
Simple past tense                                                                زمن الماضي البسيط 

Simple past tense is used to express the actions that happened in the past or 

happened one after the other. For example,  

The baby played with the ball.  

 هو الزمن الذي يتحدث عن نشاط أو حدث أو فعل معين حدث وانتهى في الماضي

 . إذا الفعل أو الحدث بدأ وانتهى في الماضي.

 

Keywords   الدالالت الزمنية 

 عند وجود هذه الدالالت في الجملة فهذا يعني ان الزمن هو زمن الماضي البسيط. 

Last week, last day, last year, yesterday, an hour ago.  

 

The structure   الشكل األساسي                                             

 تتكون جملة الزمن الماضي البسيط من : 

Subject + verb + object فيه مفعول الماضي +بزمن  فعل + فاعل                             

He went to school last Monday.  

He played football last week.  

او  regular verbs قياسية أفعالاما  األفعالند تحويل الفعل الى الزمن الماضي, هنالك نوعين من ع

 . irregular verbs   شاذة أفعال

Regular verbs     األفعال القياسية 

ية الفعل لتحويله الى نهاed إضافةلزمن الماضي وهي  األساسيةيتبع القاعدة  األفعالهذا النوع من 

 الى زمن الماضي, مثل: 

Walk +ed = walked  

Work + ed = worked  

 فقط للحصول على الزمن الماضي للفعل.  dفيضاف له  eاذا كان الفعل منتهي بحرف 

Arrive + d = arrived  

Like + d = liked  

 



 

 .  edفقط  نضيف ( i,o,u,e,aمسبوق بحرف علة )  yاذا كان الفعل منتهي ب 

Play + ed = played  

Enjoy + ed = enjoyed  

  edونضيف  iالى  yحرف صحيح نقلب ال  yاما اذا سبق حرف ال 

Study + ed = studied  

Copy + ed = copied   

 edاذا انتهى الفعل بحرف صحيح قبله حرف علة, نضاعف الحرف الصحيح ونضيف 

Stop +ed = stopped  

Dip + ed = dipped   

Irregular verbs  األفعال الشاذة 

   األفعال:لذلك يجب حفظ هذه للفعل الماضي  األساسيةالقاعدة  عال يتب األفعالهذا النوع من 

 الماضي  الفعل 

Send  يرسل Sent  

Say  يقول Said  

Buy شتري ي  Bought  

Tell  يقول Told  

Make  يصنع Made  

Bring  يحضر Brought  

Cut  يقطع Cut  

Put  يضع Put  

Catch   يمسك Caught  

Drive قودي  Drove  

Go  يذهب Went  

 

Negative sentence   النفي 

 الى الجملة وحسب القاعدة التالية  not عند النفي نضيف 

Subject + auxiliary verb  فعل مساعد+not + main verb فعل رئيسي+ object  

He played football last week. 

They bought a car last year.  



مع جيب الصفحة ^_*(  من) didالفعل    نضيف على فعل مساعد لذلك يال تحتونالحظ ان الجملة  

)في حالة الفعل القياسي( ونرجع الفعل الى المصدر اذا كان الفعل  من الفعل الرئيسيedحذف ال 

  شاذ.

He did not play football last week.  

They did not buy a car last year.    

Question sentence   االستفهام 

  سب القاعدة حتقدم الفعل المساعد على القاعل, عند االستفهام ي

Did+ subject+ verb   ?+ object +مصدر  إضافة أيبدون 

He played football last week.  

Did he play football last week?  

They bought a car last year.  

Did they buy a car last year?  

 

Homework واجب بيتي 

1- Julia………. a sponge cake last day. (  make, makes, made, maked).  

2- He ……. Salt to his food last time. (did not add, did not added, does not 

add, do not add)  

3- ……….. to work early last week? (did they arrived , they did arrive, did 

they arrive, they do not arrive)  

4- we……… our lesson yesterday. ( studied, studyed, study, studyd)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


