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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  

 PAST CONTINUOUS و PAST SIMPLE شرح
 

 نقوم بشرح الزمنين كل واحد تلو االخر

 PAST SIMPLE -لبسيط الزمن الماضي ا” أوال
Use the past simple tense to talk about things in the past that are finished/ completed. Use  
- ed -  at the end of the verb      

 .يُستخدم الماضي البسيط للتحدث عن األمور واألحداث التي انتهت واكتملت وقوعها في الماضي 

 للفعل لتحويله لفعل ماضي  ed بإضافة نقوم

tennis yesterday afternoon edEx: We play 
 Note: Some “irregular” verbs in the past simple tense don’t have –ed ending , in this case we 

change some letters in the verb 

 بنهايتها ولكن تتغير بعض الحروف ed ليس لها إضافة” الشاذة“بعض األفعال  مالحظة:

the poem last week wroteEx: she  
 wrote للفعلهو الماضي write .)َكتََب( 
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لذا توجد عالمات  بعض االوقات الطالب ال يدرك باي زمن الجملة إذا أتى الفعل غير منتظم ،

  :خاصة بالزمن تدل على ان الجملة في الزمن الماض هي

 
Frequency of the tense; 

Yesterday – ago – last ( night , day , month , year). 

  :سوف نوضحها أكثر من خالل األمثلة التالية

.I cooked rice yesterday 

.You saw snake in your home last night 

.She performed Omrah two years ago 

.He finished his exam last day 

.We traveled last week 

.They married last month 

.It died last year 

.Use did not ( didn’t) to make negative past simple sentences 

.Ex: I didn’t see Sarah in the party 

.He didn’t finish his exam on time 

مالحظة: عند نفي الجملة الفعل يكتب بالمصدر ألننا 

 ادخلنا عليه أداة النفي
 .في بداية الجملة لعمل سؤال إجابته قصيره  Did نستخدم الفعل

Ex; Did she listen to music ? 

Yes, she did / No, she didn’t 

 

   )we , they  I , you , He , she , It , (مع جميع الضمائر اللي هي did  في الزمن الماضي نستخدم
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 PAST CONTINUOUS -لمستمر الزمن الماضي ا” ثانيا

Use the past continuous to talk about things which were “in progress” at a particular 

time 

 يستخدم الماضي المستمر للتعبير عن فعل كان مستمراً في نقطة محددة من الماضي

 كيف يتكون الزمن الماضي المستمر ؟
 الى نهاية الفعل  ing قبل الفعل وإضافة  was / were يتكون الفعل الماضي المستمر بإضافة

MINE RULE  
S + was / were + verb => ing + comp. 

.Ex: they were living in USA last year 

 Was comes with { I / she / he / it } 

لغير العاقل مثل األشياء    IT تستخدم :مالحظة

 .والحيوانات
 

Were comes with {  you / they / we }  
 :نقوم بتوضيح أكثر من خالل االمثل التالية

.I was studying English last night 

.She was doing her homework 

.He was typing on computer 
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.It was raining last day 

.You were speaking to him about your problem 

.They were playing football Yesterday 

.We were watching a movie on TV 

 Use “not”  to make negative past simple sentences ( was not / wasn’t ) and ( 
were not / weren’t ) 

.Ex: she wasn’t doing her homework 

.They weren’t play football yesterday 

 

في بداية الجملة لصياغة   WAS / WERE نستخدم

 سؤال
Ex: Was he trying to answer the question ? 

Were they playing last night ? 
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