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وهذا البحث 
ولكن يف حبوث الحقة 

A
O
 

a 
o 

وبعـض  
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وهذا البحث . 
ولكن يف حبوث الحقة 

A B 
O P 
 

 b 
 p 

وبعـض  " مشسـية 
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. ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
ولكن يف حبوث الحقة  ،حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

 C D
 Q R

 c d
 q r 

Vowel.  

umbrella " مشسـية

 

ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

D E 
R S 

d e 
 s 

Vowel Letters

Consonant. 

umbrellaيف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  

  ".جامعة

 

ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

      

 F G
 T U

 f g
t u

Letters )متحركة

Consonant

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
university "جامعة

 ٢ 

Express English ذا البحث البسيط جداً من أجل املبتدئني
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

  

Capital:  

G H 
U V 

Small:  

g h 
u b 

متحركة( أحرف صوتية
Consonant Letter

English Letters:  

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
universityالكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Express English

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
  .سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

:  
Letter Capital

 I J
 W X

Letter Small

 I j  
 w x

أحرف صوتيةتسمى 
Lettersأحرف ساكنة 

English Letters

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Express English

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

:امه شكالن 
Letters األحرف الكبرية

J K 
X Y 

Letters األحرف الصغرية

 k 
x y 

A , E , I , O , U  تسمى
أحرف ساكنة تسمى 

 ����	
English Lettersأ��ف ا�	�� ا��

Introduction:  

يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل  
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Omar AL

Express Englishسوف نبتدئ كتاب 

حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها
سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

 اللغة االجنليزية
األحرف الكبرية /أوالً

 L M
 Z 

األحرف الصغرية /ثانياً

 l m
 z 

A , E , I , O , U

تسمى فأما باقي األحرف 

 ����	
أ��ف ا�	�� ا��

Introduction

u   يف بعض الكلمات يكون على شكل حرف صويت مثـل
الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 

Omar AL-Hourani 

سوف نبتدئ كتاب  
حيتوي على مواضيع بسيطة وأيضاً مجل بسيطة وأي شخص يستطيع أن يفهمها

سوف تصبح اجلمل أصعب وأكثر تعقيداً

اللغة االجنليزية رفحأل 
أوالً             

M N 

ثانياً             

m n 

A , E , I , O , Uاألحرف  

أما باقي األحرف  

  
 ����	
أ��ف ا�	�� ا��

  

  
 �����Introduction

  

uاحلرف  -

الكلمات يكون على شكل حرف ساكن مثل 
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  :األرقام املفردة /أوالً              
  

 Zero صفر 0

 One واحد 1

 Two اثنان 2

 Three ثالثة 3

 Four أربعة 4

 Five مخسة 5

 Six ستة 6

 Seven سبعة 7

 Eight مثانية 8

 Nine تسعة 9

 Ten عشرة 10

  
  :األرقام املركبة /ثانياً              

  
 Eleven إحدى عشر 11

 Twelve أثىن عشر 12

 Thirteen ثالثة عشر 13

 Fourteen أربعة عشر 14

 Fifteen مخسة عشر 15

 Sixteen ستة عشر 16

 Seventeen سبعة عشر 17

 Eighteen مثانية عشر 18

  
 ����	
  :Numbers of Englishأر��م ا�	�� ا��
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 Nineteen تسعة عشر 19

  
  :ألفاظ العقود /ثالثاً              

  
 Twenty عشرون 20

 Thirty ثالثون 30

 Forty أربعون 40

 Fifty مخسون 50

 Sixty ستون 60

 Seventy سبعون 70

 Eighty مثانون 80

 Ninety تسعون 90

 Hundred مئة 100

 Thousand ألف 1000

 Million مليون 1000000

)مليار(بليون  1000000000  Billion (Milliard) 

  
  :األعداد الترتيبية /رابعاً             

  

 كتابته رمزه الرقم
 1st First األول

 2nd Second الثاين

3rd Third الثالث  
 4th Fourth الرابع

 5th Fifth اخلامس

 6th Sixth السادس
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 7th Seventh السابع

 8th Eighth الثامن

 9th Ninth التاسع

 10th Tenth العاشر

 11th Eleventh احلادي عشر

 12th Twelfth الثاين عشر

 13th Thirteenth الثالث عشر

 14th Fourteenth الرابع عشر

 15th Fifteenth اخلامس عشر

 20th Twentieth العشرون

30th Thirtie الثالثون th 

 40th Fortieth األربعون

 50th Fiftieth اخلمسون

51st Fifth First الواحد واخلمسون  

والستونالثاين   62nd Sixth Second 

83rd Eighth Third الثالث والثمانون  

 100th Hundredth املئة

 1000th Thousandth األلف

1000000th Million املليون th 

)املليار(البليون   1000000000th Billionth 

 Last - األخري
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    :كتابة األرقام /خامساً               
    

  
  Twenty six      ستة وعشرون:  26

  
 Thirty seven      سبعة وثالثون:  37

 
  Forty three      ثالثة وأربعون:  43

  
 Fifty five      مخسة ومخسون:  55

 
 Sixty one      واحد وستون:  61

  
  Seventy four      أربعة وسبعون:  74
 

 Eighty two      اثنان ومثانون:  82

 
  Ninety eight      مثانية وتسعون : 98

  
  
  

  thirty one One hundred    وواحد وثالثون مئة:  131
 
  

 eight Nine hundred      ومثانية تسع مئة:  908

  
 
  
 

 :العشرات) ١            

 :ئاتامل) ٢            
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 twelve Three hundred    واثنا عشر ثالث مئة:  312

  
 

   eleven hundredFive    وإحدى عشر مخس مئة:  511
  
  
  

  thirty five two hundred One thousand ومخسة وثالثني نومائتا ألف:  1235
  
  

 twelve five hundred Three thousand واثنا عشر ومخس مئة ثالث ألوف:  3512

  
  

       five three hundred Fourteen thousand ومخسة وثالث مئة أربعة عشر ألفاً:  14305
  
  

  ومخسة وأربعون وثالث مئة ست مئة وواحد ومخسون ألفاً:  651345
  

         forty five three hundred Six hundred fifty one thousand 
 

  واثنا عشر ومائتان ألفاً ومخسون وثالثةأربعة مئة  مليونان : 2453212
  

twelve two hundred our hundred fifty three thousandf Two million  
  
  
  
  
،  Aliعلـي  (، اسم علم  book، كتاب  apple، تفاحة  school، مدرسة  houseمرتل  :أمثلة -

  .)Americaأمريكا ،  London لندن،  Mary ماري،  James جيمس

  
  :�English Nouns%ا$� ا#"!�ء 

  

  :األلوف والعشرات ألوف واملئات ألوف) ٣            
 

١ 

١ 

٢ 

٢ 

٣ 

٣ 

٤ ٣ ٢ ١ 

٤ ٣ ٢ ١ 



 :مثل

". 

 

عندما يكون احلرف األول من 

تدرس 
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مثل ."ال"داة التعريف يف اللغة العربية هي 

"وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي    the"

school :

school ���� 

عندما يكون احلرف األول من 

sugar " تدرس

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

english.4t.com 

داة التعريف يف اللغة العربية هي 

وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

school : أي مدرسة بدون حتديد(

���� school

عندما يكون احلرف األول من 

sugar، سكر 

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 

داة التعريف يف اللغة العربية هي 

  .مدرسة معينة
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

أي مدرسة بدون حتديد

"  

  .على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
schools مدرسة ، مدارس

"an"  عندما يكون احلرف األول من

، سكر  waterماء 

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 

داة التعريف يف اللغة العربية هي أو ،وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

مدرسة معينةتعين : 
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي   

أي مدرسة بدون حتديد( مدرسة

"تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
مدرسة ، مدارس: مثل

"an"عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

ماء : مثل. لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

I drink water.                              

 ٨ 

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

: املدرسة      
وأداة التعريف يف اللغة االجنليزيـة هـي    ،وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

مدرسة      ,     
" a. 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس
  

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
مثل. خر االسم

عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

an apple  

لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

I drink water.                                                

 حرف صويت

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

     ،     .دون حتديد
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school(. 

     the school :

"a , anوأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس"

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط
 " s" خر االسمآل

عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

an apple، تفاحة 

 جـمـع األسـمـاء

a , an لألمساء غري القابلة للعد

I drink a water.                                                                               

                              

حرف صويت

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

دون حتديد تعين أي مدرسة
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school

the school : (
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

تدرس بالتفصيل يف البحث اخلامس"

على عكس اللغة العربية وإمنا مفرد ومجع فقط مثىنيوجد 
 حرف جمع بإضافة

an؟  
عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع 

a school  تفاحة ،

جـمـع األسـمـاء

a , anتضاف أدايت التنكري 

  ".بالتفصيل يف البحث اخلامس
I drink a water.                                                                               

                

  ساكن

Omar AL

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة
  .)مدرسة ، املدرسة

تعين أي مدرسة
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة

school , the school

) مدرسة معينة
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي 

يوجد  اليف اللغة االجنليزية 
جمع بإضافةت األمساء

anو  aما الفرق بني 

"a"  عندما يكون احلرف األول من االسم ساكن ونضع
.  

a schoolمدرسة 

جـمـع األسـمـاء

تضاف أدايت التنكري 
بالتفصيل يف البحث اخلامس

I drink a water.                                                                               

)أنا أشرب ماءً                

ساكنحرف 

Omar AL-Hourani 

وكما نعرف أن يف اللغة العربية يوجد لالسم نكرة ومعرفة 
مدرسة ، املدرسة(

تعين أي مدرسة: مدرسة 
وكذلك يف اللغة االجنليزية يوجد لالسم نكرة ومعرفة 

school , the school( :مثل

مدرسة معينة(  املدرسة 
وأداة التنكري يف اللغة االجنليزية هي  

       

           
يف اللغة االجنليزية  
األمساء معظم 

ما الفرق بني / س
"a"نضع / ج

.االسم صويت
مدرسة : مثال 

تضاف أدايت التنكري ال  -
بالتفصيل يف البحث اخلامس

I drink a water.                                                                               خطأ 
أنا أشرب ماًء(صح   

 

- 

- 
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- 

- 

  
  
  
 

س
ج

االسم صويت
مثال 

-



V.  

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل   

www.expresse

V3 "اسم املفعول

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل   

I bought a toys

I bought toys.                                            

english.4t.com 

اسم املفعول" التصريف الثالث
Present 

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

ولتحويـل الفعـل إىل    ،الثالث

I bought a toys

I bought toys.                                            

 

التصريف الثالث
Present (V

يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   
  ."يف البحث الرابع

الثالثسه التصريف 
  

play     

bu  

 

I bought a toys.                                                                               

I bought toys.                                            

 

  
التصريف الثالث - V2 "املاضي

V1) - Past 
يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   

يف البحث الرابع

سه التصريف فهو ن
  :"يلعب"مثل الفعل 

lay   -   p

buss , fly  ���� sbu

buses   ,   flies 
 "سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

.                                                                               

I bought toys.                                            

Regular Verbs: 

 ٩ 

  : ريف همله ثالثة تصا
املاضي"التصريف الثاين 

Past (V2) - 
يستخدم للماضي أما التصريف الثالـث فيسـتخدم   والتصريف الثاين 

يف البحث الرابعبالتفصيل درس 
  

هو نالثاين  تصريفه
مثل الفعل . "

played   
  

bus  

buss , fly 

buses   ,   flies
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

  .ألمساء اجلمع
.                                                                               

I bought toys.                                            

Regular Verbs

له ثالثة تصا 
التصريف الثاين  -

 Past Participle 
والتصريف الثاين يستخدم للحاضر 

درس ت"املبين للمجهول واحلاضر التام 
  : وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

تصريفهكون ياألفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
"آلخر الفعل  ed"

   -   played

bus، أتوبيس 

sfly ����buss , fly 
  :اجلواب الصحيح هو

buses   ,   flies
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل"

ألمساء اجلمع 
.                                                                               

I bought toys.                                                             

English :  

Regular Verbs  األفعال غري الشاذة

 اللغة االجنليزية
- V1 "احلاضر

Past Participle 
يستخدم للحاضر 

املبين للمجهول واحلاضر التام 
وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
آلخر الفعل ضاف 

ed

، أتوبيس  flyيطري : 

s
اجلواب الصحيح هو

 a , anال تضاف أدايت التنكري 
.                                                                               

)ألعاباً           

English Verb

األفعال غري الشاذة

Omar AL

اللغة االجنليزية كل فعل من أفعال
احلاضر"التصريف األول 

Past Participle (V3). 
يستخدم للحاضر  التصريف األول

املبين للمجهول واحلاضر التام 
وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
ضاف ي التصريف الثاين والثالث

: امجع األمساء التالية
  :ستقول

اجلواب الصحيح هوو ،ولكن هذا خطأ

ال تضاف أدايت التنكري 
.                                                                               

ألعاباً أنا اشتريت

Verbs ا#*(�ل

األفعال غري الشاذة) ١               

Omar AL-Hourani 

كل فعل من أفعال 
التصريف األول 

التصريف األول
املبين للمجهول واحلاضر التام  لصياغة

وتنقسم أفعال اللغة االجنليزية إىل قسمني مها 

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
التصريف الثاين والثالث

امجع األمساء التالية/ س
ستقول% ٩٠/ ج

ولكن هذا خطأ

ال تضاف أدايت التنكري  -
 خطأ                                                                               .

)أنا اشتريت  صح 

  
ا#*(�ل�%ا$� 

  

               

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

- 

  
  

األفعال غري الشاذة أو األفعال النظامية 
التصريف الثاين والثالث

  
  

س
ج

ولكن هذا خطأ

-

  
�%ا$� 

  

               



 "يأكل

تسمى هذه األفعال 

، يشـرب  
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يأكل"مثل الفعل 

"  

تسمى هذه األفعال 

p   يشـرب ،

                                 

english.4t.com 

مثل الفعل . وقد يبقى كما هو

"وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ

بلَع ، لَسج ، ب.  
" ed،  تسمى هذه األفعال

playيلعـب  

  Love، حيب 

                               

 

وقد يبقى كما هو

drink   

وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ

بلَع ، لَسج ، ب
"ed آلخر الفعل

يلعـب  : مثل. للفعل

Cry  حيب ،

Love                                

Loved  
  

 

وقد يبقى كما هو إىل التصريف الثاين والثالث

eat   -   
rink   -   
hurt   -   

وهذه األفعال حتتاج إىل حفظ ،من الكتاب

ب ، جلَس ، لَعبشرِ أَكَلَ ،
آلخر الفعل جيب إضافة

Regular Verbs.  

للفعل "احلاضر

Cryيبكي : حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Love ����Love 

 حب     ،Loved

  "سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

 

 ١٠ 

  
 

إىل التصريف الثاين والثالث

   ate   -   
   drank   
   hurt   

من الكتاب البحث الثالث عشر
  :هم نة

أَكَلَ ،: مثل. يف املاضي
جيب إضافةإىل ماضي 

Regular Verbs

احلاضر"التصريف األول 

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Cry ,  edLove

      حب     ،
سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل

Irregular Verbs 

إىل التصريف الثاين والثالث اعند حتويله

   eaten 
rank   -   drunk
hurt   -   hurt 

البحث الثالث عشر
نةمأزله ثالثة كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 
Past:  

يف املاضي ثَحد
إىل ماضي  لتحويلهم

Regular Verbs أو األفعال النظامية

Present:  

التصريف األول  هنفس
s.  

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

Cry ����Cry 
  :اجلواب الصحيح هو

Criedبكى 

سوف تشرح بالتفصيل بعد قليل"

Irregular Verbs

عند حتويله اهشكل
  ":جيرح

 
runk  

hurt  
البحث الثالث عشرانظر إىل اجلدول يف 

كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 
Past الفعل املاضي

حد ما عمل وصف
لتحويلهم معظم األفعال

أو األفعال النظامية

Present عل املضارع

نفس هويكون شكل الفعل املضارع 
e  ،لس جيsit

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة

                              edCry
اجلواب الصحيح هو

بكى 

Irregular Verbs  األفعال الشاذة

Omar AL

شكليتغري قد األفعال الشاذة 
جيرح"والفعل " يشرب

انظر إىل اجلدول يف 
كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية 

الفعل املاضي/ أوالً

وصف الفعل املاضي هو
معظم األفعاليف اللغة االجنليزية 

أو األفعال النظامية غري شاذة

عل املضارعفال /ثانياً

يكون شكل الفعل املضارع 
eatيأكل  ،

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة
  :  ستقول

                             
اجلواب الصحيح هووولكن هذا خطأ 

األفعال الشاذة) ٢               

Omar AL-Hourani 

األفعال الشاذة 
يشرب"والفعل 

انظر إىل اجلدول يف "
كل فعل من أفعال اللغة االجنليزية  

أوالً             

الفعل املاضي هو 
يف اللغة االجنليزية  

غري شاذة أفعاالً

ثانياً             

يكون شكل الفعل املضارع  
drink ،

حول هذه األفعال إىل ماضي علماً بأا ليست أفعاالً شاذة/ س
ستقول% ٩٠/ ج

                             
ولكن هذا خطأ 

               

 

األفعال الشاذة 
والفعل 

- 

            
  
- 

- 

  
  
  
  
  
  
  

             
  
- 

  
  
  
  

س
ج

                             
ولكن هذا خطأ 
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  :Imperative الفعل األمر /ثالثاً            
  
،  drink، اشرب  playالعب : مثل. للفعل "احلاضر" التصريف األول نفسه يكون شكل فعل األمر هو -

  .sit، اجلس  eatكُل 
  
  
  
"تضاف  - -s" فتصبح مجعاًالقابلة للعد مساء لأل. 

"تضاف  - -s" ًتـدرس  " فقـط  بسيطاحلاضر العندما تكون اجلملة يف صيغة  لاألوالتصريف فعال أل أيضا
 ".بالتفصيل يف البحث الرابع

  :"ss"أو   "s"أو "ch"أو  "sh"أو  "z"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -
  bus ���� buses اتوبيس   :مثل .s-عوضاً عن  es-نضيف للكلمة  s-عند إضافة 

 :ساكنيسبقه حرف  "o"بـ  ةمنتهي كلمةال تإذا كان -

   do ���� doesيفعل    :مثل. s-عوضاً عن  es-نضيف  s-عند إضافة 
  :الكلمات التاليةباستثناء 

Photo ���� Photos صورة , Video ���� Videos فيديو , Kilo ���� Kilo s كيلو , 

Piano ���� Pianos بيانو 
 :ساكنيسبقه حرف  "y"بـ  ةمنتهي الكلمة تإذا كان -

  :مثل .ies-ونضيف  yحنذف  s-عند إضافة 
worry ���� worr ies يقلق , cry ���� cries يبكي 

Harry ���� Harry:   ماعدا أمساء العلم s 

  
  
 
"تضاف  - -ing" املستمرالتام املستمر و لألفعال عندما تكون اجلملة يف صيغة احلاضر واملاضي واملستقبل ،

 :مثل .أو لتحويلها إىل اسم أو صفة يف بعض الكلمات

miss قدتيف  ���� missing  صفة( مفقود(  
feel يشعر ���� feeling اسم( شعور(  

  
  :s-�%ا$� إ,�*� 

  
  :ing-�%ا$� إ,�*� 
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 :ساكنيسبقه حرف  "e"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -

  come ���� comingيأيت    :مثل .ing-ونضيف  eحنذف  ing-عند إضافة 
 be ���� beingالفعل  باستثناء

 :"ie"إذا كانت الكلمة منتهية بـ  -

  lie � lyingيكذب :   مثل. ying-ونضيف  ieحنذف  ing-عند إضافة 
مـن   احلرف األخـري  قطْن وكان ،حرف ساكن+ حرف صويت + حبرف ساكن  ةمنتهي الكلمة تإذا كان -

  ."فرداتلفظ امل فظيف هذه احلالة جيب أن حت" مشدد ing- بعد إضافة لكلمةا
  :مثل. ing-مث نضيف  لكلمةمن اف احلرف األخري نضعing -عند إضافة 

run ���� running جيري , stop ���� stopping يتوقف , plan ���� planning خيطط 

 
  
  
"تضاف  - -ed" قبل التامتواملس اضر التام واملاضي البسيط والتامفعال عندما تكون اجلملة يف صيغة احلألل 

 .ويف صيغة املبين للمجهول يف األفعال النظامية، ولتحويل بعض الكلمات إىل صفة

  :"e"بـ  ةمنتهيالكلمة  تكانإذا  -
  :مثل. ed-ونضيف  eحنذف  ed-عند إضافة 

use ���� used يستخدم , like ���� lik ed يفضل 
 :ساكنيسبقه حرف  "y"بـ  ةمنتهيالكلمة  تإذا كان -

 study ���� studiedيدرس :   مثل. ied-ونضيف  yحنذف  ed-عند إضافة 

  :صويتيسبقه حرف  "y"أو  "w"ذا كانت الكلمة منتهية بـ إ -
حىت لو سبق احلرف الصويت حرف  فقط edسوا  عف أي شيءال حنذف أي شيء وال نضed -عند إضافة 

  play ���� playedيلعب :   مثل. ساكن
مـن  احلرف األخـري  نطْق حرف ساكن، وكان + حرف صويت + حبرف ساكن  ةإذا كانت الكلمة منتهي -

 ".يف هذه احلالة جيب أن حتفظ لفظ املفردات" مشدد ed-لكلمة بعد إضافة ا

  :مثل. ed-مث نضيف لكلمة من اف احلرف األخري نضعed -عند إضافة 
stop ���� stopped يتوقف , plan ���� planned خيطط 

 
 

  
  :ed-�%ا$� إ,�*� 



ولكـن يف  

 .

www.expresse

ولكـن يف   ،واجلملة الفعلية

. بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.          

The building 

english.4t.com 

واجلملة الفعلية

" apple.  

  :،  اسم مجع

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.          

building is there.

 

واجلملة الفعليةاجلملة االمسية 

Subject

"applesالتفاح 

 فاعل

  :،  اسم مفرد
  .sمع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

،  اسم مجع   I،  أنا 

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف

He is smart.                                                                   

is there.                                    

 

اجلملة االمسية : ان مها
. 

Subject     +     

التفاح : واملفعول به

 "التصريف األول

It  اسم مفرد  ،
مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 

They   أنا  ،

بل ميكن أن يأيت أيضاً صفة أو ظرف فقط، مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                    

 ١٣ 

ان مهاتكما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
.اجلملة الفعلية

:  
     Verb.1

 
 
 

  .التفاح
"eat  ،واملفعول به

  فعل 
التصريف األول

It،  غري عاقل 

مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة 
They،  هم،هن   

مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                    

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
اجلملة الفعليةك مجلة واحدة فقط هي 

:من احلالة العادية
1     +     

التفاحجون أكل 
"atيأكل : والفعل

التصريف األول"
  مفعول به 

  أو اسم جمرور

،  غري عاقل   She،  هي 
"s"  مع األخذ بعني االعتبار قواعد إضافة

  We،  حنن 

 أمــثــلــة

 .املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

Object مفعول به أو اسم جمرور

                                                         

                                           

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
ك مجلة واحدة فقط هي 

احلالة العاديةتتألف مجلة اللغة االجنليزية يف 
     Object 

أكل ي     أو     
" John  ،والفعل

����	
  :.!	� ا�	�� ا��

مفعول به 
أو اسم جمرور

،  هي   Heهو 
"s"يضاف آلخر الفعل احلرف 

،  حنن   Youأنت 
  .شيءال يضاف للفعل أي 

أمــثــلــة

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

Objectليس بالضرورة أن يأيت 

                                                             

" ظرف مكان         

Omar AL

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن
ك مجلة واحدة فقط هي لاللغة االجنليزية هنا

تتألف مجلة اللغة االجنليزية يف 
 

     .أكل التفاح
"John جون

����	
.!	� ا�	�� ا��

أو اسم جمرور

هو : إذا كان الفاعل
يضاف آلخر الفعل احلرف 

أنت : إذا كان الفاعل
ال يضاف للفعل أي 

أمــثــلــة

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات

ليس بالضرورة أن يأيت 

"صفة. "هو ذكي    
ظرف مكان. "هناك

Omar AL-Hourani 

كما تعرف وكل العرب يعرفون أن مجل اللغة العربية اثن 
اللغة االجنليزية هنا

تتألف مجلة اللغة االجنليزية يف  

أكل التفاحي جون) 
جون: الفاعل

 
 

  
����	
.!	� ا�	�� ا��

  

إذا كان الفاعل -
يضاف آلخر الفعل احلرف 

إذا كان الفاعل -
ال يضاف للفعل أي 

 

املقصود بغري العاقل احليوانات واجلمادات -

ليس بالضرورة أن يأيت  -
 :مثل

 هو ذكي
هناك املبىن  

 

  
  
  
- 

- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١ (

  
����	
.!	� ا�	�� ا��

  

-

-

 

-

-
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  :تصبح اجلملة إذاً
John eats apples.                                                                  يأكل التفاح جون.  

  ."Johnجون : مفرداسم "ألن الفاعل  eatللفعل  "s"الحظ هنا وضعنا 
  "هم"الفاعل ضمري مستتر تقديره   .يلعبون كرة القدم     أو     .هم يلعبون كرة القدم) ٢

  ."football"كرة القدم : واملفعول به،  "play"يلعبون : والفعل،  "They"هم : الفاعل
  :تصبح اجلملة إذاً

They play football.                                                          هم يلعبون كرة القدم.  
  ."Theyهم "ألن الفاعل  playللفعل  "s"الحظ هنا مل نضع 

تدرس بالتفصـيل  "نتكلم عن هذا االسم بشكل عام ألننا  footballمل نضع أداة تعريف أو تنكري لالسم 
  ".يف البحث اخلامس

  .يف الشارع طتلعب القط     أو     .تلعب يف الشارع طالقط) ٣
  يف الشــارع: واملفعــول بــه،  "play" تلعــب: والفعــل،  "The cats" طالقطــ: الفاعــل

"in street".  
  :تصبح اجلملة إذاً

The cats play in a street.                      حتديد نأي شارع دو"القطط تلعب يف الشارع."  
The cats play in the street.                        معنيشارع "القطط تلعب يف الشارع."  

  ."مجعاسم "ألن الفاعل  playللفعل  "s"الحظ هنا مل نضع 
  "هو"تر تقديره تالفاعل ضمري مس  .يشرب املاء     أو     .هو يشرب املاء) ٤

 "water" ماء: واملفعول به   "drink" شربي: والفعل   "He" هو: الفاعل

  :تصبح اجلملة إذاً
He drinks water.                                          هو يشرب ماء.  

  ".He وه"ألن الفاعل  drinkللفعل  s ناضعوالحظ هنا 
  .aغري قابل للعد لذلك مل نضع له أداة التنكري  waterاالسم 

 
  :أما يف حالة األمر فيصاغ على الشكل التايل -

Verb.1 + Object 
  
  

  فعل 
 "التصريف األول"

  مفعول به 
  أو اسم جمرور



  ١٥ www.expressenglish.4t.com Omar AL-Hourani 

  :اجلملانظر إىل هذه  -
Have lunch.         الغداء تناولن،  .الغداء لواتناو،  .الغداء تناوال،  .الغداء تناويل،  .الغداء تناول.  

Drink  water.                   املاء اشربن،  .املاء اشربوا،  .املاء اشربا،  .املاء اشريب،  .املاء رباش.  
  .من ذلك تأكدن، . من ذلك تأكدوا ،. من ذلك تأكدا، . من ذلك تأكدي،  .من ذلك تأكد    

Be sure of that.  
Be careful.              ن كونا، . حذرة كوين، . حذراً كنحذرين كونوا، . حذري . ،حذرات كن.  
Give it to me.                                                                               إياه أعطين.  
Give me the pen                                                                         القلم أعطين.  

You go                            اذهب أنت. اذهنب، أننت  .اذهبوا، أنتم  .ذهباا، أنتما . اذهيب ، أنت.  
Do whatever you want. ما تريدون افعلوا، . ماتريدان فعالا، . ماتريدين افعلي، . ماتريد افعل.  

  
  :يف بداية اجلملة Doوللتأكيد نضع 

Do have lunch. 
Do drink water. 
Do be careful. 

  
  ."تدرس بالتفصيل يف البحث العاشر"يف بداية اجلملة  Do not (Don't)وللنفي نضع 

  
  .لـطـب كــارلــوس   :ةواآلن انظر إىل هذه اجلمل -

إذاً كيـف  يوجد مجلة امسية يف اللغـة االجنليزيـة    ملة مجلة امسية ولكن قلنا أنه الكما تالحظ أن هذه اجل
  :الحظ أن ؟سنترمجها إىل اللغة االجنليزية

 "Carlos" كارلوس: الفاعل

  "a hero"بطل : املفعول به
     ,   is ���� He  ,  She  ,  It مفرداسم    :هو من عندنافعل  نضيفأين الفعل؟  إذاً

      ,   are ���� You  ,  We  ,  Theyمجعاسم                                          
                                                                              am ���� I          

 
  ".كان"مبعىن  was , wereوماضيها " يكون"معناها  is , are , amواألفعال 

  



Carlos

ولكن حنـن عنـدما   

ليس ضمري وإمنا 

ألن 

www.expresse

Carlos is

ولكن حنـن عنـدما   

(You are

The cats 

The (c

(He is/

(She is

(We are

(They 

(It is/It'

(I am/I'

ليس ضمري وإمنا 

" smart , busy , lazy , beautiful  ألن

You are 
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is a hero.

ولكن حنـن عنـدما   ، "يكون بطالً

are/You'

The cats are beautiful

cat is/cat'

/He's) smart

is/She's) 

are/We're

They are/They'

It' s) lazy.

I' m) busy

ليس ضمري وإمنا  "cats قطط

smart , busy , lazy , beautiful

  ."السادس

He is 

You are ���� You're  ,  They are 

 

. 

يكون بطالً كارلوس
  ."بطلكارلوس 

You're) careless

beautiful

at's) beautiful

smart. 

) smart. 

re) smart. 

They're) smart    

lazy.  

busy.                 

قطط"االسم 

smart , busy , lazy , beautiful

السادس تدرس بالتفصيل يف البحث

He is ���� He's  ,  She is 
John is 

  :ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are 

 

Carlos "  
كارلوس"   :
كارلوس  "   

careless.     

beautiful.         

beautiful.        

         

      

smart.             

smart       

                    

                      

cats're  االسم ألن

smart , busy , lazy , beautiful

تدرس بالتفصيل يف البحث

He's  ,  She is 
John is ���� John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are 

I am 

 ١٦ 

 Carlosكارلوس

:اجلملة إىل اللغة العربية تصبح
  :فتصبح" يكون

                

                       

               

                    

                   

               

                 

                  

                 

cats are  إىلats're

smart , busy , lazy , beautiful , careless

تدرس بالتفصيل يف البحث" أمساء

He's  ,  She is ���� She's  ,  It is 
John's  ,  Ali is 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
You're  ,  They are ���� They're  ,  We are 

I am ���� I'm

كارلوس: مفرداسم 
إىل اللغة العربية تصبح

يكون"اجلمل حنذف كلمة 

                   

                     

                     

                     

                          

                       

                  

.كسولة            
                   

ats areتصر 

"careless الكلمات

أمساء تات وليس

  :ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is 

John's  ,  Ali is ����
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 
I'm  

اسم "ألن الفاعل 
إىل اللغة العربية تصبح ترمجة حرفية

اجلمل حنذف كلمة 

  
               

                  

                

                    

                       

              

                        

كسولة/كسول
                   

تصر خنالحظ أن يف اجلملة الثانية مل 

الكلمات قبل 
ات وليسصف يف هذه اجلمل

ميكن االختصار على الشكل التايل
She's  ,  It is ���� 

���� Ali's 
ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط

They're  ,  We are 

Omar AL

  :تصبح اجلملة

ألن الفاعل  isالحظ هنا وضعنا 
ترمجة حرفيةترجم 

اجلمل حنذف كلمة  نترجم هذا النوع من

  :انظر إىل هذه األمثلة
.مهمل           
.القطط مجيلة          
.القطة مجيلة           
             .
              .
.حنن أذكياء            

.هم أذكياء              
كسول" غري العاقل

 .مشغول            
الحظ أن يف اجلملة الثانية مل 

  
 aمل نضع أداة التنكري 

يف هذه اجلملهذه الكلمات 

ميكن االختصار على الشكل التايل
 It's 

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط
They're  ,  We are ���� We're

Omar AL-Hourani 

تصبح اجلملة إذاً

الحظ هنا وضعنا 
ترجم نعندما و

نترجم هذا النوع من

  
  
  
  

انظر إىل هذه األمثلة 
مهملأنت   

 القطط مجيلة
 القطة مجيلة

.هو ذكي  
.هي ذكية  

 حنن أذكياء
 هم أذكياء

غري العاقل"هي /هو  

مشغولأنا   

الحظ أن يف اجلملة الثانية مل 
  .مجع اسم

مل نضع أداة التنكري 
هذه الكلمات 

  
  

ميكن االختصار على الشكل التايل -

ميكن االختصار على الشكل التايل بشرط أن يكون الفاعل ضمري رفع فقط -
We're 

 

 

  

  
  
- 

 

 

-

-
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John and

He and 

english.4t.com 

11:15
22:15          quarter past twenty two 

15:45
21:45          quarter to twenty 

10:32

20:45

and Carlos

 she are smart.

 

9:30          half past nine
12:30          half past twelve

11:15          
          quarter past twenty two 

15:45          quarter to 
          quarter to twenty 

10:32          ten 
14:05          fourteen 

10:15          ten 
9:30          nine 

20:45          twenty 

Carlos.   

she are smart. 

  "تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

 

British Language:  

    
          half past nine
          half past twelve

X  
          quarter past eleven

          quarter past twenty two 
X  

          quarter to 
          quarter to twenty 

          ten 
          fourteen 

American Language:  

          ten 
          nine 

          twenty 

  

  

  .كالمها مجع
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

 ١٧ 

British Language

  
                                  X:30

          half past nine
          half past twelve

 X:15

quarter past eleven
          quarter past twenty two 

  X:45

          quarter to sixteen
          quarter to twenty 

          ten and thirty two
          fourteen and

American Language

          ten and fifteen
          nine and thirty

          twenty and forty five
 

 
 
 
 
 

"  
          

                                        

كالمها مجع" هو و هي
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع

British Language

                                
          half past nine o'clock.
          half past twelve o'clock

  

quarter past eleven
          quarter past twenty two 

        
sixteen "three"

          quarter to twenty two " nine"

thirty two  
and five o'clock

American Language

  :تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية
fifteen o'clock
thirty  o'clock
forty five

"و" حرف العطف
                    

                                        

هو و هي"يف اجلملة السابقة ألن 
تدرس بالتفصيل يف البحث السابع"

British Languageاللغة الربيطانية 

                                
o'clock. 

o'clock. 
quarter past X  

quarter past eleven o'clock
          quarter past twenty two "ten" o'clock

    
"three"  o'clock

nine"  o'clock

 o'clock.
o'clock. 

American Languageاللغة األمريكية 

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية
o'clock. 
o'clock. 

forty five  o'clock

clock:  

حرف العطف: باللغة العربية
                       

                                        

يف اجلملة السابقة ألن 

Omar AL

اللغة الربيطانية  /أوالً         

half past X                                 

 
quarter past X

o'clock. 
o'clock. 

quarter to X  
o'clock. 

o'clock. 
  

. 
 

اللغة األمريكية  /ثانياً                

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية

o'clock. 

clockآ�0�1 ا�/�$� 

and باللغة العربية
 كارلوس.            

هي أذكياء.                                        
are  يف اجلملة السابقة ألن

Omar AL-Hourani 

                

 (half past X

 (quarter past X

 
 (quarter to X

  .غري ذلك) 

                

تقرأ مثل احلالة األخرية للغة الربيطانية 

  
آ�0�1 ا�/�$� 

  

andمعىن  -

 جون و 

 هو و هي أذكياء
areوضعنا 

 

  
  
  

       

١ (

٢ (

٣ (

٤ (

  
                

  
- 

  
آ�0�1 ا�/�$� 

  

-
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  Century: ،   قرن   Month: ،   شهر   Week: أسبوع،      Day: يوم
 :أيام األسبوع هي -

Saturday (Sat) السبت , Sunday (Sun) األحد , Monday (Mon) االثنني , 
Tuesday (Thu) الثالثاء ,Wednesday (Wed) األربعاء , Thursday (Thu) اخلميس , 

Friday (Fri) اجلمعة 
 :أمساء األشهر -

 January 1  )يناير(كانون الثاين 

  February 2  )فرباير(شباط 
  March 3  )مارس(آذار 

  April 4  )أبريل(نسيان 
  May 5  )مايو(أيار 

  June  6  )يونيو(حزيران 
  July 7  )يوليو(متوز 

  August 8  )أغسطس(آب 
 September 9  )سبتمرب(أيلول 

 October 10  )أكتوبر(تشرين األول 

 November 11  )نوفمرب(تشرين الثاين 

 December 12  )ديسمرب(كانون األول 

  
" ألـوف "رقم عـادي  ك أو ميكن قراءته نيرقم-نيبينما تقرأ السنة رقم نيعادي نيرقمكاليوم والشهر رأ قي -

  .رقمني-رقمنيقراءته ولكن يفضل 
1999          nineteen-ninety nine 

2000          twenty-zero zero 
1631          sixteen-thirty one 

 "القمري"هلجري اللتقومي : AH،     "    الشمسي"مليالدي اللتقومي : ADيوضع بعد السنة      -

BC : الشمسي"للتقومي قبل امليالدي"  

  
  :Dateآ�0�1 ا��1ر�3 
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2/5/1320AD          two/five/thirteen-twenty AD 
3/12/1401AH          three/twelve/fourteen-one AH 

1000BC ألف سنة قبل امليالد 
7th century          القرن السابع 
1st century          القرن األول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أمــثــلــة
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من جهة القواعد واملفردات يوجـد فـروق   . بني اللغتني يف املفردات والقواعد واللفظ قرويوجد عدة ف -

الكـثري  فال عجب أن بني اللغتني  الك فرق كبري يف طريقة لفظ الكلماتأما اللفظ فهن ،بسيطة بني اللغتني
وهذه اجلداول تظهر لك الفرق بينهما  .العكسو نومايقوله األمريكي وايفهم يستطيعون أنال من الربيطانيني

  .يف حبوث الحقة عليها عرفنتيف املفردات أما القواعد فس
  :)or / -our-(الكلمات املنتهية بـ  /أوالً               

  

 املعىن أمريكية بريطانية
arbour arbor حمور دوران مكان مظلل ،  
armour armor درع 

behaviour behavior سلوك  
colour color لون  

endeavour endeavor اولحي 

favour favor خدمة معروف ، 

fervour fervor محاسة توهج ، 

glamour glamor فتنة ، سحر 

harbour harbor  ، ملجأميناء 

honour honor احترام شرف ، 

humour humor مزاج ، دعابة 

labour labor عمل 

neighbour neighbor جار 

odour odor  ، نكهةرائحة 

parlour parlor ردهة 

rancour rancor حقد 

rumour rumor إشاعة 

  
  :9�0 ا�	�9�1 ا��7��8��� وا#���آ��ا��5ق 
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saviour savior منقذ ، خملص 

splendour splendor روعة إشراق ، 

vapour vapor ضباب خبار ، 

vigour vigor نشاط 

  ): er / -re-(الكلمات املنتهية بـ  /ثانياً             
  

 املعىن أمريكية بريطانية
centre center وسط مركز ، 

fibre fiber ليف 

metre meter متر 

piastre piaster قرش 

sombre somber معتم ، كئيب 

theatre theater مسرح 

  
  :)log / -logue-(الكلمات املنتهية بـ  /ثالثاً             

 

 املعىن أمريكية بريطانية
catalogue catalog كتالوج،  نشرة معلومات 

dialogue dialog حوار 

monologue monolog مناجاة ذاتية 

prologue prolog رواية مةمقد 

  
  :الكلمات اليت يضاعف فيها احلرف األخري /رابعاً             

  

 املعىن أمريكية بريطانية
counsellor counselor قانوين مستشار 
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jeweller jeweler صائغ جواهر 

kidnapper kidnaper خاطف 

programmer programer مربمج 

traveller traveler مسافر 

worshipper worshiper ملبج 

  
  ):se / -ce-(الكلمات املنتهية بـ  /خامساً             

  

 املعىن أمريكية بريطانية

defence defense دفاع 

licence license ترخيص 

offence offense أذى إساءة ، 

practice practise ميارس يتدرب ،  
pretence pretense عاءاد 

  
  :كلمات متنوعة /سادساً               

  

 املعىن أمريكية بريطانية
apartment flat شقة  
apologize apologise يعتذر  
cheque check ، شيك مصريف ، يراجع حيقق 

film movie فيلم  
grey gray رمادي 

holiday vacation عطلة  
moustache mustache شارب 

petrol gasoline برتين  
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plough plow جرافة حمراث ، 

programme program برنامج 

pyjamas pajamas حبامة( ثياب النوم( 

recognize recognise فيتعر  
relize relise يدرك  

sulphur sulfur كربيت 

tyre tire إطار عجلة 

waggon wagon عربة 
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Select the ONE lettered answer that is BEST in each question: 
 

1) 102nd is written as: 
A. one hundred second. 
B. one hundred and second. 
C. one hundredth second. 
D. one hundredth and second. 

 
2) 8014698 is written as: 

A. eight million and fourteen thousand six hundred ninety eight. 
B. eight million fourteen thousand six hundred and ninety eight. 
C. eight millions fourteen thousands six hundreds ninety eight. 
D. eight million fourteen thousand six hundred ninety eight. 
 

3) run + -ed: 
A. runned. 
B. runed. 
C. runied. 
D. None of all above. 

 
4) wish + -s: 

A. wishes. 
B. wishs. 
C. wishies. 
D. None of all above. 

 
5) matrix + "-s": 

A. matrises. 
B. matrixs. 
C. matrixes. 
D. None of all above. 
 

6) lie + -ing: 
A. lyeing. 
B. lieing. 
C. lying. 
D. None of all above. 

 
7) read + -ed: 

A. read. 
B. readed. 
C. readded. 
D. None of all above. 

 
 
 
 
 



  ٢٥ www.expressenglish.4t.com Omar AL-Hourani 

8) love + -ing: 
A. loving 
B. loveing 
C. lovving 
D. None of all above. 
 

9) Choose the correct sentence: 
A. Dogs drink a water. 
B. Dogs drink water. 
C. Dogs drink the water. 
D. Dogs drinks water. 
E. Dogs drinks the water. 

 
10) Choose the correct sentence: 

A. Play with me. 
B. Played with me. 
C. Playing with me. 
D. None of all above. 

 
11) 10:45 is read in British clock as: 

A. ten and forty five o'clock. 
B. quarter to eleven o'clock. 
C. quarter to ten o'clock. 
D. quarter past ten o'clock. 
E. quarter past eleven o'clock. 

 
12) 9/10/2005AD is written as: 

A. nine/ten/twenty-fife AD. 
B. nine/ten/two thousand five AD. 
C. nine/ten/two thousand five BC. 
D. None of all above. 
 

13)  The most difference between British and American Language is: 
A. Grammar 
B. Vocabulary. 
C. How to pronounce words. 
D. None of all above. 

 
14) About the clock topic, all answers below are correct except: 

A. Americans use PM and AM. 
B. 8:15 means "quarter past eight o'clock". 
C. There is a big difference between American and British clock. 
D. 10:22 can be read in British "ten and twenty two o'clock". 


