يكتب رسالة ملدهل 

احلاضر املستمرأمثلة يف  -
زمن احلاضر املستمر

 

 أنت 
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل 

  
  

    
  
  

              

قد لعب كرة القدمل  
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل لعب كرة القدم؟

قد درستل  

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل د 

              
  

هو يكتب رسالة ملدة 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل 

-
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2) You have been having lunch.                                       تناول الغداءتكنت أنت.  

  .أول اجلملةننقله إىل إذاً  "have"هنا يوجد فعل مساعد هو 
2) Have you been having lunch?                                      تناول الغداء؟ت هل كنت  

1) Yes, I have. OR No, I (have not/haven't). 
 

  :املاضي البسيط /١-٢              
  

1) He played football.                                                            هو لعب كرة القدم.  
  . املصدر ونعيد الفعل إىليف أول اجلملة  Did إذاً نضع ،هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي

1) Did he play football?                                                        هل لعب كرة القدم؟ 
1) Yes, he did. OR No, he (did not/didn't). 
 
2) You taught English.                                                       أنت دستاالجنليزية ر.  

  . يف أول اجلملة ونعيد الفعل إىل املصدر Did إذاً نضع ،هنا ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضي
2) Did you teach English?                                                   هل دستاالجنليزية؟ ر  

1) Yes, I did. OR No, I (did not/didn't). 
 

  :املستمراملاضي  /٢-٢              
  

1) He was playing football.                                             هو كان يلعب كرة القدم.  
  .أول اجلملة ننقله إىلإذاً  ،"was"هنا يوجد فعل مساعد هو 

1) Was he playing football?                                            القدم؟هل كان يلعب كرة  

1) Yes, he was. OR No, he (was not/wasn't). 
 

أنت كنت أشاهد التلفاز عندما صرخت. 

2) You were watching the TV when she cried. 
 .إذاً ننقله إىل أول اجلملة ،"were"هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل كنت ؟تشاهد التلفاز عندما صرخت  
2) Were you watching the TV when she cried?                                      
1) Yes, I was. OR No, I (was not/wasn't). 



 

 

1) He had played

1) 
1)
 

1) He h

1) 
1)

1) He will go.                                                                 

1) 

1)
 

من أجل تكوين زمـن  
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1) He had played

1) Had he played
1) Yes, he had. 
 

1) He had been studying English for two years 

1) Had he
1) Yes, he had. 

1) He will go.                                                                 

1) Will  he go?                    

1) Yes, he 
 

من أجل تكوين زمـن  
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1) He had played

he played
Yes, he had. OR

ad been studying English for two years 

he been studying English for two years 
Yes, he had. OR

1) He will go.                                                                 

he go?                    

Yes, he will. OR

من أجل تكوين زمـن  ) 

 

1) He had played football before 

he played football before 
OR No, he 

ad been studying English for two years 

been studying English for two years 
OR No, he 

1) He will go.                                                                 

he go?                    

OR No, he 

) وليس عادية

football before 
  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة

football before 
No, he (had not

.  
ad been studying English for two years 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
  ؟

been studying English for two years 
No, he (had not

1) He will go.                                                                 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
he go?                                                

No, he (will  

وليس عادية(أتت كأفعال مساعدة 

٦ 

football before his leg was 
إذاً ننقله إىل أول اجلملة

football before his leg was 
had not/had

.على الوظيفة
ad been studying English for two years 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
؟على الوظيفة

been studying English for two years 
had not/hadn't).

1) He will go.                                                                 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
                            

 not/won't).

أتت كأفعال مساعدة 
  ".سبق شرحه يف البحث الثالث

  .هساق
leg was broken.   

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
  ؟ساقه

his leg was broken?
hadn't). 

  :املاضي التام املستمر

على الوظيفة هلوحص قبل
ad been studying English for two years 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
على الوظيفة هلوحص قبل

been studying English for two years 
hadn't). 

: 

1) He will go.                                                                 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
                                   

n't).  

أتت كأفعال مساعدة  beاملاضي املستمر السابقة، أفعال 
سبق شرحه يف البحث الثالث

 :املاضي التام

ساقكْسر يلعب كرة القدم قبل أن 
broken.   

 ،"had"هنا يوجد فعل مساعد هو 
ساقهكْسر يقبل أن 

broken? 

املاضي التام املستمر

قبل ملدة سنتني
ad been studying English for two years before 

 ،"had"هنا يوجد فعل مساعد هو 
قبلاالجنليزية ملدة سنتني 

been studying English for two years before 

:املستقبل البسيط

1) He will go.                                                                 سيذهب.(
 ،"will"هنا يوجد فعل مساعد هو 

؟)سيذهب               

املاضي املستمر السابقة، أفعال 
سبق شرحه يف البحث الثالث

Omar AL

املاضي التام /٣-٢

لعب كرة القدم قبل أن 
broken.    

هنا يوجد فعل مساعد هو 
قبل أن هل لعب كرة القدم 

 

املاضي التام املستمر /٤-٢

ملدة سنتني اللغة االجنليزية
 he got the job.
هنا يوجد فعل مساعد هو 

االجنليزية ملدة سنتني اللغة 
 he got the job

املستقبل البسيط /١-٣

سيذهب/سوف يذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

سيذهب/يذهب

املاضي املستمر السابقة، أفعال 
سبق شرحه يف البحث الثالث"املاضي املستمر 

Omar AL-Hourani 

      

               ٢

لعب كرة القدم قبل أن قد 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل لعب كرة القدم 

              ٢

اللغة االجنليزيةدرس هو 
got the job. 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
اللغة  درسهل 

got the job?

               ٣

سوف يذهب(هو 
هنا يوجد فعل مساعد هو 

يذهبسوف (هل 

املاضي املستمر السابقة، أفعال يف أمثلة  -
املاضي املستمر 

 

  
    
  

               
  
قد ل

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل لعب كرة القدم 

              
  

هو 
 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل 
? 

  
               

  
           هو 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
 هل 

-

           



1) He will be 

1) 

1)

 
 

1) I will have perfected my English by the time I 
U.S.

1) 
U.S
1)
 

1) I will have been waiting for two hours 

1) 
1)
 
 
 
 

www.expenglish.com

1) He will be 

1) Will  he be sleep

1) Yes, he will. 

 
 

1) I will have perfected my English by the time I 
U.S. 

1) Will  I have
U.S?  
1) Yes, you
 

1) I will have been waiting for two hours 

1) Will  I 
1) Yes, you
 
 
 
 

  .نأخذ الفعل املساعد ونطبق عليه القاعدة
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1) He will be sleeping

he be sleep

Yes, he will. OR

  .من الواليات املتحدة
1) I will have perfected my English by the time I 

  ؟من الواليات املتحدة
I have perfected my English by the time I 

Yes, you will. 

1) I will have been waiting for two hours 

I have been waiting for two hours 
you will. 

نأخذ الفعل املساعد ونطبق عليه القاعدة

 

sleeping.                                              

he be sleeping?               

OR No, he 

من الواليات املتحدة
1) I will have perfected my English by the time I 

من الواليات املتحدة
perfected my English by the time I 

will. OR No, 

1) I will have been waiting for two hours 

have been waiting for two hours 
will. OR No, 

نأخذ الفعل املساعد ونطبق عليه القاعدة

.                                              

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
?               

No, he (will not

من الواليات املتحدة فيه أعود
1) I will have perfected my English by the time I 

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
من الواليات املتحدة فيه أنا أعود

perfected my English by the time I 

No, you (will not

1) I will have been waiting for two hours 
  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة

have been waiting for two hours 
No, you (will not

نأخذ الفعل املساعد ونطبق عليه القاعدة

٧ 

.                                              

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
?                                       

will not /won't).

أعود خالل الوقت الذي
1) I will have perfected my English by the time I 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
أنا أعودخالل الوقت الذي 

perfected my English by the time I 

will not /won't).

  .طائرا
1) I will have been waiting for two hours 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
  ؟تصل طائرا

have been waiting for two hours 
will not /won't).

be ،نأخذ الفعل املساعد ونطبق عليه القاعدةننا إف

  

.                                              

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
                       
won't). 

خالل الوقت الذي
1) I will have perfected my English by the time I 

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
خالل الوقت الذي لغيت االجنليزية 

perfected my English by the time I 

won't). 

  :املستقبل التام املستمر

طائرا تصل
1) I will have been waiting for two hours when

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
تصل طائرا 

have been waiting for two hours when
won't). 

beإذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل 

  :املستقبل املستمر

.نائماً)                                               .
 ،"will"هنا يوجد فعل مساعد هو 

؟نائماً )سيكون     

  :املستقبل التام

خالل الوقت الذي ةجنليزيلغيت اال
1) I will have perfected my English by the time I come

 ،"will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
لغيت االجنليزية 

perfected my English by the time I come

 

املستقبل التام املستمر

تصل عندماساعتني 
when her plane arrives

 ،"will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
 عندماساعتني 

when her plane arrives
 

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل 

Omar AL

املستقبل املستمر /٢-

) سيكون/سوف يكون
هنا يوجد فعل مساعد هو 

سيكون/سوف يكون

املستقبل التام /٣-

لغيت اال أنا سأكون قد أكملت
come back from the 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
لغيت االجنليزية  أكملتهل سأكون قد 

come back from the 

املستقبل التام املستمر /٤-

ساعتني  سأكون قد انتظرت
her plane arrives

هنا يوجد فعل مساعد هو 
ساعتني  قد انتظرت

her plane arrives

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل 

Omar AL-Hourani 

             ٣-

سوف يكون(هو 
هنا يوجد فعل مساعد هو 

سوف يكون(هل 

             ٣-

أنا سأكون قد أكملت
back from the 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل سأكون قد 

back from the 

             ٣-

سأكون قد انتظرتأنا 
her plane arrives. 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
قد انتظرتهل سأكون 

her plane arrives? 

إذا أتت يف نفس اجلملة فعل مساعد وفعل  -

 

             
  

                        هو 
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل 

 

             
  

أنا سأكون قد أكملت
back from the 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل سأكون قد 

back from the 

             
  

أنا 

هنا يوجد فعل مساعد هو 
هل سأكون 

-

                        



1) He would go.                                                                        

1) 

1)
 
2) You were going to go.                                                       

2) 

1)

1) He is a hero.                                                                                   

1) 

1)
 

1) I can go. 

1) 

1)
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1) He would go.                                                                        

1) Would 

1) Yes, he 
 
2) You were going to go.                                                       

2) Were yo

1) Yes, I 

1) He is a hero.                                                                                   

1) Is he a hero?                                                                              

1) Yes, he is
 

1) I can go. 

1) Can I  

1) Yes, you
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1) He would go.                                                                        

ould he go?                        

Yes, he would

2) You were going to go.                                                       

you going to go

 was. OR

1) He is a hero.                                                                                   

he a hero?                                                                              

he is. OR

1) I can go.                               

 go?               

you can. 

".سبق شرحه بالتفصيل يف البحث الثالث

 

1) He would go.                                                                        

go?                        

would. OR No, he 

2) You were going to go.                                                       

going to go

OR No, I (

1) He is a hero.                                                                                   

he a hero?                                                                              

OR No, he (is

                              

                                       

. OR No, 

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث الثالث

1) He would go.                                                                        

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
go?                                       

No, he (would not

2) You were going to go.                                                       

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
going to go?                     

(was not

1) He is a hero.                                                                                   

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
he a hero?                                                                              

he (is not/isn

                                                              

.  
                        

No, you (can

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث الثالث

٨ 

1) He would go.                                                                        

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
               

would not

2) You were going to go.                                                       

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
                                      

not/wasn't

1) He is a hero.                                                                                   

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
he a hero?                                                                              

/isn't).  

                                

.إذاً ننقله إىل أول اجلملة
                                     

cannot/ca

سبق شرحه بالتفصيل يف البحث الثالث"أتت كأفعال عادية 

1) He would go.                                                                        

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
                                  

would not/would

2) You were going to go.                                                       

إذاً ننقله إىل أول اجلملة ،"
                    

wasn't). 

1) He is a hero.                                                                                   

"is"، إذاً ننقله إىل أول اجلملة
he a hero?                                                                              

                                

إذاً ننقله إىل أول اجلملة 
                   

/can't). 

أتت كأفعال عادية 

  :املستقبل يف املاضي

1) He would go.                                                                        

 ،"will"هنا يوجد فعل مساعد هو 
               

uldn't). 

2) You were going to go.                                                       

"هنا يوجد فعل مساعد هو  were"

                                  

be:  

1) He is a hero.                                                                                   

be هو "is"

he a hero?                                                                              

  :األفعال املساعدة

                                            
 ،"can"هنا يوجد فعل مساعد هو 

                 

أتت كأفعال عادية  beيف األمثلة السابقة، أفعال 

Omar AL

املستقبل يف املاضي /

1) He would go.                                                                        هو كان سيذهب.
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل كان سيذهب؟          

2) You were going to go.                                                       أنت كنت ستذهب.
هنا يوجد فعل مساعد هو 
؟تذهب        

beمع أفعال  /

1) He is a hero.                                                                                   

beهنا يوجد فعل من أفعال 

he a hero?                                                                              

األفعال املساعدة /

.الذهاب       
هنا يوجد فعل مساعد هو 

؟الذهاب        

يف األمثلة السابقة، أفعال 

Omar AL-Hourani 

             ٤/

هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

هل كان سيذهب؟

أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

تذهبسكنت هل 

             ٥/

1) He is a hero.                                                                                   هو بطل.
هنا يوجد فعل من أفعال 

he a hero?                                                                              هل هو بطل؟

      

             ٦/

الذهاب أنا أستطيع
هنا يوجد فعل مساعد هو 

الذهاب أستطيع هل

يف األمثلة السابقة، أفعال  -

 

             
  

 هو كان سيذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل كان سيذهب؟

 أنت كنت ستذهب
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل 

            
  

 هو بطل
هنا يوجد فعل من أفعال 

 هل هو بطل؟

  
    
 

             
  

 أنا أستطيع
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل

-



2) 

2) 

1)

الحـظ  
معىن ذلك أن هذه اجلملـة ال متلـك فعـالً    

معىن ذلـك أن  
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2) He should go.     

2) Should 

1) Yes, he

You have to travel to Portugal.                         

You have a 

Have you travel to Portugal?
Have you a 

الحـظ  " (جيب على
معىن ذلك أن هذه اجلملـة ال متلـك فعـالً    

معىن ذلـك أن  
  

Do you have to travel to Portugal?              

Do you have a pen?                                                                 

www.expenglish.com 
 

should go.     

hould he go?

he should

You have to travel to Portugal.                         

You have a pen

Have you travel to Portugal?
ou a pen?         

جيب على"هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملـة ال متلـك فعـالً    

معىن ذلـك أن  " ميلك"فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
  .يف أول اجلملة

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

 

should go.                  

?                                  

should. OR No, 

You have to travel to Portugal.                         

pen.                   

Have you travel to Portugal?
pen?          

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملـة ال متلـك فعـالً    

فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
يف أول اجلملة Do يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

                                           

  .إذاً ننقله إىل أول اجلملة
                       

No, he (should

You have to travel to Portugal.                         

.                                                     

Have you travel to Portugal? 
  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
معىن ذلك أن هذه اجلملـة ال متلـك فعـالً    ") 

  .يف أول اجلملة
فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 

يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

٩ 

                              

إذاً ننقله إىل أول اجلملة
                                    

should not

You have to travel to Portugal.                         

                                  

 

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
") سبق شرحه يف البحث الثالث

يف أول اجلملة Doيف املصدر إذاً نضع 
فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن هنا يف اجلملة ليس 

"have" يف املصدر إذاً نضع

you have to travel to Portugal?              

you have a pen?                                                                 

                                  

" should، إذاً ننقله إىل أول اجلملة
               

not/shouldn

  
You have to travel to Portugal.                         

                                  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن 
سبق شرحه يف البحث الثالث

يف املصدر إذاً نضع 
هنا يف اجلملة ليس 

"have"هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً والفعل 

you have to travel to Portugal?              هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 

                 
"shouldهنا يوجد فعل مساعد هو 

                

shouldn't).  

  :التالية كون السؤال يف اجلمل
You have to travel to Portugal.                          الربتغالجيب عليك أن تسافر إىل.

                                                  

هنا يف اجلملة ليس فعل مساعد بل فعل عادي مبعىن  haveالفعل 
have "سبق شرحه يف البحث الثالث
"have"  يف املصدر إذاً نضع

have  هنا يف اجلملة ليس
هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً والفعل 

هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 

Omar AL

.ذهبي       
هنا يوجد فعل مساعد هو 

؟ذهبيأن       
 

كون السؤال يف اجلمل
جيب عليك أن تسافر إىل 

.قلماً                

:  

  .ولكن هذا خطأ
الفعل  :يف اجلملة األوىل
to  بعدhave

"have"مساعداً والفعل 

haveالفعل : يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً والفعل 

هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
you have a pen?                                                                 هل متلك قلماً؟

Omar AL-Hourani 

يأن  هجيب علي
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هجيب عليهل 

كون السؤال يف اجلمل/ س
جيب عليك أن تسافر إىل 

قلماً لديكأنت 
  /ج

:ستقول لرمبا

 
ولكن هذا خطأ
يف اجلملة األوىل

toحرف اجلر 

مساعداً والفعل 
يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً والفعل 
 

 هل جيب عليك أن تسافر إىل الربتغال؟
هل متلك قلماً؟

 

 جيب علي
هنا يوجد فعل مساعد هو 

 هل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

س
 جيب عليك أن تسافر إىل 

 أنت 
ج

لرمبا

 
ولكن هذا خطأ
يف اجلملة األوىل

حرف اجلر 
مساعداً والفعل 
يف اجلملة الثانية

هذه اجلملة ال متلك فعالً مساعداً والفعل 
 
 

 هل متلك قلماً؟



 ضـمائر 

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

مبعـىن  

يف أول اجلملة ونعيد الفعـل إىل  
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ضـمائر أن نشـرح  

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

مبعـىن   الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  

He has 

Does he has
يف أول اجلملة ونعيد الفعـل إىل  

Does he

- have + 
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أن نشـرح  أوالً 

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   

الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  

 a pen.                   

Does he has a pen
يف أول اجلملة ونعيد الفعـل إىل  

he have a pen

have + -s ���� 

 

أوالً علينـا  زية جيب 

للمفعول به فقط وقد حـل حملـه   ولكن 

الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  

  

  ."كم؟

.                   

pen.              
Does   يف أول اجلملة ونعيد الفعـل إىل

have a pen?                          

has                                                                            

زية جيب سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

  ."من؟
ولكن " من؟"ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  

  ."أين؟"ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
  ."ملن؟"مبعىن 

  ."مىت؟"
  ."ملاذا؟
كم؟"أو  "كيف؟

.                                

.               
Doesإذاً نضع 

                          

has                                                                            

١٠ 

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

من؟"مبعىن  للسؤال عن شخص ما
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

  ."ما؟
الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
مبعىن  للسؤال عن مالك الشيء

"مبعىن  معنيللسؤال عن وقت 
ملاذا؟"سبب معني مبعىن 

كيف؟"مبعىن للسؤال عن األحوال 

                                                 

إذاً نضع  ،"s"وهو مضاف له 

                                           

has                                                                            

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنلي

للسؤال عن شخص ما
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

ما؟"أو  "ماذا؟"
الختيار بني جمموعة معروفة وحمددة مـن االحتمـاالت  عن اللسؤال 

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
للسؤال عن مالك الشيء

للسؤال عن وقت 
سبب معني مبعىن ضمري استفهام للسؤال عن 

للسؤال عن األحوال 

  
                                    

وهو مضاف له 

                 

has                                                                            

  :اجلواب املطول

سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليقبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين 
  :وهي

للسؤال عن شخص ما ضمري استفهام
ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن 

"Who?" 

"مبعىن  ضمري استفهام
للسؤال  ضمري استفهام

ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن 
للسؤال عن مالك الشيءضمري استفهام 
للسؤال عن وقت ضمري استفهام 

ضمري استفهام للسؤال عن 
للسؤال عن األحوال ضمري استفهام 

  :اجلملة التالية
                                    

"has"  وهو مضاف له
"have".  

                              

has                                                                            

Omar AL

اجلواب املطول /ثانياً

قبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين 
وهياالستفهام 

ضمري استفهام: 
Whom? : ضمري استفهام للسؤال عن شخص ما مبعىن
"?Who"الضمري 

What? :ضمري استفهام
Which? :ضمري استفهام

Where? : ضمري استفهام للسؤال عن مكان معني مبعىن
Whose? : ضمري استفهام
When? : ضمري استفهام
ضمري استفهام للسؤال عن : 
ضمري استفهام : 

اجلملة التالية كون السؤال يف
.لك قلماً                                            

:  

"has"هنا الفعل املساعد هو 

"have"املصدر أال وهو 

؟ميلك قلماً                     

has                                                                            

Omar AL-Hourani 

ثانياً              

قبل أن نبدأ يف قاعدة تكوين  
االستفهام  وظروف

Who? :
Whom?

الضمري اآلن 
What?

Which?

"؟أي".  
Where?

Whose?

When?

Why? :
How? :

كون السؤال يف/ س
لك قلماًمي هو
  /ج

:ستقول لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
املصدر أال وهو 

ميلك قلماًهل 

has                                                                            حيث:  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

              
  
- 

س
 هو
ج

لرمبا

هنا الفعل املساعد هو 
املصدر أال وهو 

 هل 

 



 ١١ www.expenglish.com 
 

Omar AL-Hourani 

 : سؤال جوابه مطول يف اللغة االجنليزيةتقول قاعدة تكوين  -

 نضع ضمري االستفهام :beأو أحد أفعال  Auxiliary Verb اًمساعد فعالً حتويإذا كان لديك مجلة  )١
 ،ضـمري االسـتفهام مباشـرة    ونضعه بعد beأو الفعل الفعل املساعد  وننقل ،يف أول اجلملة الذي نريده

"مع وضع عالمة  ،مع حذف اجلواب املراد السؤال عنهونكمل اجلملة  ماعـدا  ( يف آخـر اجلملـة   "?
  .)"بعد قليل مشرحهيتم سوف "قليالً  السابقة القاعدة انخيالف مافإWhich? و  ?Who انالضمري

نضـع يف أول  : beأو أحد أفعـال   Auxiliary Verb فعل مساعد أي حتوي وإذا كانت اجلملة ال )٢
  :didأو  doesأو  doاجلملة ضمري االستفهام الذي نريده ونضع بعده مباشرة 

أو  I , You , We , Theyأو مبعىن آخر إذا كان الفاعل  ،عندما يكون الفعل يف املصدر: doنضع 
  .اسم مجع

أو اسـم   He , She , Itأو مبعىن آخر إذا كان الفاعـل   ،sالفعل  عندما يكون يف آخر: doesنضع 
  .من آخر الفعل sمفرد، وحنذف حرف 

  ".احلاضر"عندما يكون الفعل يف املاضي، ونعيد الفعل إىل التصريف األول : didنضع 
"مع وضع عالمة  ،مث حنذف اجلواب املراد السؤال عنه   .يف آخر اجلملة "?

 
 
1) His name is Clark.                            "امسه هو كالرك. "اسأل عن الكلمة اليت حتتها خط 

ونضعه بعـد   beالفعل وننقل يف أول اجلملة  "What"إذاً نضع  ،"is" هو beهنا يوجد فعل من أفعال 
 ."Clark"وحنذف اجلواب وهو مباشرة  ضمري اإلستفهام

1) What is his name?                                                                          ؟هما امس  
 
2) This pen is for John.                                            اسأل بـ ملن؟. "ونجلقلم الهذا"  

ونضعه بعد  be وننقل الفعليف أول اجلملة  "Whose"إذاً نضع  ،"is" هو beهنا يوجد فعل من أفعال 
 ."for John"وحنذف اجلواب وهو مباشرة  ضمري اإلستفهام

2) Whose is this pen?                                                                   ملن هذا القلم؟ 
2) Who is this pen for?                                القلم؟ ملن هذا" كتابة اجلملة السابقةوميكن".  

 
3) He was sick.                                                       اسأل بـ كيف؟. "اًمريض هو كان"  

 أمــثــلــة
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ونضعه بعد  beالفعل وننقل يف أول اجلملة  "How"إذاً نضع  "was" هو beهنا يوجد فعل من أفعال 
  ."sick"وحنذف اجلواب وهو مباشرة  ضمري اإلستفهام

3) How was he?                                                                           كيف كان هو؟ 
 
4) He has gone.                                                              اسأل بـ ملاذا؟. "قد ذهبل"  

وننقل الفعل املساعد ونضعه بعـد ضـمري   يف أول اجلملة  "Why"إذاً نضع  ،"has"الفعل املساعد هو 
  .واجلواب هنا غري مذكورمباشرة  اإلستفهام

4) Why has he gone?                                                                       ملاذا ذهب؟ 
 
5) He lives in Texas.                                          اسأل بـ أين؟. "هو يعيش يف تكساس"  

عـده مباشـرة   ونضع بيف أول اجلملة  "Where" نضع إذاً ،sوالفعل مضاف له ال يوجد فعل مساعد هنا 
does  وحنذفs  وحنذف اجلواب وهو من آخر الفعل"in Texas".  

5) Where does he live?                                                                    أين يعيش؟ 
 
6) She left yesterday.                                          اسأل بـ ملاذا؟. "البارحة هي غادرت"  

 didبعده مباشرة نضع و يف أول اجلملة "Why" إذاً نضع ،يف املاضيال يوجد فعل مساعد والفعل هنا هنا 
  .مذكورغري  هنا اجلوابو احلاضرونعيد الفعل إىل 

6) Why did she leave yesterday?                                         ؟البارحة ملاذا غادرت  

 
7) He died yesterday.                                             مىت؟اسأل بـ . "هو مات البارحة"  

 didبعده مباشـرة  نضع يف أول اجلملة و "When" إذاً نضع ،ال يوجد فعل مساعد والفعل يف املاضيهنا 
  ."yesterday"وحنذف اجلواب وهو  احلاضرونعيد الفعل إىل 

7) When did he die?                                                                         مىت مات؟ 
  

8) He will leave the day after tomorrow.          اسأل بـ مىت؟" .هو سيغادر بعد غد"  
وننقل الفعل املساعد ونضعه بعد ضـمري   يف أول اجلملة "When"إذاً نضع  ،"will"الفعل املساعد هو 

  ."the day after tomorrow" وحنذف اجلواب وهو مباشرة اإلستفهام
8) When will he leave?                                                                  مىت سيغادر؟ 
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فقط ال  "?Who"ونضع حمله  ،الفاعل حنذف ،إذا كنا نريد السؤال عن الفاعل :?Whoالسؤال بـ  -
 .به نطبق القاعدة السابقة، أما إذا كنا نريد السؤال عن املفعول غري بدون نقل أو إضافة أي فعل مساعد

 
1) He travels everyday.                 اسأل عن الكلمة اليت حتتها خط. "هو يسافر كل يوم"  

 إذاً السـؤال  ،"?Who"ونضع حملـه   "He"هنا نريد السؤال عن الفاعل فقط حنذف الفاعل وهو 
  :يصبح

1) Who travels everyday?                                                 من يسافر كل يوم؟ 
  

2) John met Mark.                        ماركومرة عن  جونل مرة عن أاس. "ماركقابل  جون"  

إذاً  ،"?Who"ونضـع حملـه    "John"حنذف الفاعل وهـو  : "John"عندما نريد السؤال عن 
  :يصبح السؤال

2) Who met Mark?                                                                   ؟ماركمن قابل  
ال يوجد فعل مساعد والفعل هنا يف املاضي إذاً نضع يف أول اجلملة : "Mark"عندما نريد السؤال عن 

"Who"  وبعده مباشرة نضعdid  يصبح إذاً السؤال ،احلاضرونعيد الفعل إىل:  
2) Who did John meet?                                           ؟جون هقابلالشخص الذي من  

2) Whom did John meet?                      ذا الشكل وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة:  
 

 :انظر إىل هذه األمثلة :?Whichالسؤال بـ  -

1) John went by his car.                                                    ذهب بسيارته جون.  

1) Which car of his cars did he go?                    ذهب؟ هو أي سيارة من سياراته  

 
2) He speaks German.                                                   هو يتكلم اللغة األملانية.  
2) Which language does he speak?                                        ؟أي لغة يتكلم  
 
3) They study in Oxford University.                  درسون يف جامعة أكسفورديهم.  

3) Which university do they study?                              أي جامعة يدرسون؟يف  
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 :مثل -

Don't you want to go?                                                          أال تريد الذهاب؟ 
Yes, I do. OR No, I (do not/don't).           .بلى، أريد الذهاب. أو ال، ال أريد الذهاب 

"ف املقطـع  ينضبعد تطبيق قاعدة السؤال السابقة : قاعدة تكوين السؤال املنفي - n't آلخـر الفعـل    "
 :مثل .املساعد

1) I (do not/don't) want to go.                                           أنا ال أريد الذهاب.  
1) Why don't you want to go?                                         ملاذا ال تريد الذهاب؟ 
2) She can go.                                                                    هي تستطيع الذهاب.  

2) Can't she go?                                                            أال تستطيع هي الذهاب؟ 
3) He is smart.                                                                               هو ذكي.  
3) Isn't  he smart?                                                                   أليس هو ذكياً؟ 
 

  :خيتلفهنا فاألمر  ةالسابق كنت ال تريد االختصار يف اجلملولكن إذا    
1) Why do you not want to go?                                        ملاذا ال تريد الذهاب؟ 
2) Can she not go?                                                         ؟أال تستطيع هي الذهاب  

3) Is he not smart?                                                                   أليس هو ذكياً؟  
 
 

  
  :له الصيغة -

How   +          +   Noun   +   Aux Verb   +   Verb.1   +   Object 
  
  

  
  

  
  :السؤال عن الكمية

  

many 
much  

  مفعول به 
  أو اسم جمرور

  فعل 
 "التصريف األول"

  فعل مساعد
  

الكمية املراد "االسم 
 "السؤال عنها

  
  :السؤال المنفي

  



 
1) 

2) 

3) 

4) 

  أو
مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 
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1) How many

2) How much

3) How many

4) How many

 ."أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت

أو..." أسـألك 
مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 

  .بدون نقل أو وضع أي فعل مساعد

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

www.expenglish.com 
 

How many eggs

How much money

How many kilos

How many letters

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت
أسـألك أنا "أو ..." 

مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب 
بدون نقل أو وضع أي فعل مساعد

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

 

eggs are in 

  
money was 

" much. 

kilos of sugar 

  

letters have you written this week?
"many"  

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت
..." هل تعرف

مث نكمل اجلملة مع حذف اجلواب  ،مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
بدون نقل أو وضع أي فعل مساعد

How many , How much

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

are in the refrigerator

"many".  
was on the table

"muchمباشرة 

of sugar do 

"many".  

have you written this week?
"many"

أنا ليس لدي فكرة أين ذهبت" أو ."أنا أسألك ما امسك
هل تعرف"عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
بدون نقل أو وضع أي فعل مساعدو ،"?"

How many , How muchال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

١٥ 

  

refrigerator

How  مباشرة"many"

on the table?

مباشرة  Howقابل للعد نضع بعد 
do you want?

How  مباشرة"many"

have you written this week?
How  مباشرة

أنا أسألك ما امسك
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
"?" عالمة وليس

Indirect Question:  

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

refrigerator ?         

Howقابل للعد نضع بعد 

?              
قابل للعد نضع بعد 

you want?               
Howقابل للعد نضع بعد 

have you written this week?
Howقابل للعد نضع بعد 

أنا أسألك ما امسك" أو" 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده
وليس"."مع وضع عالمة 

Indirect Question

  :قابل للعد
"many".  
 :غري قابل للعد

"much".  

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
 .ليست كميات

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           

             
قابل للعد نضع بعد 
 ؟على الطاولة        

قابل للعد نضع بعد غري  
تريد؟               

قابل للعد نضع بعد 
  هذا األسبوع؟

have you written this week? 
قابل للعد نضع بعد 

" ؟جونهل تعرف أين ذهب 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

مث مباشرة نضع ضمري االستفهام الذي نريده ،..."
مع وضع عالمة 

Indirect Questionالسؤال غير المباشر 

Noun قابل للعد
"many"مباشرة 

Noun غري قابل للعد
"much"مباشرة 

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
ليست كميات... 

How much far did you go?                                                            

How far did you walk?                                           ؟كم مسافة مشيت(

Omar AL

يف الثالجة؟               
"eggs"  قابل للعد نضع بعد

على الطاولةكان  
" money 

تريد؟السكر  
"kilos"  قابل للعد نضع بعد

هذا األسبوع؟ قد كتبت

"letters"  قابل للعد نضع بعد

هل تعرف أين ذهب 
عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل 

..."أنا ليس لدي فكرة
مع وضع عالمة و ،السؤال عنه

السؤال غير المباشر 

Nounإذا كان االسم 

مباشرة  Howنضع بعد 
Nounإذا كان االسم 

مباشرة  Howنضع بعد 

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة  
... ألنه العمر واملسافة

How much far did you go?                                                            

كم مسافة مشيت؟

Omar AL-Hourani 

يف الثالجة؟ ةبيض كم
"eggs" االسمهنا 

 من النقود كم
"money االسمهنا 

 من كيلو كم
"kilos"هنا االسم 

قد كتبت رسالة كم

"letters"هنا االسم 

هل تعرف أين ذهب : "مثل 
 عامل مثل هذه األنواع من األسئلة فقط بوضع املقطع األول مثل ت

أنا ليس لدي فكرة"
السؤال عنه املراد

  
السؤال غير المباشر 

  

إذا كان االسم  -
نضع بعد 

إذا كان االسم  -
نضع بعد 

ال ميكن السؤال عن عمر شخص أو املسافات باستخدام صـيغة   -
ألنه العمر واملسافة

How much far did you go?                                                            خطأ 
كم مسافة مشيت؟(صح   

 

  

  
  
  

 كم

هنا 
 كم

هنا 
 كم

هنا االسم 
كم

هنا االسم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

- 

  
السؤال غير المباشر 

  

-

-

-



1) I don't know where he lives.

2) 

3) 

4) 

5) Could you tell me

1) I don't know. 
2) I can't remember. 
3) I'm
4) I 
5) Could you tell me? Where is the office?

I asked him

I asked him. 
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1) I don't know where he lives.

2) I can't remember wh

3) I'm ask

4) I have

5) Could you tell me

1) I don't know. 
2) I can't remember. 
3) I'm ask
4) I have 
5) Could you tell me? Where is the office?

I asked him

I asked him. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.  

 
I don't know is he coming?                

I don't know if he is coming.      

www.expenglish.com 
 

1) I don't know where he lives.

I can't remember wh

asking you 

I have no any

5) Could you tell me

1) I don't know. 
2) I can't remember. 

asking. W
have no any

5) Could you tell me? Where is the office?

I asked him do you have a car.       

I asked him. Do you 

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.  

I don't know is he coming?                

I don't know if he is coming.      

 

1) I don't know where he lives.

I can't remember wh

you when the bus a

 idea why she

5) Could you tell me where the 

1) I don't know. Where does he live?
2) I can't remember. W

When does 
 idea. W

5) Could you tell me? Where is the office?

 :مثال. 

do you have a car.       

Do you have a car?    

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.  

I don't know is he coming?                

I don't know if he is coming.      

1) I don't know where he lives.                     

I can't remember what his name is.              

when the bus a

idea why she left.   

where the 

here does he live?
What is his name?
does the bus a
Why did 

5) Could you tell me? Where is the office?

. ق عليه قاعدة السؤال العامة
do you have a car.       

have a car?    

 :قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة

I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.  

I don't know is he coming?                

I don't know if he is coming.      

١٦ 

                     

at his name is.              

when the bus arrives.    

left.         
where the office is?

here does he live? 
is his name?

the bus arrive?
 she leave?

5) Could you tell me? Where is the office?

ق عليه قاعدة السؤال العامة
do you have a car.              

have a car?           :

قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة
I have decided how much money do I need?

I have decided how much money I need.  

I don't know is he coming?                                         
I don't know if he is coming.                           

                            

at his name is.              

rrives.           

               .
office is?      هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟

  :ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

is his name? 
rrive? 
leave? 

5) Could you tell me? Where is the office?    

طَما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال فيق عليه قاعدة السؤال العامةب
                      

: وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة
I have decided how much money do I need?                          

I have decided how much money I need.  املال أحتاج(

                         
                      (

  
.يعيش                

at his name is.                       ذكر امسه.
.األوتوبيس    

.غادرت أي فكرة ملَ
هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟

ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال في
؟"هل لديك سيارة      

وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة
                          

املال أحتاج لقد قررت كم من

                                            
)أنا ال أعرف إذا هو قادم

Omar AL

  :انظر إىل هذه اجلمل
يعيشأنا ال أعرف أين 

ذكر امسهستطيع ت
األوتوبيس يصلمىت  

أي فكرة ملَ ليس لدي
هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟

ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال في
هل لديك سيارة

وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة
                               

لقد قررت كم من

                   

أنا ال أعرف إذا هو قادم

Omar AL-Hourani 

انظر إىل هذه اجلمل 
 أنا ال أعرف أين 

ستطيع تأنا ال أ  

  كأنا أسأل

ليس لديأنا   

 هل ميكنك أن ختربين أين يقع املكتب؟
  

ميكن أن تكتب اجلمل السابقة ذا الشكل

 
ما إذا كان السؤال جوابه نعم أو ال فيأ 

هل لديك سيارة"أنا سألته   

 وميكن أيضاً كتابة اجلملة السابقة ذا الشكل

قارن بني اجلمل التالية، احدمها صحيحة واألخرى خاطئة -
   خطأ     

لقد قررت كم من(صح    

 خطأ                   
أنا ال أعرف إذا هو قادم(صح   

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

-
 



 ١٧ www.expenglish.com 
 

Omar AL-Hourani 

 
 
 

 :مثل. "؟أليس كذلك"تأيت مبعىن  -

You are an Englishman, aren't you?                 اجنليزي، أليس كذلك؟رجل أنت  

  : تقول قاعدة السؤال املذيل -
مث نضـع الفعـل    ،"," املثبتةملة اجلنضع بعد  :وحتوي فعالً مساعداً "غري منفية"إذا كانت اجلملة مثبتة  )١

"املقطع  له املساعد املوجود يف اجلملة مع إضافة n't الفاعـل   هنضع بعد مث ،يف آخر هذا الفعل املساعد "
 .املوجود يف اجلملة

مث نضع الفعل املساعد املوجود يف اجلملـة بـدون    ،"," املنفيةملة اجلنضع بعد  :إذا كانت اجلملة منفية )٢
"إضافة املقطع  n't  .الفاعل املوجود يف اجلملة نضع بعده مث ،يف آخر هذا الفعل املساعد "

 don'tمث نضع  ،"," ةتثبنضع بعد اجلملة امل :اًمساعد فعالً وال حتوي" غري منفية"ت اجلملة مثبتة إذا كان )٣
 .الفاعل املوجود يف اجلملةنضع بعده مث  ،didn'tأو  doesn'tأو 

  
  ":غري منفية"إليك أمثلة جلمل مثبتة  -

1) He is from London, isn't he?                                هو من لندن، أليس كذلك؟ 
 
 
 
2) You can swim, can't you?                            ستطيع السباحة، أليس كذلك؟ت أنت   

 
 
3) She will be here tomorrow, won't she?        هي ستكون هنا غداً، أليس كذلك؟ 
 
 
4) She lives in Tokyo, doesn't she?                    أليس كذلك؟طوكيوهي تعيش يف ،  

 
 
5) You came last week, didn't you?              يس كذلك؟لآخر األسبوع، أ أتيت أنت  

 
 

  
  :Question tagsالسؤال المذيل 
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 :إليك أمثلة جلمل منفية -

1) She isn't here, is she?                                          هي لأليس كذلك؟ ،هنا يست  

 
 
2) You weren't here, were you?                            أنت مل تكن هنا، أليس كذلك؟ 
 
 
3) I haven't finished yet, have I?                           أليس كذلك؟بعد انتهي أنا مل ،  

 
 
4) They don't go to the cinema, do they?   هم ال يذهبون إىل السينما، أليس كذلك؟ 
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- Questions (1-11); write the question for these statements: 

 
1) This is my book. (Whose?) 

 
2) We found it in the street. (Where?) 

 
3) I live in Madrid. (Where?) 

 
4) Sarah is playing basketball. (What?) 

 
5) She's broken her leg. (How?) 

 
6) To work, about 20 minutes by car. (How long?) 

 
7) Mary's gone home. (Why?) 

 
8) I'd like strawberry, please. (What flavor ice-cream…?) 

 
9) We met him yesterday. (When?) 

 
10) I'll stay at home and read a book, or go to the cinema. (What…rains this weekend?) 

 
11) I'd buy a big house in the country. (What…the lottery?) 

 
- Questions (12-23); select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 
12) Choose the correct sentence: 

A. There's a fly in your soup, is there? 
B. There's a fly in your soup, isn't it? 
C. There's a fly in your soup, isn't there? 
D. None of all above. 

  
13) Choose the correct sentence: 

A. I think he's from India, doesn't he? 
B. I think he's from India, don't I? 
C. I think he's from India, isn't he? 
D. None of all above. 

  
14) Choose the correct sentence: 

A. Let's go swimming, aren't we? 
B. Let's go swimming, isn't it? 
C. Let's go swimming, shall we? 
D. None of all above. 

 
15) Choose the correct sentence: 

A. Pass me the salt, aren't I? 
B. Pass me the salt, aren't you? 
C. Pass me the salt, won't you? 
D. None of all above. 
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16) Choose the correct sentence: 
A. We had better leave, hadn't we? 
B. We had better leave, haven't we? 
C. We had better leave, weren't we? 
D. None of all above. 

 
17) York is in England, …… 

A. is it? 
B. isn't it? 

 
18) They've finished their homework, …… 

A. have they? 
B. haven't they? 

 
19) Let's go out for a walk, …… 

A. let we? 
B. shall we? 

 
20) Open the window, …… 

A. don't you? 
B. will you? 

 
21) __________, can't he? 

A. He can write 
B. He can't sing 
C. She can't read 

 
22) __________, don't they? 

A. We often talk to our neighbors 
B. They don't often talk to our neighbors 
C. They often talk to our neighbors 

 
23) __________, aren't they? 

A. Pat and John are from Mexico 
B. Pat and John aren't from Mexico 
C. Pat is from Mexico 

 
- Questions (24-30); put the correct question tag: 

 
24) Barbara could have helped you, ……? 

 
25) He has a car, ……? 

 
26) Angela has ordered pizza, ……? 

 
27) Your friends enjoy swimming, ……? 

 
28) They didn't go to Vienna last week, ……? 

 
29) Mark got up at sever, ……? 

 
30) Susan will be 14 next week, ……? 

  


