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Salman Al Faresy Sec. School 
 

GRADE TEN            
  القواعد المقررة في الفصل الدراسي ا�ول 

  

 no  الوحده  القاعدة  القاعدة

 الماضي البسيط •
 الماضي المستمر •
  ترتيب الصفات    •

• Past simple 
• Past continuous 
• Order of adjectives 

One 1  

 المضارع التام •
  حروف الجر  •

• Present perfect 
• Prepositions    

Two 2 

 المقارنة والتفضيل •
 الصفات المركبه •

  

• Comparatives and 
superlatives 

• Compound adjectives  
Three 3  

 المستقبل البسيط •
 المضارع المستمر •
  كلما...... كلما  •

• The future tense 
• Present continuous 
• The more…. The more 

Four 4  

 السؤال •
  ا-فعال الناقصة  •

• Questions 
• Modal verbs 

Five 5  

ا-سماء التي تعد  •
 وا0سماء التي - تعد 

 المضارع التام •
  المضارع التام المستمر •

• Countable and Uncountable 
Nouns 

• Present perfect 
• Present perfect continuous  

Six 6  
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Grade Ten                                                           First Term 
 

Structure in Module One                القواعد المقررة في الفترة ا�ولى 
Order of Adjectives     (  الوحدة ا�ولى )  ترتيب الصفات في الجملة   

 
 1- Opinion       الرأي 
Example: an interesting book, a boring lecture 
 
  2- Size          الحجم     
Example: a big apple, a small wallet 
 
  3-Age              العمر 
Example: a new car, a modern building, an ancient ruin 
 
  4- Shape         الشكل 
Example: a square box, an oval mask, a round ball 
 
  5-  Color        اللون 
Example: a pink  hat, a blue book, a black coat 
 
  6- Origin البلد       / المصدر  
Example: some Italian  shoes, a Canadian town, an American car 
 
  7-Material       الخام 
Example: a wooden box, a woolen sweater, a plastic toy 

 
Order of Adjectives     ترتيب الصفات في الجملة بطريقه أخرى 

 

 Opinion         Size         Age         Shape        Color           Origin           Material 
البلد            اللون          الشكل          العمر          الحجم            الرأي  / الخام            المصدر                     

   
A) Put the adjectives in the correct order 
 1- A / An  ………………………………..mobile.  ( grey – round – small ) 
 
 2- A / An  ……………………… ……….table.  ( wooden – beautiful – blue ) 
 
 3- A / An  …………………………… ….girl  ( athletic – tall – thin ) 
 
 4- A / An  …………………  …………....meat   ( red -  huge – delicious ) 
 
 5- A / An  ………………………….…….lady ( old – fat – beautiful – Kuwaiti )  
 
 6- A / An  ……………………………….jacket (woolen – Egyptian – wonderful ) 
 
 7- A / An ……………………….…sports car.        ( small – fantastic – Japanese – oval ) 
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Grade Ten    Module One    First Term 
  
  past simple tense زمن الماضي البسيط

  : الشكل  
  

  فاعل            التصريف الثاني لفعل الجملة
   They travelled to America last week.     

  
  :الكلمات الدالة علي الماضي البسيط ھي 

  
  

  
  للفعل عدا ا9فعال الشاذة    edعادة يكون التصريف الثاني للفعل بإضافة * 
  )ليس لھا قاعدة وتحفظ كما ھي ( 
  

 Go       went 
Speak   spoke 
Write     wrote 

 
ساكن قبله حرف واحد متحرك نضاعف الحرف إذا كان الفعل ينتھي بحرف * 

  )  ed  ( ا9خير قبل إضافة 
Stop        Stopped 

Travel        Traveled  
  

  )ied( ونضيف)    y( قبلھا حرف ساكن نحذف ال ) Y    (اذا كان الفعل ينتھي ب * 
  
يستخدم الماضي البسيط للتعبير عن حدث تم في الماضي وانتھى وعادة  •

  . حدوث الفعل معروفيكون وقت 
 
 
 

 
 
 

 yesterday  أمس

 ago  منذ

 once  ذات مرة

 one day  في يوم من ا9يام

 last  الماضي

 in the past  في الماضي

 In 2000 , In 1997  أي تاريخ في الماضي 
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• Grade Ten    Module One    First Term 

  
  past continuous tenseزمن الماضي المستمر

  
  : الشكل 

  
) الفاعل مفرد (     He , she , it                       was +  الفعل  + ing   

) الفاعل جمع  (     We , They , You                        were  +  الفعل  + ing   
  

 They were watching the match when someone knocked at the door  
     

  :الكلمات الدالة علي المضارع المستمر ھي 
  

 while  بينما

 when  عندما

 as  بينما

  
يستخدم الماضي المستمر للتعبير عن حدث كان مستمر لوقت معين في  •

ر أيضا و يكون الحدث الثاني في زمن الماضي عندما تقاطع معه حدث أخ
 .الماضي البسيط 

  
  
 :ملحوظة  •

 
الحدث الذي وقع اوwً يكون في الماضي المستمر والحدث التالي يكون في  •

 الماضي البسيط 
تحذف قبل إضافة )   e( إذا كان الفعل ينتھي ب ، في زمن الماضي المستمر  •

 )ing  ( 
 

حرف واحد متحرك نضاعف الحرف  إذا كان الفعل ينتھي بحرف ساكن قبله  •
 )  ing  ( ا9خير قبل إضافة 

  
  

Swim    swimming 
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• Grade Ten    Module One    First Term 
 

Unit two  الوحدة الثانية 
  زمن المضارع التام 

  : الشكل 
( P.P)    التصريف الثالث لفعل الجملة     have  +        فاعل الجمع )I , We , They , You (  

( P.P )    التصريف الثالث لفعل الجملة has  +                فاعل المفرد )He , She , It  (  
   

  . at the airport has just landedThe plane    
  

 just  توا /     تماما
 ever  دوما
 never  قط -أبدا 
 since  منذ

 for   لمدة
 already  من قبل –سابقاً 

 yet  حتى اBن
 recently  مؤخراً 

  
يستخدم المضارع التام للتعبير عن حدث تم في الماضي ولكنه يختلف عن الماضي البسيط في أن وقت حدوث  •

كما أن الحدث في المضارع التام رغم أنه نم في الماضي له تأثير بشكل ، الفعل غير محدد كما في المثال السابق 
 :مثل ، ما على الوقت الحاضر 

•   
It has rained a lot recently . 

For Since 
 منذ لمدة

  .وھما كلمتان يد-ن علي زمن المضارع التام وزمن المضارع التام المستمر
  
   for  دائما يأتي بعد 

 
  .فترة زمنية متكاملة غير محددة البداية 

     for الفترة الزمنية التي تأتي بعد 
 second ثانية month شھر

 minute دقيقة season فصل 
 hour ساعة decade عقد
 day يوم century قرن

 night ليلة short time فترة قصيرة
 week أسبوع long time فترة طويلة

  
  :ولكن �حظ أن ھذه الفترات يجب أن يأتي معھا عدد مثل  •

For 3 minute   ,, For 5 months   ,, For short time  ,,  For a day 
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• Grade Ten    Module One    First Term 
  
  

  :ولكن �حظ أن ھذه الفترات يجب أن يأتي معھا عدد مثل  •
  

For 3 minute   ,, For 5 months   ,, For short time  ,,  For a day 
 

  
   sinceدائما يأتي بعد  
   
 ◌ٍ  تأتي بعد فترة زمنية مفتوحة أي إننا نعرف بدايتھا و� نعرف نھايتھا وھذه قائمة بالفترات الزمنية التي   

since  
  

 Since 10 o'clock في ساعة معينه Since April مع أي شھر من الشھور

 Since 1990 مع أي تاريخ قديم last Since last year+ مع  زمن 

 Since Friday مع أيام ا�سبوع مع أي جملة زمنھا ماضي بسيط

I've worked since I was young  

 
Propositions   The /      حروف الجر  

  
 inاستخدامات حرف الجر            

  .مع الشھور :  ١
in October  -  in June  -  in March  -  in December  -  in August  

   )  the(  بشرط أن تكون مسبوقة ب ) المساء  –الظھر  –الصباح ( مع أجزاء اليوم :  ٢
in the morning  -  in the noon  - in the evening 

  .مع تواريخ السنين :  ٣
in 1985   -   in 2002  -  in 1847 

  . السنة  فصولع م:  ٤
in Spring  -  in Autumn  -  in Summer  -  in Winter 

 
  )     room(     مع أي شيء بة كلمة :  ٥

in the bedroom  -  in the bathroom  -  in the classroom 
  

  on    استخدامات حرف الجر        
  .مع ا�يام :  ١

on Sunday  -  on Friday   -   on Wednesday 
  ) يوم وشھر وسنة ( مع تواريخ الكاملة :  ٢

on 19th of April  -  on February 7th  -  on 12 /  5  /  2005 
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• Grade Ten    Module One    First Term 
  
  :مع بعض ا�فعال والكلمات اBتية :  ٣
  

 insist on  ييصر عل
 Keen on  شغوف ب

 on foot  علي ا�قدام
 on duty  في العمل

 on business  في مھمة عمل
 on shelf  علي الرف

 on time  في الوقت المحدد
 The reason for  السبب ل
                          Arrive at  يصل الى

 Angry with  غاضب من
 On bus  في الباص

  
 atالجر  استخدامات حرف

  
  . المحدد مع الوقت:  ١

at 6 o'clock  -  at 10 o'clock 
 

   )  the(  بشرط أن � تكون مسبوقة ب ) المساء  –الظھر  –الصباح ( مع أجزاء اليوم :  ٢
At noon  -  at night  -  at midnight 

 
  :مع بعض الكلمات اBتية :  ٤

      at home  -  at  club  -   at  school   -   at the cinema   -   at the library   - good at  - bad at  
  

  byاستخدامات حرف الجر 
  
  )   a(   أو    )  the(  مع وسائل المواصhت بشرط أ� تكون مسبوقة ب :  ١
  

by bus  -  by  ship  -  by  car  -  by train 
  

 �حظ بعض ھذه المصطلحات 
 Suffer from  يعاني من

 Different from  ف عنيختل
  Prefer …. to  علي... يفضل 

 Intend to  ينوي أن
 Good at  جيد في

 Laugh at  يسخر من
 Agree with  يوافقك الرأي

 Proud of  فخور ب
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• Grade Ten    Module One    First Term 

FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE 

 مقارنة الصفات 

  ( beautiful – interesting ) أو طويله  )    big – fat ( قصيره اما : الصفات نوعان  •

شيئين  أوبين اثنين  المقارنةفي حاله   )  er(  فةابإضمقارنة الصفات القصيرة  تكون  - ١
من اثنين   أكثرالمقارنة بين  أووفي حالة التفضيل  )   than( ونضع بعد الصفة كلمة 

  theوقبلھا  )  est  (نضيف للصفة 

Rules 

Number of syllables Comparative Superlative (see rule) 

one syllable + -er + -est 

tall  taller  tallest  

   est أو     erحرف ا�خير قبل إضافة  حرف ساكن قبله حرف واحد متحرك نضاعف الكانت الصفة تنتھي   ب إذا

fat  fatter    the  fattest  

big  bigger     the biggest  

sad  sadder    the  saddest 

 

 
 
 

  

                   في حالة الصفات الطويلة 
   moreالصفة  كلمة  ارنة بين اثنين او شيئين نضع قبل عند المق •

 thanوبعدھا كلمة   
د التفضيل أو المقارنة بين اكثر من اثنين نضع قبل الصفة كلمة  عن •

the most  

importa

nt 
 more important   The most important 

expensi
ve 

  more expensive    The most expensive 
 

 

 

 /  more thanأو       er / estيمكن أن يضاف إلى بعض الصفات  

the most  

ending in: -y, -ly, -ow 
ending in: -le, -er or -ure 

these common adjectives - handsome, polite, pleasant, common, quiet 

happy  happier/ more happy      happiest/ most happy  

yellow yellower/ more yellow       yellowest/ most yellow  

simple  simpler/ more simple       simplest/ most simple  
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  estأو      erقبل إضافة   iإلى    yقبلھا حرف ساكن تحول ال    yإذا كانت الصف تنتھي ب 

If you are not sure, use MORE + OR MOST + 
Note:Adjectives ending in '-y' like happy, pretty, busy, sunny, lucky etc:. replace the -y with -ier 
or -iest in the comparative and superlative form 

busy  busier  busiest  

   

   

   

Examples 

• A cat isfast, a tiger is faster but a cheetah is the fastest 

• A car is heavy, a truck is heavier, but a train is the heaviest 

• A park bench is comfortable, a restaurant chair is more comfortable, but a sofa is the 

most comfortable  
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UNIT FOUR  
  

  زمن المستقبل البسيط
  : الشكل 

    will  +مصدر فعل الجملة   
   

   They will travel abroad next month.     
  

 tomorrow  غدا

 soon  قريبا

 next  القادم
في 

  in the future  المستقبل

 المستقبل أي تاريخ في
  

 
  زمن المضارع المستمر 

  : الشكل 
  

) الفاعل (     I                            am +  الفعل  + ing   
) الفاعل مفرد (     He , she , it                       is +  الفعل  + ing   

) الفاعل جمع  (     We , They , You                        are  +  الفعل  + ing   
 

a magazine now.    is readingMy father   
 

  :ارع المستمر ھي الكلمات الدالة علي المض
  

 now  ا{ن
 look  انظر

 listen  استمع
  At this moment  في ھذه اللحظة

 At present  في الحاضر
 At this time  في ھذا الوقت

 Watch out  احذر
 Be careful  احترس

  
للتعبير عن حدث أو شيء يحدث في  المستمريستخدم المضارع * 

ناك استمرارية للحدث الذي فھ، الوقت الحالي أي في وقت الك�م 
 .نتكلم عنه أwن 
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………….. the more the more 
  

  :ھناك حالتان    The moreب     Ifعند استبدال 
  

  ) many  -  much  -  more  -  a lot( عند وجود احد ھذه الكلمات في الجملتين :  الحالة ا9ولي
 

  .في بداية كل جملة   The moreنحذف ھذه الكلمات ونضع :  ١
 The moreعند وجود اسم في الجملتين نضعھم بعض :  ٢
  .نكتب بقية الجملتين :  ٣
  

If you read many books, You will get much information. 
       The more books you read, the more information you will get. 

  
  .وصفة قصيرة في الجملة الثانية   Ifجملة عند وجود صفة طويلة في :  الحالة الثانية

 
  .في بداية كل من الجملتين   Theنضع :  ١
  Theنأتي بصيغة المقارنة بين اثنين من كل صفة ونضعھا بعد :  ٢
  .نكتب بقية الجملتان بعد صيغة المقارنة:  ٣
  

                  If she is beautiful, she will get marry fast. 
                 The more beautiful she is, The faster she will get marry. 

 
  .لو جاءت الصفتان قصيرتان نتبع نفس الخطوات السابقة دون أي تغيير  :wحظ أن 

 
If she is fat, she will be slow. 

The fatter she is, the slower she will be. 
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UNIT FIVE  
 

onThe Questi  
 السؤال

  
  :السؤال في اللغة اwنجليزية نوعان 

  
  ) .  Yes or No question( السؤال ب ھل :  ١
  ) .  Wh- question( السؤال بأداة استفھام :  ٢
  

 wالسؤال ب ھل : أو )Yes or No question  . (  
  :عند السؤال ب ھل نتبع ا{تي 

  
  )  Yes or No(  نحذف كلمة :  ١
  .فعل مساعد في الجملة أم w  نحدد ھل يوجد:  ٢
  .عند وجود فعل مساعد نضعه في بداية السؤال:  ٣
ثم نضع الفاعل ثم فعل الجملة بنفس تصريفه ثم بقية الجملة كما ھي :  ٤

  .فع�مة استفھام
  

     Yes, they have watched the match. 
      Have they watched the match ?  

  
     No,  they aren't  playing the game.  
      Are they playing the game ?  

 
  :أما عند عدم وجود فعل مساعد فنتبع ا{تي 

  
  .نحدد زمن الجملة :  ١
ونضعه في بداية )     V. to do   )do – does – didنأتي بجزء مناسب من    :  ٢

  .السؤال 
  .ع�مة اwستفھام ثم نضع الفاعل ثم مصدر فعل الجملة فبقية الجملة ثم نضع:  ٣

  
           Yes , they finished the work.     
           Did they finish the match  ?   

 
           Yes , he eats the food.       
            Does he eat the food 
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  )   Wh question (  ثانيا السؤال بأداة استفھام 
  

 what  و ماذاما أ  how many  كم العدد 
 when  متى    how much  كم الكمية –كم الثمن 
 where  أين    how old  كم العمر

 how  كيف    how far  ما المسافة
 why  لماذا    how long  ما المدة
 who  من للعاقل    how often  كم مرة

 which  من لغير العاقل  how deep  كم عمق 
  

  :عند السؤال بأداة استفھام نتبع ا{تي 
  
  .هنحدد الجزء المسئول عن:  ١
  نحدد كلمة اwستفھام المناسبة ونضعھا في بداية السؤال :  ٢
٣ : w نحدد ھل يوجد فعل مساعد في الجملة أم.  
  عند وجود فعل مساعد نضعه بعد كلمة اwستفھام:  ٣
ثم نضع الفاعل ثم فعل الجملة في نفس زمنه  ثم بقية الجملة كما ھي :  ٤

  .فع�مة استفھام
  
كلمة   فعل مساعد             الفاعل            الفعل في نفس زمنه    بقية الجملة عدا الجزء الذي نسأل عنه      ?

  استفھام 
They will watch the match tomorrow. 

When will they watch the match ? 
They are playing the game in the club.  

Where are they playing the game ? 
 

  : فعل مساعد فنتبع ا{تي عدم وجودأما عند 
  
  .نحدد زمن الجملة :  ١
 ونضعه بعد أداة اwستفھام  V. to do   ( do – does – did )نأتي بجزء مناسب من    :  ٢
.  

الجملة  عدا الجزء الذي نسأل عنه ثم نضع الفاعل ثم مصدر فعل الجملة فبقية:  ٣
  .امثم نضع ع�مة اwستفھ

  
                             They finished the work last week.     
                          When did they finish the work ? 

  
                              He eats the food because he is hungry .     
                              Why does he eat the food ? 
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MODAL VERBS  
  ا�فعال الناقصة 

 -------------------  
وسميت بالناقصة 0نھا - يمكن أن تكون فعل اساسي في الجملة و- بد أن يتبعھا فعل أخر أساسي  •

. 
  - :من أھم وأشھر ا-فعال الناقصة ما يلي  •

• Can 
 -:و ھي فعل مساعد وفعل ناقص تستخدم للتعبير عن  •

 ..............  في الحاضرعلى عمل شيئ بشكل عام  القدرة أو عدم القدرة - ١
EX:- I can play tennis. 
         I can't play tennis. 
 

 .وفي ھذه الحاله تكون الجملة على شكل سؤال  للطلب وا�مرتستخدم   - ٢

• EX:-   Can you make a cup of coffee, please ? 

•           Can you be quiet! 

 

• Could 
 

 -:مساعد وفعل ناقص تستخدم للتعبير عن  و ھي فعل •

 ..............في الماضي على عمل شيئ بشكل عام  القدرة أو عدم القدرة - ٣

• EX:-     I could swim when I was 5 years old. 

•            My grandmother could speak seven languages. 

 .ال وفي ھذه الحاله تكون الجملة على شكل سؤللطلب تستخدم  -٤

للطلب في اللغة الفصحى والكTم الرسمي المھذب وھي في ھذه الحاله      Couldتستخدم  -٥
 .والتي تستخدم للطلب بشكل غير رسمي وفي الكTم اليومي العام     Can  تختلف عن 

 

• EX:-   Could you tell me where the bank is, please? 

•            Could you send me a catalogue, please? 
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Should and Shouldn't  

• We use should and shouldn't to give advice or to talk about what we 

think is right or wrong. 

للتعبير عن النصيحة أو للتعبير عن ما نعتقد انه صواب أو خطأ   should تستخدم * 

Examples 

• He shouldn't smoke. And he should stop drinking too. 

• What should I wear? 

• You should go to the doctor. 
• -  You look tired. I think you should take a few days off. 

     - I shouldn't worry if I were you. You have worked really hard. 

     - I don't think you should go out so much. 

 

Should + infinitive (  مصدر الفعل  ) 
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UNIT SIX  
  

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS 
  اwسماء التي تجمع و اwسماء التي w تجمع 

  
 : مثل... ھي اpسماء التي لھا صيغة مفرد وجمع  تجمعاwسماء التي  •
• Boy   /   animal    / brother  ……… 
  -:تجمع التي  نستخدم ھذه الكلمات قبل اwسماء •

• A / an / a few / a lot of … lots of / any / how many / many / no /  
• I went out with a few friends . 

اي w ... ھي اwسماء ليس لھا صيغة جمع اwسماء التي w تجمع  •
  -:مثل ...... تجمع 

• Water  /  information  / time 
 -:لتي w تجمع نستخدم ھذه الكلمات قبل اwسماء ا •

• A liitle / a lot of …. Lots of / any / how much / much / no / some / 
the  

  -:pحظ ان  •
• Much / many   يستخدمان فقط في حالة السؤال والنفي 
 .في الجمل المثبته     a lot of / lots ofويستخدم بدp منھما  •

• There isn't much food in the fridge. 
• He has got a lot of / lots of friends. 

 
Present Perfect Continuous  
  زمن المضارع التام المستمر  

  
أيضا علي زمن المضارع التام )   since  -  for(  تدل كل من 

  ....المستمر 
إذا جاء في الجملة أو كان معناھا شيء يدل علي استمرار  وذلك

  .ستمراريةأي wبد أن يشير المعنى الى اw .الشئث وحد
   

  - :الشكل 
been + V + Ing  have  +           )  I – we – they – you    (فاعل جمع   

been + V + Ing  has  +           )  He – She – It    (فاعل مفرد  
 

 
  دائما يأتي في زمن المضارع التام المستمر)    wait(  تذكر أن الفعل    
 

I have been waiting him since 7 o'clock.  
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 تدريبات على القواعد
  

Correct the underlined mistakes in the following sentences:  
          

1-I find  this watch while I clean the house. 
      ………………………………………………………………………………… 
2-Much animals  migrate  on summer .  
………………………………………………………………………………… 
3-This is the more expensive car I`ve ever see. 
………………………………………………………………………………… 
4- I think it rain  because it are cloudy . 
      ………………………………………………………………………………… 
5- They have buy a new flat for  2010. 
     …………………………………………………………………………………. 
6- It was rain  2010 when I meet him. 
……………………………………………………………………………………. 
7-She`s most clever than his brother. 
……………………………………………………………………………………. 
8- The much weight you lose, the good you will feel. 
…………………………………………………………………………………….. 
9- I can to run faster because I is light. 
……………………………………………………………………………………... 
10- Much students were in class but a little took part in the lesson.  
………………………………………………………………………………………… 
11- I has invited much students to attend the party. 
…………………………………………………………………………………………. 
12- A little  of my friends will go with me to the mall last week . 
…………………………………………………………………………………………. 
13- I haven't got many money in my pocket, I spend them all yesterday.  
…………………………………………………………………………………………. 
14- I hope we meet again soon, we haven't met since two years. 
…………………………………………………………………………………………. 
15- This is the more interesting book I has ever read. 
…………………………………………………………………………………………. 
16- Yesterday's film is most interesting than last week's film. 
…………………………………………………………………………………………. 
17- My father usually travel abroad on summer .  
…………………………………………………………………………………………. 
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Choose the right answer from a , b , c or d :  
 
1 - I think English is one of...................................... languages in the world today. 
a-important   b- more important  c-most important        d-the most important  
 
2- What a bad restaurant !! The fewer people go there, the ................................  
a-good   b-the best    c-best    d-better  
 
3- German is ................................ than English. 
 a-much difficult  b-most difficult   c-so difficult   d- much more difficult  
 
4- Isn't it............................. for him to stop smoking?  
a-good   b-bad     c-better   d-worse 
 
5- I've been looking for it …………………….February. 
a) since    b) for    c) ago   d) yet 
 
6- I haven't heard about Ali …………………….last year. 
a) for     b) since    c) yet    d) ago 
 
7- They are trying to modernize Kuwait ……………………. the liberation of Kuwait. 
a) ago    b) ever    c) yet    d) since 
 
8- He has stayed in France……………………. a couple of days. 
a) ago    b) for    c) yet    d) since 
 
9- I've been here ……………………. a long time. 
a) for    b) ever    c) ago   d) since 
 
10- The more you read  English, the ……………… you will learn.  

      a- fastest             b- fast                      c- faster                        d- as fast 

11-  How …………. Did it cost you to buy this mobile? 

    a- far   b. long     c. much     d. many 

12-Many people wanted to join the team but……………….will be chosen. 
     a- little                     b. a few     c. many             d. much 

13-I had eaten too ………………rice, butI’m still hungry. 
   a- a little   b. much   c. a lot            d. little 

  14- The weather is so cloudy. I think it …………………….. .             
    a- rains  b- will rain  c- rained  d- had rained 
 

  15- My friend, Omar ……………………his interview tomorrow morning. 
     a- has   b- had  c- will have  d- is going to have 
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  16-Sorry, I …………………… my homework yet.   
    a- haven't finished       b- finished  c- finish  d- will finish 
                              

   
17- My brother ………………………….  For ten years now. 

a- has married       b- has been married     c- married d- marries 
 

  18-We have been living in Kuwait ………………….. ten years. 
a- for   b- since   c- just   d- yet 

 
  19- It has been raining ……………… 9 o'clock in the morning. 

a- for   b- since   c- just   d- yet 
 

  20-Adel has been studying English …………….. he was young. 
a- for   b- since   c- just   d- yet 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مع حتيات قسم اللغة االجنليزية 
 ثانوية سلمان الفارسي

-:القواعد والتدريبات من اعداد   

  ايهاب عبد اهلادي . أ
  :رئيس القسم 

  هشام مراد. أ
  :مــــــدير املدرســـــــه 

 طـــــارق الشطي. أ
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