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Present Simple T 

أحد األزمنة المهمة المستخدمة في قواعد اللغة اإلنجليزية، التي يجب  The Present Simple Tense ع البسيطنجد أن زمن المضار

ً المبتدئين أو المهتمين بتعلم اإلنجليزية أن يتقنها جيداً، آلنه يعد أكثر األزمنة استخداما في  اللغة على كل دارس للغة اإلنجليزية خصوصا

الضروري فهم زمن المضارع البسيط بشكل أكثر تفصيالً عن تكوينه اإلنجليزية في معظم المحادثات والمواقف اليومية بشكل عام، ومن 

 .واستخداماته مما يساعدنا على صياغة الجمل بالشكل السليم سواء في الكتابة أو التحدث

 تكوين زمن المضارع البسيط

 (S) دونأو ب (S) يتكون زمن المضارع البسيط في اللغة اإلنجليزية من الفعل في صورته األساسية وإضافة حرف

ثالث نعلم أن أي فعل في اللغة اإلنجليزية له ثالثة صيغ، التصريف األول أو ما يعرف بالمصدر والتصريف الثاني )الماضي البسيط( والتصريف ال

 .)الماضي التام(، لكن في تكوين المضارع البسيط نحتاج فقط مصدر الفعل أو التصريف األول

 

:Example 

 I eat أنا أأكل

 You eat أنت تأكل

 We eat نحن نأكل

  

 يضاف حرف الـ (S) إلى الفعل في زمن المضارع البسيط إذا كان الضمير (he, she, it) أو اسم مفرد 

:Example 

 He eats هو يأكل

 She eats هي تأكل

 It eats هو/هي تأكل لغير العاقل
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 ويضاف (es)  بإحدى النهايات التاليةإلى الفعل في زمن المضارع البسيط إذا كان ينتهى (ch, o, ss, zz, x, sh) 

(Teaches, washes, passes, goes) 

 He teaches me something new everyday. .هو يعلمني شيئا جديدا كل يوم

 She washes vessels in the morning and evening .إنها تغسل األطباق في الصباح والمساء

االختبارسأعطيها الرخصة إذا اجتازت  . .I’ll give her a license if she passes the test 

 He goes home alone. .يذهب إلى المنزل وحده

  

  ينتهي الفعلوقد(ies)  في زمن المضارع البسيط إذا كان الفعل ينتهي بحرف(Y)   ويسبقه حرف ساكن، في هذه الحالة يتم استبدال

  (es)ثم إضافة  (i)إلى حرف  (Y)حرف

 :مثال

 .بعدها (es) ويتم إضافة (i) هنا يسبقه حرف ساكن، هنا يتم استبداله بحرف (Y) أي يبكي نجد أن حرف cry  الفعل

 .حتى يتحول إلى صيغة المضارع البسيط cries إلى cry وهنا يتغير الفعل

 .فقط (S) إضافة حرفيتم  (a, e, i, o, u) ويسبقه حرف من حروف العلة  (Y) وفى حالة أن الفعل ينتهى بحرف

 .عند تحويله لصيغة المضارع البسيط plays يصبح play مثل الفعل

 :ملحوظة

 ال يشترط وجود فعل أساسي لصياغة زمن المضارع البسيط وقد نكتفي بالفاعل+ الفعل المساعد (verb to be)  عند الحديث عن اسم

 .أو صفة

 I am a programmer. .أنا مبرمج

 She is beautiful girl. .هي فتاة جميلة

 

 استخدام المضارع البسيط في اللغة اإلنجليزية
 .يستخدم المضارع البسيط في اللغة اإلنجليزية، لداللة على العديد من االحداث

 العادات الروتينية اليومية التي نقوم بها بشكل نمطي -1

 

 He plays football everyday. .إنه يلعب كرة القدم كل يوم

تشاهد التلفاز في المساءإنها  . .she watches TV in the evening 

في الصباح 03:7أستيقظ في الساعة  . .I wake up at 7:30 in the morning 
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 I go to work by bus. .أنا أذهب للعمل بالحافلة

 He drinks coffee at breakfast. .إنه يشرب القهوة في اإلفطار

 

 .والمواعيدالترتيبات الثابتة  -2

 His father arrives tomorrow. .والده يصل غدا

صباًحا 11يبدأ اجتماعنا الساعة  . .Our meeting starts at 11 am 

صباح اليوم 5يصل القطار في الساعة  . .The train arrives at 5 pm today 

صباحاً  17حديقة الحيوان تفتح في الساعة  . .The zoo opens at 10 am 

 

 .بعض الحاالت الدالة على المستقبلمع  -:

 He’ll see you before he leaves. .سوف يراك قبل أن يغادر

 We’ll give it to him when he arrives. .سوف نعطيها له عندما يصل

 

 .لحقائق العامةا -4

 Water freezes at zero degree. .يتجمد الماء عند درجة الصفر

 The sun sets in the west. .الشمس تغرب من الغرب

 The earth circles around the sun. .األرض تدور حول الشمس

  

 :ملحوظة هامة

 ع ال يتم استخدام المضارع البسيط للتعبير أو اإلشارة إلى األحداث أو األفعال التي تحدث اآلن، ألننا في هذه الحالة نستخدم زمن المضار

 .المستمر
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 المضارع البسيطكيفية السؤال في زمن 

 بالنسبة لطريقة النفي في زمن المضارع البسيط في اللغة اإلنجليزية له محورين

 إذا الفعل المتواجد في الجملة هو :المحور األول verb to be  (am, is, are)  وال يوجد فعل أساسي في الجملة، في هذه الحالة يتم

 . (n’t)مباشرة، والتي يمكن تقليصها إلى to be بعد فعل  (not) النفي بوضع ظرف النفي

 (am not) ولكن تكون عند النفي (am) مع (n’t) مع العلم ال يمكن استخدام االختصار

 Subject الفاعل فعل يكون Negation Verb to be  النفي

I am not am I 

He, she, it + isn’t is He, she, it 

We, you, they +aren’t are We, you, they 

 

:Example 

 He is a doctor. .إنه طبيب He isn’t a doctor. .انه ليس طبيباً 

 They are happy together. .انهم سعداء معا They aren’t happy together. .انهم ليسوا سعداء معا

 I am at home. أنا في البيت I am not at home. .أنا لست في المنزل

 كان الفعل الموجود بالجملة فعل أساسي، نقوم باستخدام أحد الفعلين المساعدين المنفيينإذا : المحور الثانيdon’t / doesn’t   قبل

 .مصدر الفعل المراد نفيه

 Doesn’t أو اسم مفرد he-she-it  تستخدم لنفى الفعل إذا كان الفاعل الموجود بالجملة

 Don’t أو اسم جمع i- we- you- they تستخدم لنفى الفعل إذا كان الفاعل الموجود بالجملة

  يمكننا تطبيق ما سبق على مثال للتوضيح كيف يمكننا نفى الجملة اآلتية؟ 

.She goes to school by bus 

.They love their father 



Set By Alaa K. Kumer 

 

الفاعل، ثم نضع الفعل الموجود  بعد  doesn’t ومن ثم لنقوم بنفي الجملة نقوم باختيار الفعل المساعد (she) نجد أن الفاعل في المثال األول

 :بالجملة في صيغة المصدر حتى يتم النفي بالشكل السليم، وتصبح الجملة في حلة النفي كاآلتي

 الجملة في حالة األثبات الجملة في حالة النفي

.She doesn’t go to school by bus .She goes to school by bus 

بعد الفاعل مباشرة، ثم نضع مصدر  (don’t) ولكي نقوم بنفي الجملة، نقوم باختيار الفعل المساعد (they) نجد أن الفاعل في المثال الثاني

 .الفعل إلتمام عملية النفي

 الجملة في حالة األثبات الجملة في حالة النفي

.They don’t love their father .They love their father 

 

 السؤال في زمن الضارع البسيط

 .عن كيفية صياغة السؤال في زمن المضارع البسيط أيضا له محورين كما هو الحال في النفيأما 

 إذا كان الفعل الموجود بالجملة: المحور األول(verb to be)   كل ما علينا فعله هو استبدال موقعه مع الفاعل ونضع عالمة استفهام

 .في اخر الجملة

 االثبات االستفهام

?Is he a teacher .He is a teacher 

?Is she happy .She is happy 

  

 إذا كان الفعل الموجود بالجملة فعل أساسي، نقوم باستخدام أحد الفعلين المساعدين المنفيين: المحور الثانيdo / does   في بداية

 الجملة ثم نضع الفاعل ثم الفعل بالمصدر

 االثبات االستفهام

?Do you study hard for exams .You study hard for exams 
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?Does he drink tea everyday .He drinks tea everyday 

 


