
Lesson 1 الدرس 1
The noun االسم

A noun represents the name of something: 
a person, place, thing, or idea.

يمثل االسم اسم شيٍء ما: شخص أو مكان أو شيء أو فكرة.

man رجل
tree شجرة
dog كلب
fish سمك
lamp مصباح
eye عين
night ليل/ ليلة
song أغنية
The indefinite article “a” or “an” “an“أو ”a“ أداة التنكير
We use the indefinite article “a” or “an” 
before a noun that can be counted (a 
count noun).
We do not use these articles before a 
noun that cannot be counted (a non - 
count noun).

نستخدم أداة التنكير “a” أو“an” قبل االسم الذي يمكن عدُّه 
)اسم معدود(.

وال نستخدم تلك األداتان قبل االسماءالتي ال يمكن عدها )اسم 
غير معدود(.

We use the article “a” before a noun that 
starts with a consonant. 
The following letters are consonants: b, c, 
d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, 
z.

نستخدم األداة “a” قبل االسم الذي يبدأ بحرف ساكن. 
 ،j ،h ،g ،f ،d ،c ،b:الحروف التالية هي حروف ساكنة

.z ،y ،x ،w ،v ،t ،s ،r ،q ،p ،n ،m ،l ،k

a boy a boy )ولد(
a girl a girl )بنت(
a man a man )رجل(
a king  a king )ملك(
a queen a queen )ملكة(
a lamp a lamp )مصباح(



We use the article “an” before a noun that 
starts with a vowel. 
The following letters are vowels: a, e, i, o, 
u.

نستخدم األداة “an” قبل االسم الذي يبدأ بحرف متحرك، 
 ،e ،a :)الحروف التالية هي حروف متحركة )حروف علة

.u ،o ،i

an aunt an aunt )خالة/عمة(
an eye an eye )عين(
an island an island )جزيرة(
an orange  an orange )برتقالة(
an uncle an uncle )خال/عم(
an hour an hour )ساعة(
The word “hour” starts with the consonant 
h, but it sounds like it starts with a vowel 
(“our”), so we use the article “an” before it.

كلمة “hour” تبدأ بحرف ساكن h، لكنها تبدو أنها تبدأ 
بحرف متحرك )“our”(، لذا نستخدم األداة “an” قبلها.

a university a university )جامعة(
a European a European )أوروبي(
In the word “European”, the vowel e 
sounds like the consonant y. Likewise, the 
word university sounds like it starts with a 
consonant, so we use the article “a” before 
these words.

في كلمة “European”، يبدو الحرف المتحرك e مثل 
صوت الحرف الساكن y. وأيضاً كلمة “university" تبدأ 
بصوت مثل الحرف الساكن، لذا نستخدم األداة “a” قبل تلك 

الكلمات.

Singular and Plural المفرد والجمع
Plural form is usually achieved by adding 
an s to the singular form of a noun. 
If the noun ends with f, k, p, t or th, then 
the plural s is pronounced as /s/ )as in 
“books”).
 
For the plural of nouns ending in “ch”, “s”, 
“sh” or “x” see Lesson 2

غالباً ما نكون صيغة الجمع بإضافة حرف s على الصيغة 
المفردة لالسم.

إذا كان االسم ينتهي بحروف t ،p ،k ،f أو th عندها ينطق 
حرف s للجمع مثل /s/ )كما في كلمة “books” )كتب((

 ،”s“ ،”ch“ بالنسبة لجمع األسماء التي تنتهي بالحروف
”sh” أو “x” ستجدها في الدرس 2.

Singular مفرد
a book a book )كتاب(
a map a map )خريطة(
a roof a roof )سطح(
a month a month )شهر(
an aunt an aunt )خالة/عمة(
Plural جمع
books books (كتب)
maps  maps (خرائط)
roofs roofs (أسطح)
months months (شهور)
aunts  aunts ( خاالت/عمات)



If the noun ends with any other letter, then 
the plural s is pronounced as in “bags”.

 s لو كان االسم ينتهي بأي حرف آخر، حينها ينطق الحرف
كما في كلمة “bags” )حقائب(.

Singular مفرد
a bag a bag )حقيبة(
a girl a girl )بنت(
a room a room )غرفة(
a chair a chair )كرسي(
a pen a pen )قلم(
an uncle an uncle )عم/خال(
Plural جمع
bags bags (حقائب)
girls  girls (بنات)
rooms rooms (غرف)
chairs chairs (كراسي)
pens pens (أقالم)
uncles uncles (أخوال/أعمام)
If the noun ends with ch, sh, s, or x, 
then we add an “es” to achieve the plural 
form, instead of an s. The plural “es” is 
pronounced as in “boxes”.

لو كان االسم ينتهي بحروف s ،sh ،ch، أو x، حينها 
نضيف “es” للحصول على صيغة الجمع بدال من s فقط. 

ويُنطق جمع “es” كما في كلمة “boxes” )صناديق(.

Singular مفرد
a bus a bus )حافلة(
a box a box )صندوق(
a brush a brush )فرشاة(
a dress a dress )فستان(
a match a match )عود ثقاب / مباراة(
Plural جمع
buses buses (حافالت)
boxes boxes (صناديق)
brushes brushes (فراشي)
dresses dresses (فساتين)
matches  matches 

(أعواد ثقاب / مباريات)
We also add the plural “es” to nouns that 
end with o.

.o إلى األسماء التي تنتهي بحرف ”es“ كما نضيف الجمع

Singular مفرد
a tomato a tomato )حبة بندورة( 
Plural جمع
tomatoes tomatoes (بندورة)
Note: The indefinite articles “a” and “an” 
are not used with nouns in plural form.

ملحوظة: أدوات التنكير  “a” َو “an“ ال تستخدم مع األسماء 
في صيغة الجمع.



Singular (with an article) مفرد )مع أداة تنكير(
a boy

a girl
a bus
an uncle
Plural (without an article) جمع )بدون أداة تنكير(
boys
girls
buses
uncles
Likewise, these articles are not used with 
singular, non - count nouns.

وأيضاً، ال تستخدم تلك األدوات مع المفرد الذي ال يعد، 
األسماء غير المعدودة.

water water )ماء(
sand sand ) رمال(
The definite article “the” “the“ أداة التعريف
We use the definite article “the” before a 
noun, when the noun refers to a specific 
person, place, thing, or idea.

نستخدم أداة التعريف "the" قبل االسم، عندما يشير االسم 
إلى شخص أو مكان أو شيء أو فكرة محددة.

the boy the boy )الولد)
the girl the girl )البنت(
the room the room )الغرفة(
the box the box )الصندوق(
the match  the match 

) عود الثقاب /المباراة(
the boys the boys )األوالد(
the girls the girls )البنات(
the rooms the rooms )الغرف(
the boxes the boxes )الصناديق(
the matches  the matches 

)أعواد الثقاب /المباريات(
Note: The article “the” can be used 
before any noun, whether singular, plural, 
feminine, masculine, or gender - neuter.

ملحوظة: يمكن استخدام األداة “the” قبل أي اسم، سواء 
كان مفرداً أو جمعاً أو مؤنث أو مذكر أو محايد النوع.

Masculine, singular مذكر، مفرد
the boy
Feminine, singular مؤنث، مفرد
the girl
Masculine, plural مذكر، جمع
the boys
Feminine, plural مؤنث، جمع
the girls



Object, singular شيء، مفرد
the room
Object, plural شيء، جمع
the rooms
Gender in the English language النوع في اللغة اإلنجليزية
Regarding gender, English nouns can be:
1. masculine, for male beings.
2. feminine, for female beings.
3. common, for both male and female 
(student, doctor)
4. neuter, mostly for inanimate objects 

فيما يتعلق بالنوع، فإن األسماء في اإلنجليزية يمكن أن تكون:
1. مذكر، للكائنات الذكرية
2. مؤنث، للكائنات األنثوية

 ( doctor،student( 3. مشترك، للذكور واإلناث
)تلميذ، طبيب(

4. محايد، غالباً يكون لألشياء غير الحية. 
Masculine nouns األسماء المذكرة
a king a king )ملك(
a man a man )رجل(
an uncle an uncle )عم/خال(
a boy a boy )ولد(
Feminine nouns األسماء المؤنثة
a qeen a queen )ملكة(
a woman a woman )امرأة(
an aunt an aunt )خالة/عمة(
a girl a girl )بنت(
Gender - common nouns األسماء مشتركة النوع
a dancer a dancer )راقص/راقصة(
a singer a singer )مغني /مغنية(
a teacher a teacher )معلم/معلمة(
a student a student )تلميذ/ تلميذة(
Gender - neuter nouns األسماء محايدة النوع
a lamp a lamp )مصباح(

a pen a pen)قلم(
a map a map )خريطة(
a tree a tree )شجرة(

Lesson 2 الدرس 2
Vocabulary مفردات
orange برتقالي
coat معطف



ice cream مثلجات
English إنجليزي
bone عظم
teach يعلِّم
dress (v) يلبس)فعل(
dress (n) فستان)اسم(
Note: The word “dress” can be used both 
as a noun (a type of clothes) or a verb (to 
put on clothes).

ملحوظة: كلمة “dress” يمكن أن تستخدم كاسم )نوع من 
المالبس( أو كفعل ) بمعنى يرتدي مالبسه(.

brush (v) ش )فعل( يفّرِ
brush (n) فرشاة )اسم(
shoe حذاء
go يذهب
apple تفاحة
coffee قهوة
juice عصير
tea شاي
wear يلِبس، يرتدي
pants سروال
shirt قميص
sell يبيع
I أنا
you أنَت/أنِت
he هو
she هي
it هو/هي لغير العاقل
we نحن
they هم
write يكتب
eat يأكل
speak يتحدث
read يقرأ
drink (v) يشرب )فعل(
drink (n) مشروب )اسم(
buy يشتري
letter حرف/رسالة
banana حبة موز
book كتاب
water ماء
cake كعكة
milk حليب



hat قبعة
Subject pronouns ضمائر الفاعل
Singular مفرد
I أنا
you أنَت/أنِت
he هو
she هي
it هو/هي لغير العاقل
Plural جمع
we نحن
you أنتَم/أنتن
they هم
Note: The pronoun “it” is gender - neuter, 
and is used for objects, animals, and 
concepts. The plural of “it” is “they”.
The word “I” is always capitalized.

ملحوظة: الضمير “it” محايد النوع، ويُستخدم لألشياء و 
.“they“ هو ”it“ الحيوانات و المفاهيم. وجمع

وضمير “I” دائماً يُكتب بالحرف الكبير.

The verb الفعل
A verb represents an action or condition. يُمثل الفعل حدثاً أو حالة.
write يكتب
eat يأكل
speak يتحدث
read يقرأ
drink يشرب
buy يشتري
In English, each sentence must include a 
verb.
There are two types of verbs: 
1. Pure main verbs
2. Auxiliary verbs: be, do, have (which 
may also act like main verb)

في اللغة اإلنجليزية يجب أن تحتوي كل جملة على فعل.
وهناك نوعان من األفعال: 

 1. األفعال الرئيسية الخالصة
 2. األفعال النسقية )المساعدة(:

 be، do، have )والتي قد تعمل أيضاً عمل الفعل 
الرئيسي( 

In this lesson, we will look at common 
main verbs only (Present Tense).

في هذا الدرس، سوف نأخذ فكرة عن األفعال الرئيسية العامة 
في )الزمن المضارع( فقط.

I write an email أنا أكتب بريداً الكترونياً  
I eat a banana أنا آكل موزاً   
I read a book أنا أقرأ كتاباً   
I drink water أنا أشرب ماًء  
Note: The indefinite article “a” or “an” is 
used only before a count noun. In the 
sentence “I drink water,” the word “water” 
is a non - count noun. 

ملحوظة: أداة التنكير “a” أو “an” تُستخدم فقط قبل االسم 
 “water“ كلمة ،”I drink water“ المعدود. في الجملة

هي اسم غير معدود. 



Important! Usually, in English the subject 
comes before the predicate.

هام! عادة في اللغة اإلنجليزية يأتي الفاعل قبل الخبر.

I eat a cake أنا آكل كعكة   
You drink milk أنت تشرب الحليب  
He buys a hat هو يشتري قبعة   
She sells oranges هي تبيع البرتقال  
We wear coats نحن نرتدي المعاطف  
You speak French أنتم تتحدثون الفرنسية 
They like ice-cream هم يحبون المثلجات  
In the third-person singular (both 
masculine and feminine), in Present 
Tense, we add an s to the verb. 
Note: Each sentence starts with a capital 
letter.

في صيغة المفرد الغائب ) لكل من المذكر والمؤنث( في 
الزمن المضارع، نضيف حرف s إلى الفعل. 

ملحوظة: كل جملة تبدأ بحرف كبير.

He drinks water هو يشرب الماء
She speaks English هي تتحدث اإلنجليزية
It eats bones هو/هي )غير عاقل( يأكل العظم
Note: We use the pronoun “it” instead of 
“he” or “she”, when referring to animals.

 ،”she“ أو ”he“ بدالً من ”it“ ملحوظة: نستخدم الضمير
عندما نشير إلى الحيوانات.

In the third - person singular, if a verb ends 
with “ch”, “s”, or “sh”, we add the syllable 
“es”. This consonant “s” is pronounced as 
/s/ in ”books”.
The same rule applies to the plural of 
nouns ending with those consonants in the 
singular. 

في ضمير المفرد الغائب، لو كان الفعل ينتهي بحروف 
”s“ ،”ch”، أو “sh”، حينها نضيف المقطع “es”. ويُنطق 

.“books“ مثل كلمة /s/ كما في ”s“ الحرف الساكن
وتنطبق نفس القاعدة على األسماء الجمع التي تنتهي بتلك 

الحروف الساكنة في المفرد. 

He teaches English هو يعلم اإلنجليزية
She brushes a shoe ش حذاء هي تفّرِ
She dresses Emily هي تلبس ايميلي
In the third-person singular, if a verb ends 
with an o, we add an “es”.  

وفي ضمير المفرد الغائب، لو انتهى الفعل بحرف o، نضيف 
  .“es“ له

He goes هو يذهب
She goes هي تذهب
Exercise تدريب
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
I eat a cake.
I eat an orange
I eat apples
I eat a banana
I eat ice cream
You drink water
You drink coffee
You drink juice



You drink tea
You drink milk
She buys a coat
She buys cakes
She buys a book
She buys apples
She buys a dress
He wears a hat
He wears shoes
He wears a coat
He wears pants
He wears a shirt
We sell oranges
We sell cakes
We sell books
We sell hats
We sell bananas

Lesson 3 الدرس 3
Vocabulary مفردات
yes نعم
no ال
not لم /ال
to إلى )حرف جر(
do يفعل
supper وجبة العشاء
breakfast إفطار
lunch غداء
dinner الوجبة الرئيسية )عشاء/غداء(
egg بيضة
hospital مستشفى
school مدرسة
prison سجن
synagogue كنيس
church كنيسة
mosque مسجد



mall مركز التسّوق
football لعبة كرة القدم
basketball كرة السلة
handball كرة اليد
chess شطرنج
French فرنسي
German ألماني
Italian ايطالي
Spanish اسباني

newspaper صحيفة
magazine مجلة
Internet إنترنت
blog مدونة ويب
website موقع ويب
comedy كوميديا
tragedy تراجيديا
play (n) لعب، يلعب
story قصة
does يفعل
play (v) لعب، يلعب
beer بيرة
learn يتعلم
rice أرز
bake يخبز
bread خبز
sing يغني
song أغنية
wine نبيذ
tennis كرة المضرب
answer يجيب/ إجابة
question سؤال
Present Tense – negative form الزمن المضارع - صيغة النفي
We make the negative form, by adding “do 
not” before the verb.

 نكِون صيغة النفي بإضافة 
”do not” قبل الفعل.

I eat breakfast أنا أتناول اإلفطار
I do not eat breakfast أنا ال أتناول اإلفطار
I go to school أنا أذهب إلى المدرسة
I do not go to school أنا ال أذهب إلى المدرسة
You speak English أنت تتحدث اإلنجليزية
You do not speak English أنت ال تتحدث اإلنجليزية



In the third - person singular (“he, she, 
it”), we make the negative form by adding 
“does not” before the verb. The “-s” or 
“-es” at the end of the verb is dropped.

ن صيغة النفي  في ضمائر الغائب )"it ،she ،he"(، نكّوِ
بإضافة “does not” قبل الفعل. ويتم التخلي عن حرف 

"s-" أو "es-" قبل نهاية الفعل.

He plays football هو يلعب كرة القدم
He does not play football هو ال يلعب كرة القدم

She writes a story هي تكتب قصة
She does not write a story هي ال تكتب قصة
We drink beer نحن نشرب البيرة
We do not drink beer نحن ال نشرب البيرة
You learn French أنت تتعلم الفرنسية
You do not learn French أنت ال تتعلم الفرنسية
They read a book ً هم يقرؤون كتابا
They do not read a book ً هم ال يقرؤون كتابا
Present Tense – interrogative form الزمن المضارع - صيغة االستفهام
We make the interrogative form, by adding 
“do” at the beginning of the sentence.

ن صيغة االستفهام بإضافة “do” في بداية الجملة. نكّوِ

I drink milk أنا أشرب الحليب
Do I drink milk? هل أنا أشرب الحليب؟
You eat rice أنت تأكل األرز
Do you eat rice? هل تأكل األرز؟
In the third-person singular (he, she, it), 
we make the interrogative form, by adding 
“does” at the beginning of the sentence. 
The s or es at the end of the verb are 
dropped

ن صيغة االستفهام  وفي ضمائر الغائب )it ،she ،he(، نكّوِ
 s في بداية الجملة. ويتم التخلي عن حرف ”does“ بإضافة

أو es في نهاية الفعل.

He bakes bread هو يخبز الخبز
Does he bake bread? هل هو يخبز الخبز؟
She sings a song هي تغني أغنية
Does she sing a song? هل هي تغني أغنية؟
We drink wine نحن نشرب النبيذ
Do we drink wine? هل نحن نشرب النبيذ؟
You play tennis أنتم تلعبون كرة المضرب
Do you play tennis? هل أنتم تلعبون كرة المضرب؟
They answer questions هم يجيبون على األسئلة
Do they answer questions?  هل هم يجيبون على األسئلة؟
Questions and answers أسئلة و أجوبة
Do you drink water? هل تشرب ماًء؟
No, I do not drink water. ال، أنا ال أشرب ماًء.
I drink milk. أنا أشرب حليباً.
Do you eat bananas? هل تأكل موزاً؟



No, I do not eat bananas. ال، أنا ال آكل موزاً.
I eat oranges. أنا آكل برتقاالً.
Do you learn French? هل تتعلم الفرنسية؟
No, I do not learn French. ال، أنا ال أتعلم الفرنسية.
I learn Spanish. أنا أتعلم اإلسبانية.
Do you play football? هل تعلب كرة القدم؟
No, I do not play football. ال، أنا ال ألعب كرة القدم.
I play tennis. أنا ألعب كرة المضرب.
Do you eat bread? هل تأكل خبزاً؟
Yes, I eat bread. نعم، أنا آكل خبزاً.
Do you write letters? هل تكتب رسائل؟
Yes, I write letters. نعم أنا أكتب رسائل.
Do you teach English? هل تعلم اللغة اإلنجليزية؟
Yes, I teach English. نعم، أنا أعلِّم اللغة اإلنجليزية.
Exercise تدريب
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
You eat breakfast
You eat supper
You eat lunch
You eat dinner
You eat eggs
He goes to school
He goes to hospital
He goes to prison
He goes to synagogue
He goes to church
We do not play football
We do not play basketball
We do not play handball
We do not play tennis
We do not play chess
She learns French
She learns German
She learns English
She learns Spanish 
Do they read newspapers?
Do they read magazines?
Do they read comedies?
Do they read tragedies?
Do they read books?



Lesson 4 الدرس 4
Vocabulary مفردات
fruit فاكهة
vegetable خضروات
animal حيوان
dancer راقص/راقصة
farmer فالح
baker خباز
pear كمثرى
grape عنب
peach دراق
melon بطيخ
potato بطاطس
tomato بندورة
cucumber خيار
onion بصل
pea بازالء
lion أسد
tiger نمر
bear دب
cat قط
dog كلب
am )أكون )فعل مساعد
a )أداة تنكير(  a
boy ولد
are )يكونون )فعل مساعد
girl بنت
is يكون )فعل مساعد(
man رجل
woman امرأة
parents والدين
men رجال
women نساء
elephant فيل
city مدينة



country دولة/ريف
continent قارة
mountain جبل
river نهر
driver سائق
teacher معلم
student تلميذ
The verb “be” “to be“ الفعل
The verb “be” is used to indicate a state.
As Hamlet said: “To be or not to be…”

يُستخدم الفعل “To be” )يكون( لإلشارة إلى حالة ما. كما 
قال هاملت: "أكون أو ال أكون..."

Conjugation of the verb “be” in the present 
tense

تصريف الفعل “be” في زمن المضارع

I am أنا أكون
you are أنت تكون
he is هو يكون
she is هي تكون
it is هي/ هو يكون )لغير العاقل(
we are نحن نكون
you are أنتم تكونون
they are هو يكونون
Note: The verb “am” follows the pronoun 
“I”. The verb “are” follows the pronouns 
“you”, “we”, and “they”. The verb “is” 
follows the pronouns “he”, “she”, and “it”.

ملحوظة: يتبع الفعل “am” )يكون( الضمير “I” )أنا(. ويتبع 
الفعل “are” الضمائر “we“ ،”you”، َو “they”. أما 

.“it“ َو ،”she“ ،”he“ فيتبع الضمائر ”is“ الفعل

I am a girl أنا بنت
You are a man أنت رجل
He is a boy هو ولد
She is a woman هي امرأة
We are parents نحن والدان
You are men أنتم رجال
They are women هن نساء
It is a book هو كتاب
It is an elephant هو فيل
Note: The words “is” and “are” can also 
follow nouns. For example: “New York is a 
city”.

ملحوظة: ويمكن أن تتبع الكلمات “is” َو “are” األسماء 
أيضاً. على سبيل المثال: "نيويورك مدينة".

Great Britain is a country بريطانيا العظمي دولة
Asia is a continent آسيا قارة
Mount Everest is a mountain قمة إيفريست هي جبل
The Amazon River is a river نهر األمازون هو نهر
Doug is a driver دوج سائق



Emily is a teacher إيميلي معلمة
Dan is a student. دان تلميذ
Oranges are fruit البرتقال فاكهة
Potatoes are vegetables البطاطس خضروات
Lions are animals األسود حيوانات
Note: In English, we do not say, “I boy”. 
Instead, we say, “I am a boy”.

 ملحوظة: في اللغة اإلنجليزية، ال نقول “I boy”. بل نقول 
.“I am a boy”

Exercise تدريب
Let’s read out loud. لنقرأ بصوٍت عاٍل.
He is a driver
He is a dancer
He is a farmer
He is a baker
He is a teacher
Oranges are fruit
Pears are fruit.
Grapes are fruit
Peaches are fruit
Melons are fruit
Potatoes are vegetables
Tomatoes are vegetables
Cucumbers are vegetables
Onions are vegetables
Peas are vegetables
Lions are animals
Tigers are animals
Bears are animals
Cats are animals
Dogs are animals
They are girls
They are boys
They are men
They are women
They are students


