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“Simple Past Tense” زمن الماضي البسيط 

 
 بداية ماذا نعني بزمن الماضي البسيط؟

سوف نتحدث عن الماضي أي االحداث واالفعال التي حدثت وانتهت … نستخدمه للتحدث عن أفعال حدثت وانتهت بالماضي
 بالماضي

 مثال: أحمد لم يذهب الى العمل البارحة.
. في هنا نتحدث عن فعل حدث في الماضي أي انه في الوقت الحالي انتهي, أحمد لم يأت الى العمل أمس ولكن اآلن هو متواجد 

 المكتب
 االن, كيف يتم صياغة الفعل الماضي البسيط؟؟

                                                                                                                                          

    Form   الشكل األول 
 “ed”  الفعل االول + الحرفين 

call – called 
wash-washed 

 أمثلة
You called Ahmad. 
Did you call Ahmad? 
You did not call Ahmad. 
  

 الشكل الثاني
“irregular verbs”  التصريف الثاني من االفعال الشاذة, الغير المنتظمة 
run – ran – ran 

go – went – gone 
 

Keywords الكلمات المفتاحية 

زمن الماضي البسيط؟ ما هي الكلمات الدالة على استخدام  

1. Yesterday 
2. Last week | Last month | Last year 
3. Ago 
4. Once 
5. Once upon a time 
6. In those days 
7. One day 
8. Then 
9. In 1980s / 1985 / like this | In olden days | In ancient times | In early days | In my 

childhood | In my boyhood days 
10.Today morning… 



 

Set By Mr. Alaa K. Kumer 

 USES  الستخداماتا

 االستخدام األول: االفعال التي حصلت و اكتملت في الماضي

  

:  عمر استخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن فعل بدأ و انتهي بوقت محدد في الماضي, يجب تحديد الوقت على سبيل المثال
لم يلعب كرة القدم مع أصدقائه أمس, هنا الفعل حصل و اكتمل في الماضي وهو البارحة أي أن عمر ممكن أن يلعب اليوم أو 

 غدا
Omar did not play football with his friend yesterday. 

 أمثلة

 I went to cinema yesterday. 
 Last year, I bought a new car. 
 I didn’t read a book yesterday. 
 Last year, I didn’t buy a new car. 
 Did you meet your love last night? 
 She took a shower. 
 He didn’t take a shower. 

زمنية محددة مثل البارحة, السنة الماضية, و الليلة الماضية. في آخر جملتين, الحظ هنا في جميع األمثله السابقه تم ذكر فترة 
لم يتم استخدام أي فترة زمنية و لكن الفعل يعبر عن شيء حصل في الماضي القريب. هنا المتكلم استخدم الزمن الماضي 

أنه استحم البارحة أو في هذا الصباح سنين وانما قصد 01البسيط للتعبير عن االستحمام الذي ال يمكن أن يكون مقصده قبل   

 

 االستخدام الثاني: التعبير عن تسلسل أحداث مكتملة حدثت في الماضي

 
نستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن مجموعة من األحداث حصلت و اكتملت في الماضي. هذه االفعال أو االحداث وقعت 

الخ………. الفعل الثالث, ثم الفعل الرابع بشكل متزامن, الفعل االول, ثم الفعل الثاني, ثم   
. ه يشير الى أحداث حدثت و انتهت بالماضي بشكل متسلسل وبالترتيب من االول الى الثالثدناالحظ في الشكل أ  

 امثلة

 I finished work, went to the gym, and found a new healthy restaurant to eat. 
 She waked up at 8:00, reached the bus station at 9:00 and arrived the work at 

10:00. 
 Did you heat up the water, mix with salt, and then add the vegetables? 
 I worked hard on some project last night, cooked steak, and going to the bed in full 

stomach. 
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و انتهت بعد مدة محددة في الماضي االستخدام الثالث: التعبير عن أفعال حدثت  

 

يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن أحداث بدأت وانتهت في الماضي. هنا يوجد اختالف عن االستخدام االول, حيث نعبر 
ت لمدة ثالث سنين, هنا حصل الفعل في الماضي و انتهي ية أطول, مثال: انا سكنت في الكوهنا عن أحداث حدثت لفترة زمن

سنين لذلك نستخدم الفعل الماضي للتعبير عن الحدث 3بالماضي ولكن لفترة زمنية طويلة مدتها   
I lived in AL Kut for three years. 

 الحظ كيف أن الشكل هنا يعبر عن فتره أطول مقارنة باالستخدام األول
 الكلمات الدالة على هذا االستخدام:

for two years, for five minutes, all day, all year, etc. 
 أمثلة

I lived in Amman for two years. 
Haitham studied English for four years. 
They spend all day in the mall. 
They did not stay at the party the entire time. 
I talked on the phone for one hour. 
A: How long did you hold this object? 
B: We held for one hour. 

 االستخدام الرابع: العادات في الماضي

 

يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادات كانت و توقفت في الماضي. ولها نفس المعنى :                                
 عند استخدام

Used to. 
العادة كانت و توقفت في الماضي نستخدم الكلمات المفتاحية التالية من أجل ان نوضح أننا نقصد   :  

Always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. 
: نعبر عن عادة كانت تتكرر في الماضي و انتهت بالماضي الحظ كيف   

I studied English when I was at school. 
He played football. 
He didn’t play the piano. 
Did you read business books when you were in college? 
He worked at the Burger King restaurant after school. 
They never went to school, they always skipped class. 

 االستخدام الخامس: حقائق وتعميمات في الماضي

 

يستخدم الفعل الماضي البسيط للتعبير عن حقائق أو تعميمات حصلت في الماضي غير مستمرة أو تناسب                     
 الوقت الحاضر

 أمثلة
She was fit as a child, but now she is very fat. 
He didn’t like chicken before. 
Did you live in New York when you were at college? 
People paid much more to make cell phone calls in the past. 
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“when”   قاعدة مهمة وهي استخدام 

“when”  استخدامها في الجمل هو ضروري و مهم جدا للتفريق بين فعلين ايهما حصل قبل االخر. حيث أن الجمله المقرونه
 ب

 هي التي حدثت قبل الجمله األخرى غير المقرونه بها.
 مثال

When I gave her the package by hand, she paid the bill. 
She paid the bill when I gave her the package. 

 الجملتان لهما نفس المعنى : أن العامل سلم الفتاة الشحنة, و بعد ذلك دفعت له الفتاة قيمة الفاتورة
 أمثلة

When I went to Gym, I saw my friend Khaled. 
When I left my company, I opened my own business. 

 

 موقع الظرف الزماني أو المكاني

 المثال التالي يوضح موقع الظرف الزماني او المكاني الصحيح في الجمل
always, only, never, ever, still, just, etc. 

 أمثلة
You just called Ahmad. 
Did you just call Ahmad? 
  

  

Exercises تمارين 

Choose the correct Answer 

 We ———————— (play) basketball last night. 
1. Play 
2. Did play 
3. Played 
 ———————— (you/buy) anything? 
1. Did you buy 
2. Did you bought 
3. Do you buy 
 Omar —————— (not/visit) Berlin last winter. 
1. Didn’t visit 
2. Didn’t visited 
3. Don’t visit. 
 We —————- (travel) to London last year. 
1. Were traveled 
2. Travel 
3. Traveled 
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 Where ——————— (she/eat) yesterday? 
1. Did she eat 
2. Did she ate 
3. She eats 

The correct Answers 

1. Played 
2. Did you buy 
3. Didn’t visit 
4. Traveled 
5. Did she eat 

  

  

   

List of Anonyms قائمة كلمات متضادات 

Man-made  صناعي    natural  طبيعي 
Formal  رسمي  informal 
Male ذكر  female 
Modern حديث  old 
Loud  صاخب  quite  
Possible ممكن impossible 
Large واسع  small 
Above  فوق   Below 

Absent  غائب   Present 

Achieve  نجح   Fail 

Add اضاف      Subtract خضم 

Afraid   خائف   Confident واثق      

After   بعد   Before 

Amateur  هاوي   Professional 

Ancient  قديم   Modern 

Argue  يجادل   Agree يوافق 

Arrive   يصل  Depart  يرحل 

Arrogant   متكبر Humble متواضع 

Ascend  يرتفع   Descend   يهبط 

Attack  يهاجم    Defend 

Awake  يستيقظ   Asleep ينام 

Bad  سيئ   Good جيد 

Beautiful  جميل  Ugly  قبيح 
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List of Synonyms قائمة كلمات مرادفات 

Chaos   mess  

Loud     noisy 
Accomplish     Achieve 
Accurate     Precise 

Aim     Goal/ Purpose 

All      Every 

Angry     Mad/ Irritated 

Arrive     Reach 

Assist      Help 

Assure     Guarantee 

Awful     Terrible/ Bad 

Beginner     Novice/ Amateur 

 

 

 

 

 تحليل الجملة

 هنالك ثمانية اقسام كالم رئيسية

1- Noun    (Ali, book, the boy, freedom, car…etc.) 

2- Verb     (play, open, write, study, say, see, watch, listen) 

3- Adjective     (important, strong, beautiful, proud, greedy, friendly) 

4- Adverb         (slowly, highly, wrongly, fast, just, hard) 

5- Preposition    (for, to, of, at, from, in, between, among) 

6- Conjunctions     (and, or, but,…..) 

7- Pronouns       (he, him, she, her, it, we, us, they, them, you) 

8- Interjections    (ah, alas) 

9- Articles          (the, a, an) 
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Ex. Parse the following:    حلل مايلي الى اقسام الكالم 

The boy wrote a new letter quickly in the library 

Word Parse 

The Article (definite) 
Boy Noun 

Wrote Verb (past) 

A Article (indefinite) 
New Adjective 

Letter Noun 
quickly Adverb 

In Preposition 

The Article (definite) 
Library Noun 

(.) Full stop 
 

 

 مات السريعةبعض المعلو

Are you sure 
Are you ready 
Are you good  
Are you serious  
Are you sick 
Are you tired 
Are you married  
Are you single  
Are you blind 

 عبارات تحفيزية

 

Keep going           واصل 

Don’t give up       ال تيأس او تستسلم 

Never say die ال تفقد االمل     

Hang in there اصمد او تحمل      
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Daily Phrases 
In good faith          بحسن نية 

In handling             تتم معالجته 

In honor of             تكريما لـ 

In fear of                خوفا من 

In brief                    باختصار 

In vain                     بال فائدة 
Don’t be nosy ال تكن متطفل      

 

 
 جمل شائعة االستخدام

 

Don’t let the cat out of the bag تفشي السر ال       

Our efforts are bearing fruit بدأت جهودنا تثمر           
You had me at hello                            وقعت بغرامك من النظرة االولى 
I will make you simple offer?            اقدم لك عرضا بسيطا 

All talk no action                                  اقوال بال افعال 

Don’t be greedy                                     ال تكن طماعا 

Cut some slack                                      اعطيه فرصة او خفف عنه 

 


