
 011تعلم االنجليزية 
 

 َفي سيٍ انًضارع انتاو

 
 َفً صيٍ انًضاسع انراو

بعذ أٌ تعزّفُا في درسُا انسابق عهى تعزيف سيٍ انًضارع انتاو وصيغته و 
استخذايات   انكهًات وانتعابيز انتي تقتزٌ يعه سُورد اآلٌ في هذا انذرس

ثى سُتحذث عٍ كيفية تحويم جًهة انًضارع انتاو إنى  سيٍ انًضارع انتاو
 : سؤال وكيفية َفي انًضارع انتاو

ٌعثش عٍ حذز وقع فً انًاضً )يع عذو ركش انىقد( والصاند ذأثٍشاذه واضحح  :أولا 
 :حرى اٌَ يثم

He has already drunk tea. 

 .(هى انطاونحأي أَه يا صال ششب انشاي واضحاً )كىجىد انًعذاخ انخاصح تانشاي ع

 :ٌغرخذو نهرعثٍش عٍ حذز تذأ فً انًاضً واَرهى اٌَ أو اَرهى نهرىّ يثم :ثاَياا 

I've just finished my writing. 

ٌعثش عٍ حذز تذأ فً انًاضً وياصال يغرًشاً  for و since عُذيا ٌغرخذو يع :ثانثاا 
 :حرى اٌَ يثم

I've played tennis since I was ten years old. 
 وذعًُ أًَ يا صند أنعة انرُظ حرى اٌَ

o كيف َحوّل جًهة انًضارع انتاو إنى سؤال:  

 
How to make questions: 
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1. Yes/No Question: 
I have studied English very well. 

Question: Have you studied English very well? 

 م تٍٍ انفعم انًغاعذ وانفاعم وحىّنُا انضًٍشهُا قًُا تعًهٍح ذثذٌ

I     ⇒      You 
 :فٍصثح انرشذٍة

 انفاعم Subject Have/Has V3 إشاسج االعرفهاو ذرًح انجًهح

2. Wh-Question: 

He has been here for two hours. 
Question: How long has he been here? 

انغاتق يع إضافح كهًح انغؤال َالحظ هُا أَُا اعرخذيُا َفظ ذشذٍة انغؤال 
 .يٍ انغؤال for two years وقًُا تحزف انعثاسج انضيٍُح How long انًُاعثح وهً

 How long  نهغؤال عٍ انًذج انضيٍُح َغرخذو

 كيف َحوّل جًهة انًضارع انتاو إنى َفي:  

The negative 
 انُفي

 
 " never" أو "not " ٌكىٌ انُفً دائًاً تاعرخذاو

 have /has فً انًضاسع انراو ٌأذً انُفً تعذ انفعم انًغاعذ
 :يثال

 
They have moved into a new apartment 
Negative: They haven't moved into a new apartment 
Haven't = have not 

 : تًاريٍ في انًضارع انتاو

 : واٌَ قى ترطثٍق انذسط عهى انفعم تٍٍ األقىاط فً انجًم انرانٍح

1. He (forgot) English since he (leave) school. 
2. We (not visit) our uncle for several months. 

 ”for“ أو ”since“فً انجًم انرانٍح: اعرخذو

 
1. It has rained ________three hours. 
2. We have lived in Damascus ____________1998. 
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  يح اجابتكقى بالجابة في تعهيق و سأقوو بتصح

 

وهكزا َكىٌ قذ اَرهٍُا يٍ دسط صيٍ انًضاسع انراو | قىاعذ انهغح االَجهٍضٌح .ذاتعىَا فً 
 دسوعُا انقاديح يٍ عهغهح ذعهى انهغح االَجهٍضٌح

 َفً صيٍ انًضاسع انراو

َفي سيٍ انًضارع انتاوانتهى شرح درس:   

 للمزيد من الدروس ننصحلك بالتالي:

 مترجمة ومعناها بالعربي  pdfالصفات باالنجليزي

 مترجمة للعربية  pdfمصطلحات المحاسبة باللغة االنجليزية

https://learnenglish100.com/grammar/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a-pdf-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%84/
https://learnenglish100.com/grammar/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9-pdf-%d9%85/

