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                  The English Alphabet  اإلنجليزيةالحروف األبجدية

  
      The Alphabet Letters                         الحروف األبجدية -اوًال

  

       يوجد في اللغة اإلنجليزية ستة وعشرون حرفا أبجديا ولكل حرف من هذه 
وإما ان يكتب ) Capital(األحرف شكالن في  الكتابة، فإما أن يكتب آبيرا 

  :وتصنف هذه األحرف من حيث لفظها الى نوعين هما) Small(صغيرا
  
    a, e, i, o, u :وهي)  Vowels ( حروف علة -1
  :وهي) Consonants (  حروف ساآنة أو صامتة -2

b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z   
  

                                               :ه األحرف وفيما يلي توضيح مفّصل لهذ
Meaning  

  المعنى
Example   

  مثال
  

Pronunciation 
  اللفظ 

  

Small  
letter 

  الحرف الصغير

Capital  
letter 

 الحرف الكبير
 a  A  إيه  mean  إسم
 b B  بي allb  آرة
 c C  سي ityc  مدينة
 d D  دي oord  باب
 e  E  إي gge  بيضة
 f F  إف atherf  أب

 g G  جي iantg  عمالق
 h H  إتش andh  يد

 i I  آي leism  يبتسم
 j J  جيه umpj  يقفز
 k K  آيه  eyk  مفتاح
 l  L  إْل ampl  مصباح
 m M  إْم anm  رجل
 n N  ْنِإ ose n  أنف

 o O  أوه peno  يفتح 
 p P  بي owerp  قوة، طاقة
 q Q  آيو ueenq  ملكة
 r R  آر oomr  غرفة
 s S  إْس nakes  أفعى
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 t T  تي eetht  أسنان
 u U  يو niversityu  جامعة
 v V  في  alley v  واٍد
 w W  َدبليو omanw  إمرأه
 x X  إآس xmi  يخلط
 y Y  وآي eary  سنه
 z Z  ِزْد eroz  صفر

  
             Digraphs ل صوتا واحدااألحرف التي تشّك مجموعات -ثانيا

  
التي تنتج عن )  Sounds( ية بعض األصوات        يوجد في اللغة اإلنجليز

  : التقاء حرفين أو اآثر ومن أهم هذه األصوات ما يلي
  

Meaning  
  المعنى

Example   
  مثال

Pronunciation 
  اللفظ

Digraphs  
  مجموعة الحروف

 dg ج   edgju قاضي
 du ج  atedugra  يتخرج
 ph  ف onephtele  هاتف
  gh  ف ghlau  يضحك
 gh  غ anaGh  غانا
 sh ش  irtsh قميص
 ch  ش inechma  آلة
  ci ش  alcispe خاص
 ch  ك aracterch  شخصية
 ck ك  ckclo ساعة حائط
 qu  ك eenqu  ملكة
  ch إتش  ildch طفل
 tu  تش retuna  الطبيعة

 tion شن  al tionna وطني، قومي
 sion جن sionvi نظر، رؤية

 th ث  inkth يفكر 
 th ذ  ereth هناك
  wh و  atwh ماذا
 kh  خ alidKh  خالد
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Pronunciation, Dictation and Spelling  
والتهجئة واإلمالء اللفظ   

  

                                                             Pronunciation   اللفظ-أوال
  
  
  

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
آاأللف الممدودة في )   a(يلفظ حرف  -1

 في الكلمة وذلك)  آ  ( ة العربيةاللغ
المكونة من ثالث أو أربع أو خمسة 

 . أحرف

 
 hand،  يد man،  رجل largeآبير 

 bad، سيئ dam ، سد landارض 

آما تلفظ الياء في )  a (يلفظ حرف  -2
في اللغة العربية إذا جاء ) آيك ( آلمة 

 .e)(في وسط آلمة تنتهي بحرف 

 case، حالة pace، خطوة raceسباق 
cake، آعكة name، اسم cameجاء 

آما تلفظ الياء في ) a  (رف حيلفظ  -3
في اللغة العربية إذا آان ) آيك ( آلمة 

 .) i (متبوعا بحرف 

 rainمطر  ،tail، ذيل maid   خادمة 
 air، هواء nail مسمار، ظفر 

 
آما تلفظ الواو في ) a ( يلفظ حرف  -4

غة العربية إذا آان في الل) جول(آلمة 
           :متبوعا بأحد األحرف التالية

)u, w, ll.(  

 law، قانون caution، حذر ballآرة 
taut، مشدود dawn، فجر tallطويل 

 إذا وقع في ةآالفتح)  a( يلفظ حرف   -5
  .أول الكلمة

 around، حول aboveفوق 
 across، عْبر ago،قبل Americaأمريكا 

 accuse، يتهمacquireيكتسب 
accept، يقبل accomplishينجز 

 abrupt، مفاجئ absurdمضحك 
  
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
إذا جاء قبله أحد )  b (ال يلفظ الحرف  -1

 . )m, u( األحرف التالية 
 thumb، إبهام اليد climbيتسلق 

 dumb، اخرس lambحمل 
 bomb، قنبلة wombرحم المرأة 

  

  )A, a( حرف -1

  )B, b( حرف -2
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
إذا جاء بعده ) سي(يلفظ  ) c (الحرف  -1

 . )i, e, y(  مباشرة أحد األحرف التالية
 cylinder، اسطوانة cellخلية 

 bicycle، دراجة هوائية race سباق 
تبعه أحد يإذا لم ) ك (يلفظ ) c  (الحرف  -2

 . )i , e, y(األحرف التالية 
 clock ساعة حائط ،clapيصفق 
cat قطة ،cry، يبكي car  سيارة 

  
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
 badgeشعار  ،bridgeجسر  ،edgeحافة   :في الكلمات التالية)  d (ال يلفظ الحرف  -1

 handsomeوسيم ،  wedgeإسفين
 knowledge، معرفة judgeقاضي 

2-   
  إلى)ed ( أو ) d ( عند إضافة الحرف 
 : نهاية فعل فانه يلفظ بثالثة أصوات هي 
 /d/, /ɪd/, /t/،آما يلي :  

إذا / t/آصوت ) d( يلفظ الحرف  - أ
حد اضيف إلى فعل ينتهي با

   :األصوات التالية
ch, p,k, f, s)  ش ،sh ث ،( th  

  /ɪd/ آصوت) d(يلفظ الحرف  - ب
إذا أضيف إلى   فعل ينتهي 

  ( d, t ):حد األصوات التاليةاب
  

 إذا/ d/آصوت) d(فظ الحرف يل   - ج
أضيف إلى فعل ينتهي بأحد األصوات 

 :التالية 
, b, g, m, l , r, n, v, ʒ,z) ذ th(   

  :أمثلة       
  
  إذا /d/آصوت ) d( يلفظ الحرف - 

 علة أضيف إلى فعل ينتهي بصوت
(vowel) مثل ،:  

 

 
  
  

stop: stopped/ laugh : laughed     
ask :asked/ bath : bathed
pass : passed/ wash : washed 
watch : watched/ mix: mixed 
advance: advanced. 

  
decide: decided/ want : wanted
  

  
rob: robbed/ save : saved 
fill : filled/ bathe: bathed 
aim : aimed/ pain : pained 
beg : begged/ seize : seized 
massage: massaged   

  
 

agree: agreed / play: played 
follow: followed 

 

  

  )C, c( حرف -3

  )D, d( حرف -4
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
سرة باللغة العربية  كآال) e(حرف اليلفظ    -1

 .إذا آان وحيدا في الكلمة
 men ، رجال bed، سرير netشبكة 
 ten، عشرة  seven، سبعةpenقلم حبر

آما تلفظ الياء في آلمة ) e(حرفاليلفظ   -2
في اللغة العربية إذا آان متبوعا ) عيد(

 ).ee(آان مضاعفاأو ) a(بحرف 

 meat، لحم read، يقرأ reasonسبب 
 beef،  لحم بقر teethأسنان 

meet، يقابل needيحتاج، حاجة 
إذا جاء في آخر ) e(حرف الال يلفظ  -3

 .الكلمة
 like، يحب lone، وحيد comeيأتي 

 name، اسم safe، آمن fameشهرة 
  
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
إذا آالجيم المصرية، ) g(فظ الحرف يل -1

)  r, o, u, a( تبعه أحد األحرف التالية 
  :آقولنا

guessيخمن ، go،  يذهب Godاهللا 
 good، جيد goal، هدف greenضرخا

 gulf،خليج gun، مسدس gainيكسب 
 garden، حديقة grassعشب 

grow، ينمو groundأرض 
يتبع عندما ) ج(يلفظ )  g (غالبا الحرف -2

  :مثل ،) e, i, y: (بأحد األحرف التالية
 gym، قاعة العاب hugeضخم 
 giant، عمالق generalعام 

 geneticsعلم الوراثة 
 generousآريم  ،germ مجر ثو
 manage، يتمكن wageيشن  اجر،

 resign ، يستقيل foreignأجنبي . :في الكلمات التالية)  g (ال يلفظ حرف  -3
 assignيخصص ، sign إشارة 

rein، حكم designيصمم 
  

  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
إذا جاء قبله الحرف  ) h(ال يلفظ الحرف  -1

)w (مثل ،: 
 whip سوط ، لماذاwhy ماذا ،what 
  wheel، عجلة whiteبيض أ

 hour ، ساعة honestصادق  :في الكلمات التالية)  h(ال يلفظ الحرف  -2
 exhilarationابتهاج 
 exhibition ض معر

  

  ) G, g( حرف -6

  ) H, h( حرف -7

  ) E, e( حرف -5
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
آالكسرة في اللغة  ) i( غالبا يلفظ الحرف   -1

  .العربية إذا آان وحيدا في الكلمة
 

 
 milk ، حليب lift ، يرفع thisهذه 

 thin، نحيف، رفيع shipسفينة  ،ifإذا 
 sin، خطيئة fill ، يمأل pinدبوس 

 
إذا جاء في وسط ) آي ( يلفظ  )  i(لحرفا -2

 . )e( الكلمة  المنتهية بالحرف 
 size، حجم sliceشريحة، حصة 

 pipeنبوب إ، smile يبتسم 
 nice، لطيف priceسعر 

إذا آان متبوعا ) آي ( يلفظ  ) i( الحرف -3
 . )gh (  بالحرفين

 high  ، عاٍلnight       ليلة
 light،  ضوء fightقاتل 

 right، خيرtightدود مشي
إذا آان / ɜː/يلفظ آصوت )  i (الحرف   -4

  .ثم حرف صامت)  r (متبوعا بالحرف 
 bird، طائر girl، بنت birthوالدة 
 third، ثالث thirstyعطشان . 

 
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
 الحرف  هإذا جاء بعد ) k(ال يلفظ الحرف  -1

) n (مثل: 
 

  know، يعرفknifeسكين 
 knit، يحيك knotعقدة 

 knock يدق ، knightفارس 
 kneelيرآع ، kneeرآبة 

  
 

 
 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم

  :في الكلمات التالية )  l( الحرف ظال يلف -1
 walk، يمشي talk، يتكلم calmهادئ 

 palm، نخيل chalk، طباشير calfعجل 
 yolk البيض ار، ُمح، صفshouldينبغي 
 could، يمكن almond، لوز halfنصف 

 
  

  ) I, i( حرف -8

  )L, l( حرف -10

  )K, k( حرف -9
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم

إذا جاء  ) n( ال يلفظ الحرف  -1
 . )m(  الحرف  هقبل

 
 hymn ةتيلر، تdamn، يلعن condemnُيدين 

 autumn، فصل الخريف columnعامود 
  
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
يتبع دائما بالحرف  ) q(حرف ال -1

)u.(  
 

 quick، سريع queen، ملكة  quiteهادئ 
 queue،طابور quantity، آمية qualityنوعية 

 quiet، هدوء quit، يتوقف عن quiltِلحاف 
 question، سؤال questionnaireاستبيان 

، غريب quarrel، خالف quarterربع 
  
  
 

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
 أحد هإذا جاء بعد) r(لفظ الحرف ي  -1

 .)u, o, i, e, a, y(حروف العلة التالية 
 

 read، يقرأ bring، يحضر travelيسافر 
 true، صحيح story، قصة from ْنِم

 أحد هإذا جاء بعد ) r(ال يلفظ الحرف  -2
 .)Consonants(الحروف الصحيحة 

 
 word، آلمة modernحديث 

 heartب ، قلgirl، بنت firstأول 
إذا جاء في )  r( ال يلفظ الحرف غالبا   -3

 .نهاية الكلمة
 

 doctor، دآتور teacherمعلم 
 near، قريب motherأم 

composer، مؤلف writerآاتب 
miner، زارع األلغام printerطابعة 

 manager، مدير centerمرآز 
listener، مستمع readerقارئ 

buyer، مشتري sellerبائع 
messenger، رسول letterالة رس

  sender، مرسلhunterصياد 

  )N, n( حرف -11

  )Q, q( حرف -12

  )R, r( حرف -13
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
إلى نهاية ) es أو s(عند إضافة الحرف   -1

 ,/s/, /z/آلمة فأنه يلفظ بثالثة أصوات هي 
/ɪz/آما يلي : 

 إذا /s/آصوت ) s(يلفظ الحرف  -      ا  
 أضيف إلى آلمة تنتهي بأحد األصوات

 :التالية
,p, t, k, f )ث ( th الحظ األمثلة :  

  
  

 /z/آصوت  ) s(   يلفظ الحرف -ب
إذا أضيف إلى آلمة تنتهي بأحد 

     :األصوات التالية
 ) r،l، m، ing،  n، g، d، bذ،th(   
  :مثل

  
  
  
 إذا /z/آصوت ) s(يلفظ الحرف  -

أضيف إلى فعل ينتهي بصوت علة، 
  :مثل

   
إذا ) ɪz (آصوت) s(يلفظ الحرف -ج

أضيف إلى آلمة تنتهي بأحد األصوات 
  :التالية 

  :مثل ، ) z, g, s, ch, sh،  ʒش      ( 
  

 
 

  
 

  
 
stop : stops/ want : wants/
 kick : kicks/ hate: hates 
proof : proofs/ month : months 
sleep: sleeps/ book: books 
laugh: laughs/ hat: hats 

 
 
describe: describes/ road: roads 
dog: dogs/, breathe: breathes 
 bathe: bathed / car :  cars 
remain: remains, cave: caves 
arm : arms/, sing : sings  

 
 
try: tries/ stay: stays 
know: knows /agree: agrees  
radios: radio / cow: cows

  
bridge: bridges/ dish: dishes
garage: garages/ bus: buses 
catch: catches/ box : boxes 
massage: massages. 
arrange: arranges
relax: relaxes/ rose: roses 
prize: prizes/, finish : finishes 

 
 في الكلمات / ʃ / )ش(يلفظ ) s(الحرف  -2

  :التالية

 insuranceمين أ، تsureمتأآد 
 sugar سكر assure ,يؤآد 

 mansionبيت آبير 
إذا وقع بين حرفي ) ز( يلفظ ) s(الحرف   -3

  .علة
reserve، يحجز resent يستاء 

diseaseمرض ،desert صحراء 
 

  )S, s( حرف -14
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 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
في الكلمات  ) t(  يلفظ الحرف ال -1

 :التالية
 listen، يستمع castle، قلعة hastenُيسرع 

 whistle، يصفر fasten، ُيغلق batchدفعة 
 often، غالبا soften، ُيلين watchيشاهد 

 ditch، خندق butcher، جزار fetchيجلب .
  
  

 
 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم

 withمع ، woman، إمراه weekأسبوع   . أول الكلمةإذا وقع في) و( يلفظ   -1
إذا جاء بعده ) w(ال يلفظ الحرف  -2

 .)r ( الحرف    
 write، يكتب wrestle، يصارع wrapيلف 
 wrist، رسغ writer، آاتب wrong أخط

في الكلمات ) w( ال يلفظ حرف   -3
 :التالية

 sword، سيف whole ل، آامل، آwho ْنَم
 answer ، جواب whomن م، whoseلمن 

  
  
  

 Exampleمثال  Ruleقاعدة الالرقم
 fix, mix, fixture, mixture  :ةفي الكلمات التالي) ks) (آس(يلفظ   -1
إذا جاء بيت حرفين صوتيين  ) gz(يلفظ   -2

)vowels (مثل : 
examامتحان ، exampleمثال 

 exact  صحيح ، مخرجexit 
 xylophoneآلة موسيقية: الزيلوفون  : اية الكلمات التاليةفي بد) ز ( يلفظ   -3

  Xeroxالة تصوير المستندات 
 
  
  

 Exampleمثال   Ruleقاعدة الالرقم
young، صغير yellow، اصفر yesنعم   .إذا جاء في بداية الكلمة) ي(يلفظ   -1
يلفظ آالكسره إذا وقع بين حرفين  -2

 .ساآنين أو إذا جاء في آخر الكلمة
 very، جدا readyمستعد ، carryيحمل 

bicycle، دراجة هوائية gymقاعة العاب 
في الكلمات ) آي ( يلفظ  ) y(الحرف  -3

  :التالية
why, my, by, apply, deny, cry 
satisfy, beatify, buy, psychology 

  

  )T, t( حرف -15

  )W, w( حرف -16

  )X, x( حرف -17

  )Y, y( حرف -18
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   Spelling and Dictation                 اإلمالء والتهجئة -ثانيا
  .رلتهجئة للمضارع المستمقواعد ا

  
  :، مثل)ing(نضيف للفعل المجرد  .1

read: reading    stand: standing       speak: speaking       drink: drinking   
  

  :، مثل)ing(نحذفها ثم نضيف ) e- (بإذا انتهى الفعل  .2
write: writing       leave: leaving         come: coming           take: taking  

  
إذا انتهى الفعل ذو المقطع الواحد بحرف صحيح مسبوقا بحرف علة، نضاعف  .3

  :، مثل)ing( الحرف األخير ثم نضيف
sit: sitting       stop: stopping           run: running              rub: rubbing  

  
 :رف األخير، مثل الحف، ال نضاع)y, x,  w (ةلكن إذا انتهى الفعل بأحد األحرف التالي -
  

sew: sewing       fix: fixing           enjoy: enjoying  
  

  :، مثل)ing(ثم نضيف ) y (ب) ie(ستبدل ن، )ie-  (بإذا انتهى الفعل  .4
die: dying               tie: tying                      lie: lying 

  
  )it, hes, he الشخص الثالث ( قواعد التهجئة للمضارع البسيط 

 
  :، مثل)s(اغلب األفعال في اللغة اإلنجليزية نضيف لها  .1

work: works       buy: buys              ride: rides        return: returns    
  

، )es(نضيف له النهاية )  s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o- ( بإذا انتهى الفعل .  .2
  :مثل

 pass : passes/, wash : washes/,  box : boxes/, buzz : buzzes/, go : goes .  
  
 ثم  )i (ب  )y( مسبوقا بحرف صحيح، نستبدل) y- (بإذا انتهى الفعل المجرد  .3

  :، مثل)es(نضيف النهاية 
study: studies         hurry: hurries         dry: dries           try: tries  

  
للفعل دون استبدال الـ     ) s (بحرف علة، نضيف مسبوقا )  y( لكن إذا انتهى الفعل بالحرف -
) y(مثل ،:  

play: plays            enjoy: enjoys      say: says               pray: prays    
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  .بسيط المنتظمالتهجئة للماضي ال قواعد 
 
  :، مثل )ed(إذا انتهى الفعل بحرف صحيح، نضيف  .1

help: helped     return: returned             box: boxed             clean: cleaned   
  

  :، مثل)d( نضيف ) e-  (ب إذا انتهى الفعل .2
live: lived           die: died             create: created          dance: danced  

 
إذا انتهى الفعل ذو المقطع الواحد بحرف صحيح مسبوقا بحرف علة ، نضاعف . 3

  :، مثل)ed( ر ثم نضيفالحرف األخي
rub: rubbed        stop: stopped         sun: sunned             sum: summed   

  
  : الحرف األخير، مثلف، ال نضاع)y, x,  w (ةلكن إذا انتهى الفعل  بأحد األحرف التالي -

bow: bowed        mix: mixed          play: played 
 

 
ثم نضيف ) i (ب) y( مسبوقا بحرف صحيح ، نستبدل) -y (ب لمجردإذا انتهى الفعل ا. 4

  :، مثل )ed(النهاية 
study: studied         hurry: hurried         dry: dried           try: tried  

 
 للفعل دون استبدال ) ed(مسبوقا بحرف علة، نضيف ) y-(إذا انتهى الفعل بالحرف  .5

)y( مثل ،:  
play: played         enjoy: enjoyed      annoy: annoyed        pray: prayed   

  
  :ومن شواذ هذه القاعدة ما يلي

pay: paid        lay: laid             say: said   
  )est( واسم التقضيل )er(قواعد التهجئة للمقارنة  

  
     ، ونضيف مقارنةلتشكيل صيغة ال) er(إذا آانت الصفة من مقطع واحد نضيف  .1

)est (التفضيل، مثل لتشكيل صيغة:  
cheap              cheaper               cheapest  
bright              brighter               brightest   

 
  :للتفضيل، مثل) st(للمقارنة أو ) r(، نضيف فقط )e-  (بإذا انتهت الصفة  .2

nice                nicer                    nicest 
wide               wider                  widest  
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إذا انتهت الصفة ذات المقطع الواحد بحرف صحيح مسبوقا بحرف علة، نضاعف .  3
  :، مثل)est(أو ) er( الحرف األخير ثم نضيف

 big                bigger                  biggest 
 

  : الحرف األخير ، مثل ف، ال نضاع) y,w (ةف التاليلكن إذا انتهت الصفة بأحد األحر -
 

slow            slower                    slowest 
coy            coyer                        coyest   

 
  )ly( قواعد التهجئة للظروف المنتهية بـ 

 
، )ly(يف ثم نض) i (ب) y(مسبوقه بحرف صحيح، نستبدل ) y-  (ب إذا انتهت الصفة .1

  :مثل
easy: easily            heavy: heavily              temporary: temporarily   

  
 :، مثل)ly ( ونضيف  ) e( ، نبقي )- e  (بإذا انتهت الصفة  .2

nice : nicely            extreme: extremely        polite: politely  
 

  :، مثل)y (ونضيف) e(، نحذف )le-  (بإذا انتهت الصفة  .3
possible: possibly     simple: simply         terrible: terribly  

 
  :عند تشكيل الظرف، مثل ) ally(، نضيف )ic-  (بإذا انتهت الصفة  .4

basic: basically        fantastic: fantastically  
  
 

 :)ei( أو )ie(قاعدة تتابع الحروف  
  
  :، مثل )ei(فيجب أن يتبعها ) c (إذا آانت الكلمة تحتوي على الحرف .1

  receiveيستقبل  ،deceit خداع ، receiptوصل استالم  ،ceiling  سقف ،deceiveيخدع 
         

  :، مثل )  c (رغم عدم وجود الحرف ) ei  ( لكن هناك بعض الكلمات تحتوي على -
  

   leisure، وقت الفراغ height، ارتفاع vein، وريد weight، وزن neighbor جار
   either، إما neither، ال heir، وريث reign، حكم rein، رسن، عنان deignيتنازل 

  reinforce، يقوي reindeer، حيوان الرنةbeing، وجود، آائن حي beige  لون بيج 
  

  :، مثل)ie(تكون ) c(إذا لم تحتوي الكلمة على الحرف  .2
  friend، صديق believe، يعتقد piece، قطعة niece ،ابنة األخ أو األخت chief رئيس 



 13  English Grammar For All Levels                     Murad  Sawalmeh 
                                                   

  

 

 Definite and Indefinite Articles  أدوات المعرفة والنكرة

  
                                  The Definite Article أداة التعريف: اوال

          
 Pronunciation of the definite article لفظ اداة التعريف      -            

     
 اذا آانت متبوعة بكلمة تبدأ بحرف ساآن، /ða/،)َذ(  اداة التعريف بالفتحةتلفظ  - أ

  :مثل 
The door, the car, the moon, the film. 

 تبدأ بحرف علة، ةاذا آانت متبوعة بكلمði/ )/:ِذ( تلفظ اداة التعريف بالكسره - ب
  :مثل

The end, the apple, the idea, the air.  
  

   The use of the definite article             ف استعمال اداة التعري-  
  
     تستعمل مع األسماء المعدودة وغير المعدودة المعروفة والمحددة سواء آانت  -1 

  :مفردة أو جمع، مثل
   1- The Jordanian player won the first prize.  

  . األردني بالجائزة األولىب     فاز الالع
  2- The letter you wrote to me was full of expressive words. 

  .          الرسالة التي آتبتها لي آانت مليئة بالكلمات المعبرة
  3- The water of this well isn’t good for drinking. 
  4- Do you know the people who live next door?  

 
  :تستعمل قبل االسم المتبوع بأحد حروف الجر، مثل -2

1- The inhabitants of this town are generous. 
  .    سكان هذه القرية آرماء

2- The teachers in this school are experienced. 
 

  :، مثلضمائر الوصل تستعمل قبل االسم المتبوع بأحد -3
1- The book which I bought is written by our neighbor.  
2- I like the vegetables that grow in Jordan.  
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  : ، مثل) S + V ( تستعمل قبل االسم المتبوع بالترآيب التالي -4
  

1- The man I met yesterday speaks English and German well. 
  2- The castle Jamal visited in Jordan was built two years ago.  

 
 :، مثل) Ving or V3( تستعمل قبل االسم المتبوع بالترآيب التالي  -5

1- The man sitting there is my friend. 
2- I like the plays written by Shakespeare. 

 
  :تستعمل قبل االسم المسبوق بصفة، مثل -6

1- I like the classical music. 
2- The good teacher knows what to teach.  
3- The polite student should respect his teachers. 

  
  :تستعمل مع األسماء الفريدة من نوعها والوحيدة في الكون، مثل -7

The earth, the sun, the moon, the world, the sky, the universe                
the weather, the rain, the wind, the sea, the north, the west, the east          
the south, the environment, the capital, the air, the ground, etc.   

  
  :ل تستعمل قبل االسم الذي يذآر للمرة الثانية في الجملة، مث-8

.  I have two cars: a Ford and an Audi. 
. is blackthe Audiis white and The Ford   

   
  .سيارة الفورد بيضاء وسيارة االودي سوداء. فورد واودي: امتلك سيارتين

  
ولكن عندما أصبحت هذه األسماء ) Ford, Audi(قبل االسم  ) a(دمنا األداة الحظ إننا استخ

  .لتعريف هذه األسماء) the (معروفه للمستمع والمتكلم استخدمنا األداة 
  
 تستعمل مع الصفات التي تدل على مجموعة معينة من األشياء أو األشخاص، -9

  :بشرط أن ال تتبع هذه الصفات باسم مثل
  

  the poor الفقراء -the strong األقوياء - the weakالضعفاء 
  The rich  األغنياء - the homeless المشردون - the youthالشباب 

  The sick المرضى the old -آبار السن  the handicapped - المعاقون 
  The disabled العجزة -the injured الجرحى The dead-الموتى 
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المحيطات، األنهار، القنوات، مجموعة الجزر،  البحار، ء تستعمل مع أسما-10
  :وسالسل الجبال، والصحاري، مثل

  The Red Sea البحر األحمر - The Dead Seaالبحر الميت 
  The Pacific Ocean المحيط الهادئ - The Atlantic Oceanالمحيط األطلسي 

   The Nile نهر النيل-The Times نهر التايمز 
   The Suez Canal  قناة السويس-The Panama Canal قناة بنما 

   The Canaries  جزر الكناري- The Bahamas جزر البهاما 
  The Andes جبال االنديز - The Alps جبال األلب 

  The Saharaالصحراء الكبرى 
  : تستعمل مع صفات التفضيل في المقارنة، مثل-11

- It was the worst day of my life!        ا يوما في حياتيآان أسو.   
. you will do itthe better,  you practice EnglishThe more -  

  
  : تستعمل قبل أسماء األدوات الموسيقية، مثل-12

The piano - the flute - the guitar- the violin    
  

  : تستعمل مع المعالم البارزة والمعروفة للناس، مثل-13
The post office - the theatre - the cinema - the stadium- the central bank 
the cinema/movies- the circus-the ballet and the opera 

  
  : تستعمل مع أسماء البلدان التي تحتوي على الكلمات التالية-14

  State دولة -union اتحاد - kingdom مملكة republic -جمهورية 
    

   The Syrian Arab Republic                              الجمهورية العربية السورية    
   The Hashemite Kingdom of Jordan                      المملكة األردنية الهاشمية 

The Union of Soviet Socialist Republics  
              اتحاد جمهوريات االتحاد السوفيتي االشتراآية 

   The United States of America                             الواليات المتحدة األمريكية  
  

، )   hotel names and currencies ( تستعمل مع أسماء الفنادق والُعمل -15   
  :مثل

The Holiday Inn, Amman Regency, the U.S. dollar, the yen, the euro. 
  

  :، مثل)اليوم والشهر والسنة ( تستعمل قبل التاريخ الكامل الذي يحتوي على -16    
  

1- The sixteenth of March, nineteen eighty two. 
.1982السادس عشر من آذار عام   

                                 .The 13th  of April 1990 -2       1990الثالث عشر من نيسان عام      
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  : مثل تستعمل مع أسماء المجالت والصحف واألعمال األدبية،-17
The Jordan Times - the Star - the Iliad - the Newsweek               
the Independent- the Times  

  
  : تستعمل مع التراآيب اللغوية الدالة على الملكية، مثل-18

  The student’s book    آتاب الطالب -the engineer’s office مكتب المهندس 
 The name of the book  اسم الكتاب - the window of the room شباك الغرفة 

 
إذا آانت بمعنى  )Abstract Nouns( تستعمل مع األسماء المجردة أو المعنوية -19

  :خاصا وليس عاما، مثل
1- The honesty of the man is good. 

  .صدق الرجل جيد
2- The generosity of this family is endless.    

  . ينتهيآرم هذه العائلة ال
  

  : تستعمل مع أسماء المواد إذا آانت بمعنى خاصا وليس عاما، مثل-20
 

1- The furniture in this house is beautiful.  
  .األثاث في هذا البيت جميل

2- The paper of the book is old.   
  .ورق الكتاب قديم

  
  :ا، مثلتستعمل قبل أسماء وجبات الطعام إذا آانت بمعنى خاصا وليس عام  -21

 
1- The supper of the last night was delicious. 

  .       عشاء الليلة الماضية آان لذيذا
2- The lunch of yesterday was good. 

  .     غداء أمس آان جيدا
 

  : إذا آانت بمعنى خاصا وليس عاما، مثل األربعة تستعمل قبل أسماء الفصول -22
 

1- The winter of the last year was cold. 
  . فصل شتاء السنة الماضية آان باراد

2- The spring of this year is beautiful.  
 .    فصل ربيع هذه السنة جميل
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  :، مثل )عندما نتحدث عنها بشكل عام( تستعمل قبل األسماء المفردة -23
  

1- The flag is a notional symbol.                                طنيالعلم رمز و.   
2- The cat is a tame animal.                                       القطة حيوان أليف.  
3- Who invented the telephone?                                من اخترع الهاتف؟  
4- The violin is more difficult than the piano.    

.الكمان اصعب من البيانو                                                                    
  

              The Indefinite Articles (a, an)أداتي التنكير: ثانيا
  
  a, an (      Pronunciation of the indefinite articles( التنكير أداتي لفظ -   
 
ا آانت متبوعة بكلمة تبدأ ، إذ/ə/آالفتحة في اللغة العربية) a( تلفظ أداة التنكير-أ

  :بحرف ساآن، مثل
a car               a letter               a man          a book       

  
عة بكلمة تبدأ بحرف علة، و، اذا آانت متبən/  /)أن(مثل ) an( تلفظ أداة التنكير-ب
  :مثل

an apple       an umbrella       an eagle       an orange   
  

                             The use of the indefinite articles التنكيرأداتي استعمال -  
                                                                     

مع االسم المفرد المعدود الذي يبدأ بأحد أحرف العلة          ) an(تستعمل أداة التنكير  -1
 ) a, u, e, i, o( ومع الكلمات المفردة التي تبدأ بالحرف ، )h (  ويكون صامتا ال

 :يلفظ ومتبوعا بحرف علة، مثل
  

an article      an umbrella         an egg       an index      an oven       an hour     
an heiress     an honest man     an honor     an honorable person       

 
مع االسم المفرد المعدود الذي يبدأ بحرف ساآن مثل                             ) a(ل أداة التنكير تستعم -2

 b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z ) ( ومع الكلمات المبدوءة
 :، مثل)you(بحرف علة و يلفظ مثل 

a plane             a camel          a hand      a man     a child      a university  
  a useful book           a eulogy   a European       a uniform     
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ستخدم آمثال لمجموعة من نوعها، يتستعمل قبل االسم المفرد المعدود الذي  -3
  :مثل

د                              A book is a good companion -1الكتاب صديق جي
ذا  ) آل آتاب صديق جيد( ، إذًا معنى الجملة يصبح )آل(هنا جاءت بمعنى ) a (أداة التنكير    وه

 ).     استخدمت أداة التنكير هنا للتعميم( يعني  أن جميع الكتب أصدقاء جيدون
  

   A lion is a ferocious animal -2األسد حيوان مفترس 
  وهذا يعني ) آل أسد حيوان مفترس( معنى الجملة أي أن) آل(أيضا جاءت بمعنى ) a (أداة التنكير

  .        ان جميع األسود حيوانات مفترسة
  : تستعمل مع التعابير العددية، مثل -4

a million dollars, a dozen eggs, half a dozen, a hundred persons,   
a thousand students. 

  :س، مثل تستعمل مع المهن واألعمال التي يقوم بها النا-5
 

 1- Khalid is an accountant.                   يعمل خالد محاسبًا 
  Mohammed is a judge -2  محمد قاٍض                              

  
  :، مثلة والنسبة، الزمن، المسافة تستعمل للداللة على األسعار، السرع-6

1- Banana is 5 dinars a kilo. 
2- We drove at 120 miles an hour. 

 
  : تستعمل في جمل التعجب مع االسم المفرد المعدود، مثل-7

                         !What a beautiful car -1!يا لها من سيارة جميلة
   !                                    !What a pretty girl -2ما أجمل البنت

  
أو أداتي التنكير              ) the(التعريف الحاالت التي ال تستخدم معها أداة . ثالثًا

 ) a, an ( وفي هذه الحالة نستخدم)Zero Article :(  
  

  ).by   ب تسبق وسائط النقل: (  وسائط النقل-1
to travel by car, to go by train, to travel by plane, to arrive by boat to travel by 
ship, to go by bus, to come by bicycle, to travel by sea                  

  :  وجبات الطعام-2
to have breakfast, to get lunch, to eat supper/dinner. 

  :لأما إذا سبق وجبات الطعام صفة يجب أن تسبق بأداة تنكير، مث
 
- I had a delicious lunch.                     تناولنا وجبة غداء لذيذة 
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  ).at, after, before, around, towards   ب تسبق: ( ليل والنهار أوقات ال-3
  

at night, at down, around noon, before midnight, at sunrise 
after sunset, towards evening. 

  :مع الكلمات التالية) the (ولكن نستخدم # 
in the morning, in the afternoon, in the evening.  

  
  :، مثل)عندما نتحدث عنها بشكل عام(المعدودة الجمع والغير معدودة  األسماء -4

1- Parents are responsible for their children.   )تعميم(  
2- We can’t live without water and air.           )تعميم(  
 

  :، آما في األمثلة )the(أما إذا تخصصت هذه األسماء فأنها تأخذ أداة التعريف # 
1- The water of this well is cold.                  )تخصيص(  
2- The books I read last week were useful. )  تخصيص(  
 

  ). ( in, to, at :حرف جر مثلبعادة تسبق : ( أسماء المؤسسات والمواقع-5
  

to home, arrive home, come home, at home, from home,  
get home.                                                                     

Home

 to work, at work, from work, finish work, start work      Work 
to bed, in bed, into bed.                                                    Bed 
to school, at school, in school, from school, leave school 
 start school, enter school.                                        

School

 at university, to university, from university
leave university, start university, enter university        

  

University

 in prison, to prison, into prison.     Prison
to church, at church, into church, from church.                   Church
 in hospital, to hospital, at hospital, into hospital Hospital
at college, to college, from college, in college,           
 leave college, start college, enter college.                   

  

College

to class, in class, from class.  Class
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  : والمواقعقبل هذه المؤسسات ) the(يمكن أن نستخدم أداة التعريف : مالحظة# 
  

الجامعة ( ل الغرض الذي تؤديه، مثًال  بسبب طبيعة عملها أو ألجى هذه المؤسسات إلنا إذا ذهب
 فإننا ال )والمدرسة والكلية للدراسة، المستشفى للمعالجة، الكنيسة للعبادة، السرير للنوم وهكذا 

  :، مثل"the" من اجل أمر آخر فأننا نستخدم يها ولكن إذا ذهبنا إلنستخدم قبلها أداة التعريف،
  

1- Every day Ali goes to school.          )يذهب علي إلى المدرسة من اجل الدراسة(  
.  to see his son’s teacherthe school  Ali’s father went to -   

  " )the"ذهب والد علي إلى المدرسة من اجل مقابلة المدرس وليس للدراسة، لذلك استعملنا ( 
  

 clock' o10 at bed I go to -2.اذهب إلى النوم الساعة العاشرة                       
  -  the bedAhmed is sitting on            .          على السرير      يجلساحمد 

  
 nowin class Rami is -3 .                                  .   رامي في الصف اآلن
  - is on your rightThe class                         .          .  الصف على يمينك

 
in hospital Ahmed is sick -4                          . احمد مريض في المستشفى

         
.        in Ammanin the hospital Mona is a doctor -  

 
  at college I met her -5 .                                             أنا قابلتها في الكلي 
-at the collegell meet you ' I       .). لقاءكلية آمكان لهنا ال.( سأقابلك في الكلية

        
  
 المعنوية، البلدان، القارات، اللغات، األمراض، األيام، ء أسماء العلم، األسما-6  

  : مثل واسماء الشرآات والشوارع والطرق واأللعاباألشهر، والفصول
.Fridays usually visits his friends on Amer -1 

. importantdignity and honorhe Arabs regard  T-2 
.Jordan I live in -3 

. is the largest continuant in the worldAfrica -4  
. fluentlyFrench and English He speaks -5 

.Cancer This man was ill with -6 
.are my favorite monthsJanuary and April  -7 

. rwinte It snows in -8  
. tennis I like playing -9 

.   is full of peopleOxford Street -10 
.known company- is a wellMicrosoft -11 
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Exercises   
  

- Choose the correct answer in brackets.  
  : اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس

1- Do you know the largest city in ---- Asia? (a, an, x). 
2- I have lived in ---- United States of America for two years. (an, the, x). 
3- I bought ---- new house yesterday. (a, an, x). 
4- ---- rich are people having a lot of money. (A, The, X). 
5- Yesterday we ate ---- meat for dinner. (a, the, x). 
6- ---- rain that fell last night caused some problems. (A, The, X). 
7- ---- Red Sea is in the Middle East. ( A, An, The). 
8- ---- cats are clever animals. ( A, The, X). 
9- I like ---- people who live in Jordan. (a, the, x). 
10- He usually goes to Amman by ---- bus. (a, an, x).  

  
- Find the mistakes in using the articles in these 
sentences, then correct them.  

 : جد األخطاء في استعمال األدوات في الجمل التالية ثم قم بتصحيحها
1- Time is a money.  
2- A Jordan is a lovely country. 
3- He is ill with the influenza. 
4- My neighbor is in a prison for robbery. 
5- I like stars at the night. 
6- I will travel to the Syria by a plane. 
7- I pity poor who have no enough money. 
8- My father is an doctor in Amman. 
9- I always have a lunch at 4 o’clock. 
10- My sister fears the snakes. 
11- I don’t like the coffee. 
12- I play guitar in my free time. 
13- Do the Jordanian people work hard? 
14- I didn't go to cinema last week. 
15- My father is a honest man. 

 


