
 tropS  

  (t  y l  I) ألعب

  (t  t  Ip I) أمارس

I do not play  ال ألعب 

I do not practice ال أمارس 

Other tenses 

  لعبت    I practiced                t  y led مارست  

 I will play  سألعب    

لَّة  ُكَرة الَقَدم  /ُكَرة الَمْضَرب   / الُجوْلف/  ُكَرة السَّ
Basketball          Golf             tennis ball         football 

اِولَة /الُيوَغا /المالكمة َزلُّج/ ُكَرة الطَّ       السباحة /التَّ

boxing      yoga      table tennis     skiing   swimming 

nooStah eCa sehtooC 

  (t eI t) أرتدي 

(t eI t)ألبس  
 

eaieSoea haCSaCnah   

He does not  ال يلبس  

I do not wear   ال أرتدي  

Other  haCSaCnah  

 I wore    ُارتديت     

     I  wore    ُلبست     

  t  will wear   ُسألبس  

/قبعة / بدلة /فستان  بنطلون /سترة /  تنورة/  قميص 

dress   suit     hat      shirt      skirt   jacket  trousers 

eCa apoCa teS 

  (t I I) أتناول 

  (t itp I) آكل 

t I I أشرب  

eaieSoea haCSaCnah 

    tio ’I I I  ال آكل        
I don’t eat   ال أتناول 

I do not drink  ال أشرب    
Other tenses 

 t ate    أكلت  

I  drunk    شربت   
I will eat    سأتناول  
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aorha eCa epae 

 t yp I   أعيش >أسكن  >أقيم   
eaieSoea haCSaCnah 

 I don’t live ال أسكن  

Holiday destinations 

إلى أذهب    I  visit         I go to   أزور             
I travel to  أسافر إلى  

 

eaieSoea haCSaCnah  

 t io ’I travel ال أسافر       
t io ’I visit أزور   ال 

 t io ’I go  ال أذهب   
Other tenses 

 t travelled       ساَفْرت    
t  visited       زرت       

 t will travel by    ب ...       سأسافر 
 الدراجة/ القطار /الباص /السيارة /الطائرة  

Plane      car        bus/coach     train       bicycle  

eeoou porSoCa : 

 t wake up    ُأستيقظ  
 t get out of bed   أقوم من السرير  

 t shower   ُّأستحم  
 t clean my teeth   أنظُف أسناني    
(t wear my clothes   أرتدي مالبسي  

(t go to school   أذهب إلى المدرسة  
 t  clean my teeth    أتناول...  

ريفطو  ا لعشاء/   الغذاء  /   
my breakfast       lunch        dinner  

   t wake up    ُأستيقظ  
 t get out of bed    أقوم من السرير  

 t sleep   أنام   I shower   ُأستحم   
I do my homework   المدرسية أفعل واجباتي  

Key words 

there is هناك  
  there is  يوجد   

there is no ال يوجد 

Past tense 

t yp ed    سكنت  

t yp Id    ِعشت  

t yp Id  أَقمت  

بيت  / قصر / شقة / فيال / عمارة  
building     villa        flat     castle      house 

 ساحل /الريف /  جبل /  مدينة / قرية
      Village        town    mountain     countryside     coast  

 مستشفى /حديقة /مخبزة /محطة / قرية
      Village     town    mountain     countryside        coast              

Hobboes and activities: 

I watch films     أشاهد األفالم       read   أقرأ  

I watch TV     التلفزيون  أشاهد 
األغاني, الموسيقى     t listen to...   ...إلى أستمع  

   t am interested in ...أهتم   
بالمسرح,بالكتب, باألفالم, بالموسيقى, بالرياضة  

In theTheatre  in books   in films    in music        in sport  

                           t prefer ...أفضل          t hate... أكره   t like ...أحب   
التسوق, الغناء, صيد السمك, المطالعة, التصوير  

shopping    singing         fishing       reading  photography 

 t io ’I  y l  I .على أعزف  play at      ال  أعزف على  
الكمان, الجيتار, البيانو , العود   

violin         Guitar      piano         oud         

Other tenses 

عزفُت على  / شاهدُت   /   قرأتُ      إلى سأستمع  / مارستُ   /  
I read        I watched           I played at         I parcticed        I will listen to  

 Other tenses 

I Studied     درست  

I learned    تعلمت  

 I will study  سأدرس     
I will learn   سأتعلم  

Education and work 

 I study  أدرس  

 I learn   أتعلم  

Negative sentences  

I do not study ال أدرس 
I do not learn    أتعلم   ال 

اإلنجليزية/  الفيزياء    الرياضيات/ العلوم  /التاريخ   /  
English     Physics     history     Science     Maths   

الفن     / اإلسبانية   /   الفرنسية /    اللغات /      الكيمياء    
art         Spanish     languages    French    chemistry  

  مدرسة ثانوية/    مدرسة ابتدائية  /  جامعة     / كلية         
faculty    university    Primary school    secondary school 

...أكون أن أود ك أعمل أن أود ...               
I would like to be              I would like to work as 

طبيب  مصمم  أعمال رجل  فنان  فالح  ممرض  معلم   مهندس    
Doctor  designer    business man  artist   farmer      nurse    teacher   engineer  

 
sosa rtpehah 

اإلثنين يوم الثالثاء يوم / األربعاء يوم  / / /  الخميس يوم  يوم الجمعة /يوم السبت/ يوم األحد   
Monday              Tuesday            Wednesday           Thursday               Friday             Saturday          Sunday 

Inpn I I p g = المساء في  oeII           in= دائما  sometimes أحيانا               daily يوميا               

األسبوع نهاية عطلة في        in the morning الصباح في    at the weekend 

everyday  نادرا                         = يوم كل  =Inpn I I p g                     once a week   األسبوع في مرة     

              twice a month  الشهر في مرتين           3 times a year    السنة في مرات ثالث  

noCCanSoeah 

  maybe ُربََّما

 then ثُمَّ 

 also َكَذلِك  

لا   during ِخالا

ا ما ْينا  whereas با

تَّى  so that حا

ا ما   when ِعْندا

ة    اصَّ  especially  خا

 but لاِكنْ 

ْعدا اذلِكا   after that با

عا   with ما

  easyمْوُهوبْ 

  easy مثير
ْعب   easy صا
  easy قاِديمْ 
 

  easy ُمِريحْ 

  easy  مسلي
مْ    easy ُمناظَّ

  easy مْوُهوبْ 

  easy ُمْبِدعْ  
 

ْهل   easy سا

ِغيرْ    easy  صا
  easy  ُمِهمْ 
ِكيْ    easy  ذا
  easy تااريِخي
 

 

becasue he isألنه  

Because  it is (M) 

  

 ألنها
 Because she is 
because it is (F)  

  writing الكتابة
 Tennis التنس 

  Swimming السباحة
  Sailing اإلبحار
  Traveling السفر

  Tourism السياحة

ابي   my dad 
My mum أمي 

 the cinema  السينما
  my city مدينتي

  my brother  أخي   
 my house  بيتي

 

Opinions and reasons 

i like  أحب 
 t io ’I ypII  أحب ال      

i hate    أكره 
i prefer    أفضل 
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