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طريقة اإلجابة على السؤال كيف نميز قاعدة السؤال   السؤال   الرقم  

البحث عن المؤشر و التركيز على 

Sometimes ,ever , always, usually 

رتبط أو  أن الجملة تعبر عن وقت بالمستقبل م

بمناسبة متكررة 

ل نميز سؤال األزمنة من خالل وجود  نفس الفع

بالخيارات مع اختالف التصريف لكل خيار

المضارع البسيط  1-

ة البحث في داخل الجملة عن الروابط التالي

When   ,   while    

ال تنسى مراعاة اإلفراد و  الجمع 

ل نميز سؤال األزمنة من خالل وجود  نفس الفع

بالخيارات مع اختالف التصريف لكل خيار

الماضي المستمر  2-

هنا يجب مراعاة اإلفراد و  الجمع و  أيضا 

تي مطابقة الزمن و ارجو االنتباه للخيارات ال

توضح المبني للمجهول حتى ال تخطئ

:نحدد هذا السؤال من خالل الخيارات التالية

Has/have +been +V.ing

Had+been+Ving

تمر الماضي التام المستمر و  المضارع التام المس 3-

بل و هنا يجب التأكد من وجود وقت في المستق

يدا نجيب مستقبل تام  و انتبة ج byذا رافقه 

للخيارات 

:نحدد هذا السؤال من خالل الخيارات التالية 

Will+have+V.3

Will+be+V.ing

المستقبل التام و المستقبل المستمر  4-

أوال نحذف الخيارات الخاطئة ثم نبحث عن

و في حال عدم  وجود will+infمؤشرات الـ 

be+goingمؤشر نجيب بـ  to+ inf

:نحدد هذا السؤال من خالل الخيارات التالية 

Will+inf

Is-am-are+ going to + inf

be+goingالمستقبل البسيط و  to + inf 5-



طريقة اإلجابة على السؤال كيف نميز قاعدة السؤال   السؤال   الرقم  

ال بعد تمييز السؤال نحذف الخيارات التي

ابق تحتوي على التصريف الثالث و ثم نط

ز اإلفراد و الجمع ثم نطابق الزمن و التركي

سيطيكون على المضارع و الماضي و التام الب

من خالل الخيارات أوال فمعظم الخيارات تكون

أو من خالل وجود  be+V.3تحتوي على

حرف جر بعد الفراغ و يمكن أن يكون السؤال

جميعها أعد كتابة فيتم تميزه من خالل الخيارات ف

يجب أن تبدأ بالمفعول به 

المبني للمجهول  6-

هنا ال تنسى رسم مثلث أو هرم األزمنة و 

و تحويل جميع الضمائر و األفعال و الظروف

قم بحذف أي خيار مضارع 

نميز هذه القاعدة من خالل وجود كلمة 

Said/told  ة و يمكن أن تكون الجملة أعد كتاب

الكالم المنقول 7-

عدة التعامل مع الجملة السببة هو بتميز القا

بالدرجة األولى 

ل اذا كان السؤال أعد كتابة نقوم بتميزه من خال

 ask someone toوجود 

أما اذا كان السؤال على شكل اختيار الفعل ف

ودنقوم بتمييزه من خالل المعنى أو من خالل وج

Had   داخل الجملة أو من خالل وجود المفعول

به بين الفراغين  

الجملة السببية  8-

ون يجب االنتباه لالفراد و الجمع و غالبا يك

 ifالفراغ في شق ال ـ  

داخل السؤال  ifمن خالل وجود  الجمل الشرطية  9-



طريقة اإلجابة على السؤال كيف نميز قاعدة السؤال   السؤال   الرقم  

إذا كان السؤال اعد كتابة ال تنسى طريقة

به و إذا كان ضع دائرة انتالسهمين من الفاعل 

للزمن و اتبع طرق الحل التي تم شرحها 

نميز القاعدة من خالل الخيارات 

ن و يمكن أن يكون السؤال أعد كتابة فنميزة م

normalخالل كلمة 

-used to 10قاعدة الـ 

رح هنا قم بحل الجملة  و ال تنسى عند الحل ط

جميع خيارات الجملة و ركز على الطريقة 

الثانية و قارن الخطأ بين الخيارات 

ن السؤال يكون على شكل أعد كتابة و نميزه م

 Theأو  itخالل الخيارات فإما أن تبدأ بـ 

الجملة المنقسمة  11-

ال تنسى التركيز على الفرق بين

where  /which

نميزه من خالل الخيارات المطروحة  ضمائر الوصل  12-

حها  من المهم اتباع طريقة  القلب التي  تم طر

م األول مسبقا و انتبة لبداية  الحل هل بدأ باالس

أو الثاني 

ي  نميز القاعدة من خالل وجود  الكلمات التالية ف

more -less -not asالسؤال أوالخيارات  

قاعدة  المقارنة  13-

ب أوال يجب تحديد نوع السؤال ثم ارسم القل

حاول أن تطبق جملة واحدة على كل حالة 

ؤال هي القاعدة الوحيدة التي تأتي على شكل س قاعدة   األسئلة غير المباشرة  14-

يار هنا يوجد طريقتين للحل حسب بداية الخ

نتباه أرجوا التركيز على الطريقة الثانية  و اال

سية لالفراد و يجب التدريب على الحالة العك

ال نقوم بتمييز القاعدة من خالل وجود أحد األفع

نقل الكالم  / الدالة 

قاعدة  المبني للمجهول غير الشخصي  15-



طريقة اإلجابة على السؤال كيف نميز قاعدة السؤال   السؤال   الرقم  

اذا كان السؤال ضع دائرة أو اعد كتابة أول 

ة شيء نقوم بحذف جميع الخيارات المضارع

و ثم نطبق القاعدة من حيث الرجوع بالزمن أ

اذا بطريقة الضرب التبادلي وال تنسى انه

نتبع احترت بين النفي و اإلثبات بالخيارات

المعنى 

:تميز القاعدة من خالل وجود كلمة 

Wish / if only   و يمكن أن يرد فرعين واحد

wishأعد كتابة و اخر ضع دائرة للفعل بعد 

قاعدة التمني  16-

يرجى مراجعة مصطلحات األلوان و الجسد و النه سوف يكون هناك سؤال على أحد هذة 

المصطلحات و أرجو عدم اهمالل هذا الجزء و التركيز عند قراءة هذا الفرع تحديدا

مصطلحات األلوان و الجسد    17-

البا أرجو مراجعة المتالزمات الموجودة خاصة بالوحدة الثالثة و الوحدة التاسعة و سوف يكون غ

سؤال على أحد هذه المتالزمات و عددها بسيط و لن تستغرق وقت بالمراجعة 

المتالزمات و المرادفات و الوظائف 

اللغوية 

18-

أفرع في اإلمتحان على موضوع اختيارة الكتابة 4أو 3المقصود هنا بانه سوف يكون هنا 

الصحيحة للكلمة و أيضا اختيار علمة الترقيم الصحيحة 

التعبير دوائر  19-

أفرع على موضوع االشتقاق و نميز سؤال االشتقاق من خالل5أو4سوف يكون في امتحان الغد 

ضع وجود نفس الكلمة باالخيارات مع اختالف اخر مقطع و هنا ال تنسى كتابة كلمة صافح و و

عالمة لذا طبق حرفيا الية الشرح 16طريقة الحل قبل البدء باالسؤال معدل عالمة االشتقاق 

االشتقاق  20-



الجهد منا و 

التوفيق من هللا 




