
English Verbs
Verb Formula Use

Present Simple Sub + V(1) + Obj باستمرار) یحصل (شيء دائمة عادة -1
علمیة حقیقة او علمیة حالة -2

Present Continues Sub + am/is/are + V-ing + Obj االن یحدث ما عمل -1
مؤقت) سكن (مثل مؤقتة حالة -2

الجمعة) یسافرون (سوف القریب المستقبل تنظیم -3
Present Perfect Sub + has/have + V(3) + Obj زال وما الماضي في (انتھى العمل أثر على التركیز نرید -1

اآلن) حتى مستمرا اثره
االن حتى مستمرا زال وما الماضي في بدأ عمل -2

Since/for
ادرس” زلت ما - الثانویة منذ االنجلیزیة اللغة “درست
بصیغة: غالبا وتأتي حدیثا حصل ما عمل عن للتعبیر -3

have + just + V(3) الفوز مثل
الماضي في زمنھ یحدد ولم الماضي في حدث عمل -4
مرة عشرین الفیلم رایت مثل مھم) غیر العمل (حدوث

Before, already, never, ever, once,
Many times, several times, -times

واالنجازات التجارب عن التعبیر -5
م انتھى قد یكون ان یجب انھ مع ینتھي لم عمل لوصف -6

قبل ن
Present Perfect Continuous Sub + has/have + been + V-ing

+ Obj
مع واضح بشكل مستمرا زال وما الماضي في بدأ عمل -1

Since/for ( یومین لمدة رسالة كتبت (انا مثل
زمنیة فترة مع یأتي ان بشرط حدیثا بدأ عمل عن للتعبیر -2

Lately, Recently
“ مؤخرا كثیرا التلفاز تشاھد “ھي مثل

Past Simple Sub + V(2) + Obj الماضي في حدث ما عمل -1
البارحة” فیلما “رأیت مثل

مع: وغالبا الماضي في وانتھى الماضي في بدأ ما عمل -2
Yesterday, from - to, for-, all day/year

Last weak, last -,one year ago, that day,
At the moment

الماضي في حدثت كلھا متسلسلھ احداث -3
الشاطئ على وتمشیت عملي انھیت مثل

الشرطیة الجمل مع -4
Past Continuous Sub + was/were + V-ing + Obj لیس اخر, عمل قطعھ ثم الماضي في یحدث كان ما عمل -1

While, when : مع ویأتي نھایتھ في
الماضي في محدد وقت في مؤقتة حالة وصف -2

الماضي في نفسھ الوقت في یحدثان عملین عن للتعبیر -3
While بینھما یكون

العشاء یعد صدیقي بینما ادرس كنت مثل
ویأتي دائم بشكل متكرر بشكل یحصل حدث عن للتعبیر -4

Always, Constantly” متأخرة تأتي كانت ”دائما



Past Perfect Sub + had + V(3) + Obj العمل یبدأ ان قبل وانتھى الماضي في بدأ األول العمل -1
عمل حدوث قبل انتھى عمل اخر بمعنى الماضي, في الثاني

الماضي. في اخر
الماضي في محدد وقت قبل حدث عمل عن للتعبیر -2

After, before, when, as soon as
الشرطیة الجمل مع -3

Past Perfect Continuous Sub + had + been + V-ing + Obj ثم الزمن من لفترة واستمر الماضي في بدأ األول العمل -1
الثاني العمل بدأ عندما األول العمل انتھى , الثاني العمل بدأ

الماضي في لحدث سبب عن لتعبیر -2
یعمل” كان ألنھ متعبا كان جون مثل”

Be going to = (gonna) Sub + am/is/are + going to +
V(1) + Obj

القریب للمستقبل یستخدم -1
الباب افتح سوف انا یدق الجرس مثال:

Future Simple Sub + will + V(1) + Obj في ما وقت في سیتم او سیحدث ما عمل عن للتعبیر -1
المستقبل

Future Continuous Sub + will be + V-ing + Obj عمل وسیقطعھ المستمر المستقبل في سیجري ما عمل -1
بسیط مستقبل الثانیة: نھایتھ”, في “لیس اخر

المستقبل في محدد وقت في مؤقتھ حالة لوصف -2
التاسعة” الساعة في بانتظارك اكون سوف “انا

Future Perfect Sub + will have + V(3) + Obj اخر عمل یبدأ ان قبل وینتھي المستقبل في سیبدأ ما عمل -1
المستقبل في محدد وقت قبل سیحدث ما عمل عن للتعبیر -2

الثامنة” الساعة في في نمت قد سأكون “انا مثال
By كلمة وجود عند -3

البسیط بدل التام المستقبل استخدام فیجب خالل تعني والتي
اجتماع اجرینا قد سنكون غدا الوقت ھذا مثل في مثل:

Future Perfect Continuous Sub + will have been + V-ing +
Obj

الزمن من لفترة وسیستمر المستقبل في سیبدأ ما عمل -1
الثاني بدایة عند األول وسینتھي الثاني, العمل بعده سیبدأ ثم

المستقبل في ما لحدث سبب عن للتعبیر -2
سوف ألنھ یغادر عندما جیدة ستكون االنجلیزیة لغتھ مثل”

المتحدة الوالیات في سنتین لمدة االنجلیزیة اللغة یدرس
Future in the past استخداما االكثر

* Sub + would + verb1 + Obj
* Sub + was/were + going to +
V(1) + Obj
* Sub + was/were + to + V(1) +
Obj

ولكنھ الماضي في الحدوث وشك على عمل عن التعبیر -1
یحدث لم

مثل:
اشتري” لم “لكنني سیارة سأشتري كنت انا


