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1. I'm afraid I can't join you for dinner today because I am painting (paint)the house.  

       

 

2. We won't be able to breathe in space without special equipment.   

3. If you step outside your comfort zone, you will properly wonder why you thought it was a problem.  

 

4. If you study hard, you may well get high marks. 

 

5. We need some more ink for the printer. I will go to the shop and get some.        

6. I have some concerns. He may change his mind.     

7. Why is he wearing his best suit? He 1) is going to have 2) is having lunch with  

an important customer.  

8. Palestine will probably become an important place for technological change.  

 

9. We ran out of food. We will go shopping.  

10. It may well be the best decision I have made in my life.  

11. It may be a good decision.     

12. Who knows? This work  may not take  as long as you think. 

       

13. I think I 1) will probably  2) am going to travel by train, but I’m not sure yet.     

  

14. I will try to finish the work, but I may not be able to.   

     

15. There’s no guarantee, but he could be able to mend the car. 

 

16. There is a concern that the judges may misuse their power.    

( يعني لزوم استخدام المضارع المستمر / يمكن ان يحدث لبس وحيرة القريبلحدث فالمستقبل  التخطيط المسبقفالمستقبل القريب )اليوم( واك تمال الشروط ) لدهانلقيام بااالعتذار دليل على تخطيط كامل ومسبق ل
كدين بنسبه 100بنسبة   willل القريب وبين استخدام بين استخدم المضارع المستمر الذي يعبر عن حدث مسبق االعداد له فالمستقب

 
%  100% العتقادكم ان الحدث المخطط له مؤكد حدوثه ولكننا فالواقع ال نكون متا

بان شيائ سيحدث وفي هذه الجملة االعتذار ليس دليال % تستخدم عند وجود دليل على اليقين 100بنسبه willمن وقوع االحداث المخطط لها /قد نخطط بشكل كامل لكن قد ال تتم الخطة لسبب ما  فالمستقبل / 
 % 100بنسبة  will% ولكن اقل وهذا ليس ضمن المقرر  معكم فقط  100لكن استخدامها ال يعني ان النسبه هنا ليس خاطائ و will/ استخدام قطعيا على ان الدهان سيتم ولكنه فقط دليل على االعداد لذلك 

 %0دون معدات احتمال التنفس في الفضاء ب

نها ثابته تقريبا ال نؤكدها بل نخفض نسبه االحتمال قليال  /  تعبر عن حقيقة تقريبا صحيحة )حاله ثابته( ولكن يمكن ان تتغير )مثل: اذا درست تنجح/ ليس كل من يدرس ينجح ولكنها حاله ثابته تقريبا(الجملة 
 
ال

نها اقل نسبه من   صحيح ولكن اقل دقة   may well% / استخدام  100بنسبة  will % ولكن اقل وهذا ليس ضمن المقرر  معكم فقط  100 النسبةان  لكن استخدامها ال يعنيهنا ليس خاطائ و willاستخدام 
 
  will probablyال

س خاطائ  لكنه اقل دقه النها تستخدم في مواقف عكس هذا الموقف: تستخدم عندما لي   will probably% / استخدام 70و وجودها  يرفع نسبة االحتمال قليال  =  %50تعبر عن احتمال   hardالجملة  بدون 
صل الجملةتكون 

 
 قليال  النسبة%  وهناك سبب لخفض 100تحتمل احتماال بنسبه  باال

  قرار سريع تم اتخاذه لحظة الحديث

كد= 
 
 not sure 50% = الجزء الذي تحته خط معناه انا قلق= غير متا

 كالم على ان حدثا على وشك ان يحدثدليل لحظه ال .1

 تخطيط مسبق لموعد قريب  .2

% ولكن اقل وهذا ليس ضمن المقرر   100هنا ليس خاطائ ولكن استخدامها ال يعني ان النسبة  will/ استخدام   قليال 100من لتصبح اقل الجملة تعبر عن حقيقه تقريبا اصبحت اكيده االن لكن ليس تماما فنخفض النسبة 
 % 100بنسبة  willفقط  معكم

 قرار سريع الن الطعام نفذ تماما

   11يرفع نسبة االحتمال وقارنوها بالجملة التي تليها رقم    %  و وجودها50تعبر عن احتمال   bestاحتمال كبير ان يكون افضل قرار في حياتي/الجملة بدون 

 (may=: ممكن يكون قرار جيد )ممكن %50معنى الجملة يدل على احتمال 

خذ منك وقت او مجهود  زي ما بتعتقد/ والجمله تشجيعيه ما بنقول فيها احتمال  يمكن مامعنى الجملة يدل على الحل: مين عارف 
 
خطا  won'tغلط /  probably won't% او احتمال ضعيف ياخذ منك وقت يعني 5يا

 الكالم دال تتضمن ما يؤك الجملةاستخدامها الن 

 يقلل قوة االحتمال  not     sure لكن وجود  %100%   لذلك الجزء السابق لها يجب ان يكون مثبت واحتماله قوى 50الجزء الذي يليها منفي ويعبر عن احتمال \عنى الجزء السابق لها عكس ما  يليه ويعني ان م but وجود  .1
 لكن الحل االول ايضا صحيحا الوحدة السادسة ده المراجعهحل دليل المعلم للسؤال و ورد بوح يل انه غير متاكد   وهذا هوعداد لذلك بعد بدليمكن ان تعبر الجملة عن نيه المتحدث للقيام بشئ لكن لم يتم اال .2

بنقول  احتمال ما اقدر  \ما بيظبط معناها   probably won't  الن ما قبلها عكس ما بعدها  / but/  الزم انفي اللي بعد  may notاالول )وعد( والثاني حسب المعنى اقدر/ الجزء ما احتمالساحاول ان انتهي من العمل لكن  
وما بنقول احتمال
 

 % اقدر5ضعيف او بنسبه 

ممكن يصلحها  لكنالحل)فش ضمان يصلحها لى ومعنى الجملة كمان دليل ع)الشك(   %50( يدل على احتمال not sureما تحته خط )فش ضمان= مش اكيد= 
) 

كدين= الجزء الذي تحته خط معناه 
 
 not sure 50% = فيه قلق= غير متا
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17. He won’t be here next week because he  is taking the whole week off. 

   

18. When she finishes her studies, she  is going to apply for a job at the Ministry.   
 

19. Look! He is still sleeping. He won't \ probably won't attend the lecture in time.  

 

20. I am not sure yet, but I will probably catch the 9:00 train.  

 

21. Obviously, Sara won't go to the party. She is still wearing her pajamas. 

22. If there are 48 people in a room, two of them will probably have the same birthday.  

23. If there are 23 people in a room, two of them may have the same birthday.  

 

24. I am not very good at basketball. I will probably \may well lose.  

 

25. Where  are you going to travel next week? We are travelling to Canada. We have already bought the tickets. 

    

 

26. She has already decided. She is going to buy a new flat near there.    

 

 

27. If you lend your phone to me, I won't lose it.    

28. The misuse of wealth and power may lead to poverty.   

 

29. The team haven't done a lot exercise, so they probably won't win the match.   

 

30. Try turning it off, then on again. That may solve  the problem.  

 

31. I can say for sure that if you don’t work, you won't succeed.  

% خطا الن االعداد والتخطيط الكامل لحدث ال يعني بالضرورة  100بنسبه  will لحدث فالمستقبل القريب / استخدام  دليل على تخطيط كامل ومسبق عدم الحضور و هو شبه االعتذارباذن  الجزء الذي تحته خط

كدوقوعه/ االذن هنا دليل على االعداد 
 
 وليس دليل على التا

 % 100بنسبة  will %   وهذا ليس ضمن المقرر  معكم فقط 50% ولكن 100 النسبةلكن استخدامها ال يعني ان هنا ليس خاطائ و willنية للعمل فالمستقبل البعيد/ ال دليل على التخطيط/ استخدام الجملة تعبر عن 

نه نسبتها اعلى و واضح انه المقصود اقل نسبه may not حيحتين الننا ال نعرف هل فات الموعد ام ال  لكن % واالجابتين ص5% او 0غير واضح االحتمال االدق 
 
 غلط ال

 بسبب الكلمات الداله التي تحتها خط  will probably احتمال( لكن االولويه ل  may    /      may well  \will probably حسب المعنى بيظبط)احتمال كبير  

Obviously   0% وحسب معنى)ما تحته خط( نختار 100%   او 0داله على التاكيد% 

% 95وهناك احتمال  شخص 23ان نجد شخصين لهما نفس تاريخ الميالد  في غرفه بها  may  %  50% / يقول النص ان  هناك احتمال 50تم ربطه بنسبة  23% واك ثر بينما 95تم ربطه بنسبة  48حسب نص المصادفات الرقم
 شخص 48ان نجد شخصين لهما نفس تاريخ الميالد  في غرفه بها    will probably شخص 23اك ثر ان نجد شخصين لهما نفس تاريخ الميالد  في غرفه بها %و

 شخص

دق    90% او 70رغلط النه مساله الفوز والخسارة فيها حظ وال نستطيع توقع نسبه االحتمال الكبي won't احتمال كبير يخسر ولكن ليس اكيدا لذلك 
 
% سيخسر لكننا 100الن اصل الجمله  will probably لكن اال

 لسنا متاكدين تماما فنخفضها قليال 

 % او نيه وهذا ليس ضمن المقرر 50تنيؤ او توقع للتعبير عن  willصحيح لكن ليس من ضمن المقرر بالوحدة النه يسال عن استخدام will  و السؤال ب   going toاو      willالسؤال عن حدث في المستقبل ال يكون اال ب 
ال يعرف ان كان او  المضارع المستمر الدال على التخطيط وذلك حسب رد المجيب قد يرد بجمله تفيد  نيه او تخطيط/ في هذه الجملة  السائل يسال عن نيه و  going toالحظوا ان اإلجابة على السؤال ممكن ان تكون ب 

 ويرد هنا المجيب بخطة هناك تخطيط او ال 

ال تعنى بالضرورة انها خططت تخطيط مسبق / ممكن ان تشتري الشقة بعد شهور او سنه / يمكن ان تقول قررت ان ادخل كليه  decidedالجملة تعبر عن نيه بدون اعداد مسبق وبدون تحديد موعد قريب او بعيد / كلمه 
كد من وقوع الطب او ان اسافر وتتخذ القرار بدون اي دليل ع

 
كيد النه ال دليل على التا

 
  %100بنسبه   willالحدث فال نستخدم لى التخطيط او االعداد وال الموعد لذلك القرار هنا مجرد نيه/ ومعنى القرار ايضا ال يفيد التا

 يجب ان يكون هناك دليل على التخطيط بالجملة لجدث فالمستقبل القريب المحدد  arrange   decide  planق: بمالحظة: وجود االفعال التاليه بالجملة ال يعني بالضرورة التخطيط الكامل المس
 

 الجملة تعبر عن وعد: ان اعطيتني جوالك اعدك انني لن اضيعه

   will probably    may wellا حتى نقول اكيد( وال نقول احتماال كبيرا المناسب: سوء استخدام الثروة والسلطة يمكن ان يؤدي الي الفقر )نقول ممكن او محتمل النه ليس دائم modal المعنى الجملة يدل على 
 الن الجمله ال تحتوى على ما يدل على رفع نسبه االحتمال 

كدين تماما  لكن تقريبا متاكدين من الخسارة5بح الن مساله الفوز فيها بعض الحظ فنرفع النسبه قليال فتص won'tواضح ان احتمال فوز الفريق متدني جدا يكاد تكون  صفر  وال نختار احتمال الصفر 
 
/  % / نحن لسنا متا

 probably won't ممكن ولكنه اقل دقة الن نسبتها اعلى من نسبه   may notاستخدام 

كدين احتمالالمناسب: حاول اغالقه وتشغيله مره اخرى هذا  modalمعنى الجملة يدل على 
 
 / فقط احتمال متوسط الدرجةوال يوجد دليل بالجملة على قوة االحتمال  يحل المشكلة/ نحن نعتقد ذلك ولسنا متا

كد تماما 
 
 الجزء الذي تحته خط دليل على التا
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32. Some people think there will be a cure for corona virus soon, but I think it probably won't\ may not happen before years.  

33. I wasn’t sure at first, but starting my own business may  turn out to be the best decision I’ve ever made. 

 

34. What are you going to do this weekend?  

 

35. I can be sure, but he may not keep the secret.  

 

36. I’ll see you there, but I may be a bit late. 

 

37. I haven’t done much revision, so I may not pass the test.  

 

38. I haven’t done any revision, so I  won't pass the test.  

 

39. We will walk if we miss the bus.  

40. He is so loved by all citizens, so he  may well be chosen as a president if he applies to the elections.  

 

41. Why are you turning on the TV? I am going to  watch the news.   

42. I have decided to repaint my house? What color are you going to use ? 

 

43. Ahmed called. I will  call him back.  

44. Ahmed called. I know I am going to call him back.  

  

45.  I feel terrible. I think I am going to be sick.  

 

46. Are you going shopping? Yes  I am going to buy some vegetables.  

 

47. If he gets to the university, he is going to  study medicine.  

48. I am not sure but I will probably come.  

نه لم يقل انا  التي  won'tهنا ال يمكن ان تكون  لن يحدث قبل سنوات( لن يحدثويمكن ان تترجم كالتالي)انا اعتقد ان هذا الن ما قبلها عكس ما بعدها منفيه   butالجملة بعد 
 
كداحتمالها صفر ال

 
 بل قال انا اعتقد  و متا

يض هنا االحتمال
 
الن المتحدث يعتقد ادني نسبه  may notادق من  probably won'tلكن ان يحدث قبل سنوات(  may notان تترجم الجملة  كالتالي )اعتقد ان هذا من غير الممكن   ااعلى من صفر قليال /ويمكن ا

 %5 تقريبا بنسبه عكسها% وهو يعتقد 50/يعتقد الناس بنسبه (الجزء االول من الجملة ي الناس فعكس ما يعتقد )

 يكون افضل قرار اتخذته  ان من الممكنالبدايه ولكنني عندما بدات عملي الخاص تبين لي انه ي المناسب: لم اكن متاكدا ف modal الن معنى الجملة يدل على  will probablyال نستخدم   not sure .. butرغم وجود 

  كبيرا  فقط نتوقع بنسبة متوسطههنا دليل على قوته النه يتحدث عن ما تبين له عند بداية عملة وعند بدايه اي نشاط غالبا  ال نكون متاكدين من نتيجته وال نعطي احتماال  best ال يوجد ما يدل على قوة االحتمال وليست 

نها تعبر عن نيه او توقع غير مقررة بت   willوحاله السؤال ب  going to او  will مرفوضة /اي سؤال عن المستقبل ال يكون اال ب  will صحيحتان لكن هنا    will  \  going toاإلجابتان  
 
وهذا ليس ضمن  % 50وجيهي ال

    /واستخدام المضارع المستمر في سؤال يسال عن المستقبل خطا تماما  % will 100المقرر /المقرر 

كد   انه سيحف يجب ان يكون عكس معنى الجملة التي قبلها/معنى  الجملة كالتالي  butمعنى الجملة التي بعد 
 
السر لكن احتمال ما يحفظه/ يمكن ايضا الترجمة التالية: انا متاكد انه لن يحفظ السر لكن  ظانا متا

 ولى هي االك ثر شيوعالكن الترجمة اال may ممكن يحفظه وفي هذه الحالة اإلجابة تكون 

خر قليال يمكنساراك هناك لكن  المناسب: modal معنى الجملة يدل على ال 
 
تا
 
  وال نقل احتمال كبير النه ال دليل على قوة االحتمال ان ا

جتاز االمتحان )االحتمال من  modal معنى الجملة يدل على ال 
 
 (35- 25المناسب: لم اراجع ك ثيرا ولذلك احتمال ان ال ا

\ won't  probably won't  نه قام بالفعل بالمراجعة ويجب استخدام احتمال اقوى منهماقل دقة ا
 
  النهما تعبران عن نسب منخفضة جدا و ال

اس انه بدون مراجعه هناك احتمال ضعيف للنجاح على اسيمكن ان تكون اجابه اخرى   probably won'tالمناسب: لم يراجع مطلقا اذن مطلقا لن يجتاز االمتحان /  modal معنى الجملة يدل على ال 
 /قال لم يراجع ولم يقل لم يدرس 

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

اكيد تقريبا النها مساله يحكمها الحظ/ المناسب: نقول  احتمال كبير ان يتم اختياره كرئيس اذا تقدم لالنتخابات النه محبوب من قبل المواطنين / هو احتمال وليس اكيد وليس  modal معنى الجملة يدل على ال 
 may wellلرفع نسبه االحتمال نختار ان يفوز اي شخص يتقدم  ولكن النه محبوب تزيد نسبه االحتمال / كل الجمل التي تتحدث عن نجاح او فوز او الحصول على عمل مع توفر معزز  محتملاصل الجمله انه 

  صحيحة بمعنى ينوي  لكنه استخدام خارج المقرر  willوطبعا ال نخطط لمشاهده االخبار/ اإلجابة ب ي يجيب على السؤال يرد: انا ارغب )بمعنى انوي( بمشاهدة االخبارالشخص الذ :اإلجابةمعنى الجملة يدل على 

/ اإلجابة   going toك تاب توجيهي  السؤال عن حدث في المستقبل يكون باستخدام وى محتالشخص االول يتحدث عن نيته بإعادة دهان البيت والشخص االخر يساله عن اللون الذي ينوى استخدامه/ دائما حسب 

 مستقبلابدا المضارع المستمر في سؤال عن ال م% او نيه وهذا ليس ضمن المقرر /و ال يستخد50للتعبير عن تنيؤ او توقع  willصحيحه لكنها  ليست من ضمن المقرر بالوحدة الرابعة/ السؤال باستخدام will  ب 

 او  المضارع المستمر الدال على التخطيط  going toالحظوا ان اإلجابة على السؤال ممكن ان تكون ب 
 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

نه يعرف مسبقا باالتصا
 
حدكنه استخدام خارج المقرر/ وطبعا ال نخطط ان نتصل صحيحة بمعنى ينوي  ل will/ اإلجابة ب تعني )انوي( going to ويصبح نيه وهنا  لليس قرار سريع يتخذ لحظة الكالم ال

 
 با

 لكن ننوي ولذلك ال اعداد وال تخطيط هنا

مرض) بمعنى على وشك المرض نتيجة دليل لحظي(/  وهنا 
 
%   لكنه استخدام خارج 50صحيحة بمعنى يتوقع بنسبه  will/ اإلجابة بتعني )على وشك(  going to معنى الجملة يدل على اإلجابة: اعتقد اني سا

 اك ثر دقة will probably   استخدام وبدون كلمة )يعتقد( يصبح يخفض النسبةالنه يعتقد واالعتقاد  صحيحة لكن اقل دقه  الن نسبتها عاليه جدا و will probablyالمقرر/ 

شتري خضارا )بمعنى ناوي
 
بمعني)  اكيد(   willتعني )انوى(/ نحن ال نخطط لشراء الخضار لذلك المضارع المستمر خطا بل ننوي شراءه/ استخدام going to اشتري( وهنا  معنى الجملة يدل على اإلجابة: سا

كد من الشراء قد يذهب وال يشتري واستخدامها بمعني )انوي( ليس ضمن المقرر 
 
نه الذهاب ليس دليال على التا

 
 خطا ال

 لمستقبل البعيدالجملة تتحدث عن نيه فا

بمعنى احتمال كبير / هناك اجابه اخرى    will probablyالجزء الذي تحته خط يدل على استخدام 
may   ولوية ل

 
 بسبب الكلمة الدالة will probablyولكن اال
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49. Are you going to do anything tomorrow evening? 

 

50. What would you like to eat?  I will take some burger.     

51. Hurry up! The train will\is going to arrive after minutes. 

52. I have just won a holiday for two days. I will\ am going to take my mum with me. 

53. I am attending a photography course tomorrow.  

54.  He does not speak English fluently. He will probably \ may well face problems in communication.  

 

55. He is very famous. He may well win the elections.  

 

56. I am so tired. I won't go out today.  

57. He is rather tired. He may not\ probably won't go out today. 

  

58. Why are you filling the bottle? I am going to water the plants.  

59. There could be a cure for cancer somewhere.  
 

60. Let's go out. It won't\ probably won't rain anymore. 

61. Look! The car over there is going to crash.  

62. Do not you have any money? Do not worry. I will pay for the taxi.  

63. What does your son want to do in future? He is going to become a doctor.  

64. I am not using my car tonight, You can take it. 

65. According to my diary, we are meeting the buyers at 7:00 tomorrow.  

66. I am not very good at chess. I probably won't win the game.  

67. I am not very good at chess. I will probably lose the game. 

 

  

نه يسال عن استخدامصحيح لكن ليس من ضم will  و السؤال ب   going toاو      willالسؤال عن حدث في المستقبل ال يكون اال ب 
 
 % او نيه وهذا ليس ضمن المقرر 50للتعبير عن تنيؤ او توقع  willن المقرر بالوحدة ال

 ابدا المضارع المستمر في سؤال عن المستقبل م/و ال يستخد

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

الن مواعيده بمعنى اكيد  willمعنى الجملة يدل على اإلجابة: سيصل القطار وهنا 

  او القطار  على وشك الوصول ابته ث

نهيكون قرار سريع يتخذ لحظة الكالم يمكن ان 
 
 لحظيه نيه/ ويمكن ان يكون فاز باإلجازةللتو  ال

 
 معنى حضور الدورة غدا انه سبق االعداد لها والحدث سيحدث في المستقبل القريب

 

صلافضل الن الجمله   will probablyلكن  will probably / و  may well اجابتين  للجملةاكل لكنه احتمال كبير/ لكن ليس بطالقه فليس اكيدا ان يواجه مش اإلنجليزيةهو يتحدث 
 
% سيواجه  100معناها انه  باال

 يتم خفض النسبة قليال فمشاكل لكن النه ليس اكيدا 

 
ان يفوز اي شخص   محتملات النه مشهور  / هو احتمال وليس اكيد وليس اكيد تقريبا النها مساله يحكمها الحظ/ اصل الجمله انه المناسب: نقول  احتمال كبير ان يفوز باالنتخاب modal معنى الجملة يدل على ال 

 may wellار ولكن النه مشهور تزيد نسبه االحتمال / كل الجمل التي تتحدث عن نجاح او فوز او الحصول على عمل مع توفر معزز لرفع نسبه االحتمال نخت

بل  سريع نقلل درجة التعب وتتغير االجابه فال يكون قرار  quiteاو  rather ب   soبدلنا  / لوار سريع يتخذ لحظة الكالمقر 
 probably won't   may not احتمال ضعبف النسبة مثل 

خرين
آ
ننا ال نقرر لال

 
المناسب:هو  modal معنى الجملة يدل على ال // القرار السريع يكون مع ضمير المتكلم وليس الغائب  soبكلمة اقوى مثل  rather وحتى لو استبدلنا  ليس قرار سريع يتخذ لحظة الكالم ال

  هو احتمال ان ال يخرج او هو احتمال ضعيف ان يخرج  ..متعب الي حد ما

 ليس ضمن المقرر للتعبير عن نيه صحيح ولكن   will(/ استخداملحظيه نتيجة اعداد لحظي غير مسبقه المجيب )نيه السؤال يعبر عن ني والرد علىعلى تخطيط لحظة الكالم او قبلها قليال  وليس تخطيط مسبق ما تحته خط دليل 

 كبير الن الجمله ال تحتوي على كلمة تعزز االحتمال المناسب: نقول يمكن ان يكون هناك عالجا للسرطان في مكان ما / ليس اكيدا وال يوجد بالجمله ما يؤكد ذلك ولكن ممكن / ال نقول احتمال modal معنى الجملة يدل على ال 

كدمعنى اخذ القرار بالخروج 
 
  او احتمال المطر ضعيفا من انها لن تمطر التا

 على ان حدثا على وشك الحدوث دليل  لحظة الكالم

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

 الجملة تتحدث عن نيه فالمستقبل البعيد

 ح باستخدام السيارة والتصريح دليل على التخطيط مسبقا لعدم استخدامها او عدم الخروج فالمستقبل القريب )هذه الليلة(الجزء الذي تحته خط تصري

 دليل على التخطيط الكامل  مسبقا لحدث  فالمستقبل القريب )غدا(  تاليومياتحديد الموعد مسبقا في دفتر 

 التي نسبتها اعلى من ذلك  may not% وهي ادق من 5الن مساله الفوز فيها بعض الحظ فنرفع النسبه قليال فتصبح  won'tوال نختار احتمال الصفر واضح ان احتمال الفوز متدني جدا يكاد تكون  صفر  

ننا  may well% وهي ادق من 90ح قليال فتصب النسبة%ولكن ال نختاره الن مساله الفوز والخسارة فيها بعض الحظ فنخفض 100واضح ان احتمال الخسارة عالي  جدا يكاد تكون 
 
نتكلم عن خسارة شبه  ال

 مؤكده وليس احتمال بالفوز مع تعزيز لنسبه االحتمال 
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68. We are invited to a big party. I am sure we will have a great fun.  

69. The team haven't done a lot exercise, so they probably won't win the match. 

70. Rola says she is going to \is not going to buy an expensive dress for the graduation party.  

 

71. We need some more ink for the printer. I will go to the shop and get some 

72. Palestine will probably become an important place for technological change.  

73. Don’t go out now. I am going to serve lunch and it'll be cold by the time you get back. 

  

74. I have to go now . I will call you back later today.   

75. Have you seen Nadia recently? She is going to have another baby.  

76. I have cut my finger. Do not worry. I will bring you a plaster.  

77. Look! The plane is coming closer and closer. It is going to land. 

78. The weather forecast says it is going to rain.  

 

79. Be careful, that car is going to  hit us.  

80. We will have to walk if we miss the bus.  

81. If you find it hard, I will help you.  

82. We are having a party next Monday .Would you like to come? 

83. Attention please!. The next flight will arrive at 9:00.  

84. They can play tennis tomorrow. They are not working. 

85. If I finish my homework, I am going to attend\ may attend Abeer's party. 

 

86. I think everyone is going to come to the dinner on Saturday. 

 

87. There are dark patches in the sky. I think it 1) is going to\ 2) will probably  rain.  

 

كيد
 
 الجزء الذي تحته خط دليل على التا

 التي نسبتها اعلى من ذلك  may not% وهي ادق من 5قليال فتصبح  بةالنسالن مساله الفوز فيها بعض الحظ فنرفع  won'tواضح ان احتمال الفوز متدني جدا يكاد تكون  صفر  وال نختار احتمال الصفر 

 /willخطا النه ال دليل على الشك may     may notالتي تعبر عن النيه صحيحة لكن ليست ضمن المقرر/ will/ال دليل بالجمله على التخطيط/ مجرد نيه قريبه / نية : روال تقول انها ناويه تشتري  الجمله تعبر عن 

probably   may well اجابه اخرى   حسب المعنى تصح    /خطا لعدم وجود معزز لرفع االحتمال :is not going to  اذا تواجد الفعل / say  اول الجمله وظبطت ترجمة going to  دائما اإلجابةبمعنى ينوى تكن هي  

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

 وعد

وليس مسبقا   لتقديم الطعام/ قد نخطط العداده وليس لتقديمه/ التقديم يكون لحظة الحدث طنخطعام الغداء / ليس تخطيطا مسبقا فال طالجزء الذي تحته خط دليل على ان حدثا على وشك الحدوث : ال تخرج انا على وشك ان اقدم 
 الحاله جملة تدل على المضارع وتصف حدثا يحدث االن وليس تخطيطا  ولكنها في هذه am serving/يمكن ان تحل الجمله باستخدام بمعنى نيه ليس ضمن المقرر  will مش تاكيد  و  هنا بمعني ساقدم فيه نيه will  / استخدام 

  لكن خارج المقرر النه توقعصحيح   will/ استخدام ال تخطيط للوالدة الطبيعية  /الجزء الذي تحته خط دليل على انها حامل وان )الوالده(   على وشك الحدوث: هي على وشك ان تلد طفال / ليس تخطيطا مسبقا

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

 اماتها بالمقرر النها تعنى التوقعصحيح ولكن ليس من ضمن استخد  willالجزء الذي تحته خط دليل لحظي على ان حدثا على وشك الحدوث : الطائرة على وشك الهبوط /استخدام 

وحتى مع رؤيه دليل على المطر ال نستطيع ان نجزم بانها ستمطر لذلك انها ستمطر اال اذا راينا دليل  الجويه النه مبني على دليل لحظي ال نقولسواء توقع الناس او النشرة  goinig toالتوقع بانها ستمطر دائما يعبر عنه ب 
will 100% استخدام  خطا/will   انها حتشتي بنستخدم  امعناهاماتها بالمقرر النها تعنى التوقع/ داااايما اذا الجمله صحيح ولكن ليس من ضمن استخد% 50بنسبهgoing to  دق

 
بغض النظ اللي بيحكي مذيع اجابه  كا

 عادي  نشرة جويه او شخص

 تاكدوليس ال صحيح ولكن ليس من ضمن استخداماتها بالمقرر النها تعنى التنبؤ  willالجزء الذي تحته خط دليل لحظي على ان حدثا على وشك الحدوث : السيارة على وشك ان تصدمنا /استخدام 

 قرار سريع يتخذ لحظة الكالم

 عرض مساعده

 الدال عل خطط مستقبليه شرط ان يتحدد موعد واضح قريب للحفله ردائما اقامه الحفالت او حضورها فالمستقبل القريب  فيه تخطيط مسبق ودائما يستخدم معه المضارع المستم

 اعالن للعامة

 % خطاwon't0/ التخطيط ال يعنى التاكد من وقوع الحدث اذن الخروج للعمل فالمستقبل القريب )غدا( ليل على التخطيط مسبقا لعدمدالجزء الذي تحته خط تصريح باللعب والتصريح 

اخر  حل may/ رر النها تعنى النيهصحيح ولكن ليس من ضمن استخداماتها بالمق  willالجمله تتحدث عن نيه مشروطة بشرط االنتهاء من الواجب لحضور حفل وليس تخطيط مسبق لحضوره /استخدام 
 الن الجمله ال تتضمن ما يعزز/يرفع نسبه االحتمال   may well   will probably  خطا استخدام   الن المتحدث غير متاكد من الحضور/  صحيح 

تخطيط مسبق لحضور عشاء  الن  احتمال او  الجملة تتحدث عن نيه وليسحتمال كبير يحضر / احتمال/ ااكيد/ وال نقول اعتقد ان الجميع  طعام العشاء)ينوي ان يحضر( الجميع سيحضر  نقول اعتقد ان
خرين بل يعتقد ان لديهم رغبه او نيه للحضور/ لو تم حذف 

آ
رر لمقاصحيح ولكن ليس من ضمن   will/استخدام   تخطيط مسبق ويصح استخدام المضارع المستمر تصبح   think everyoneالمتحدث ال يخطط لال

نها تعنى النية 
 
 ال

% صحيح 50بنسبه   will/استخدام ليل موجود وتحته خط  دسواء توقع الناس او النشرة الجويه النه مبني على دليل لحظي ال نقول انها ستمطر اال اذا راينا دليل وال goinig toالتوقع بانها ستمطر دائما يعبر عنه ب 
دق اجابه بغض   going to/ داااايما اذا الجمله معناها انها حتشتي بنستخدم حل ثاني will probably/ ها تعنى التوقعولكن ليس من ضمن استخداماتها بالمقرر الن

 
 عادي اللي بيحكي مذيع نشرة جويه او شخص رالنظكا

 % ولكن اقل وهذا ليس ضمن المقرر  معكم 100هنا ليس خاطائ ولكن استخدامها ال يعني ان النسبة  will/ استخدام  90الى  100ده االن لكن ليس تماما فنخفض النسبة من الجملة تعبر عن حقيقه تقريبا اصبحت اكي

 % 100بنسبة  willفقط 
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88. When is she going to phone you? I don't know. She may phone this afternoon. 

89. The man has taken off his shoes outdoor. I think he is going to pray at the mosque. 

 

90. The wind is blowing and the big tree is making creaking noises. The tree is going to fall down.  

 

91. Sorry, I can't see you tonight, I am reading for my exam. 

 

92. The president will visit Jordan next week to attend an important meeting. 

93. Mary may well win the election. She already has most of the votes. 

94. If you give me 30$ reduction on the price of this phone, I will buy it soon.  

95. He is the best player. He may well win the golden medal. 

 

96. I  am meeting my friends at the weekend, so I can't see you.  

97. Fasten your seatbelts please. The plane will take off in 5 minutes.  

98. He has applied for the job, and he may get it.  

 

99. He has applied for the job, but he may not\ probably won't get it. 

 

100. He has applied for the job, and he has not all the right qualifications, so he probably won't get it. 

 

الجزء الذي تحته خط دليل على 
 % 50الشك بنسبة 

تخطيط لحظي)غير  / الجزء الذي تحته خط دليل علىصحيح ولكن ليس من ضمن استخداماتها بالمقرر النها تعنى التوقع  will/استخدام وشك الوقوع ىحدثا علعلى ان  لحظي  الجزء الذي تحته خط دليل
 خطا  may well   will probablyمسبق(  ل نيه لحظيه وليس دليل على قوة االحتمال لذلك 

 

   may well/ الجزء الذي تحته خط ايضا دليل على قوة االحتمال لذلك صحيح ولكن ليس من ضمن استخداماتها بالمقرر النها تعنى التوقع  willدام وشك الوقوع/استخ ىحدثا علالجزء الذي تحته خط دليل على ان 

will probably  تعتبر صحيحة لكن االولويه لgoing to  الجملةي اذا صحت ترجمتها )على وشك( ف 

 

غير صحيح الن التخطيط لحدث ال يعني بالضرورة اليقين بوقوعه/قد نخطط ولكن ال ننفذ بمعنى اكيد   willلحدث سيحدث فالمستقبل القريب )هذه الليله( /استخدام االعتذار دليل على التخطيط المسبق وا
  لسبب ما

 الن هذا الحدث يتم التخطيط له مسبقا وسيقع قريبا لكن يرجى االلتزام باجابه الك تاب )اعالن للعامة(  is visitingالن الجملة تعبر عن موعد مجدول و   visitsوهناك حالن اخران وهما   willاحد استخدمات  واعالن للعامة  

 

 وعد 

ان يفوز   محتملنها مساله يحكمها الحظ/ اصل الجمله انه المناسب: نقول  احتمال كبير ان يفوز بالميدالية الذهبيه النه افضل العب  / هو احتمال وليس اكيد وليس اكيد تقريبا ال modal معنى الجملة يدل على ال     
 may wellتار ولكن النه االفضل تزيد نسبه االحتمال / كل الجمل التي تتحدث عن نجاح او فوز او الحصول على عمل مع توفر معزز لرفع نسبه االحتمال نخ

 

  غير صحيح الن التخطيط لحدث ال يعني بالضرورة اليقين بوقوعه/قد نخطط ولكن ال ننفذ لسبب ما  will)اجازة نهايه االسبوع( /استخدام االعتذار دليل على التخطيط المسبق والحدث سيحدث فالمستقبل القريب 

 
 اعالن للعامة 

 

كد اذن / ال دليل  may wellلذلك ال نستخدم  نقول : تقدم للوظيفة و من الممكن ان يحصل عليها / االحتمال متوسط ال دليل على قوته
 
 خطا willعلى التا

 

كد اذن  / او تقدم للوظيفة لكن احتمال ضعبف ان يحصل عليها نقول : تقدم للوظيفة و لكن من الممكن ان ال  يحصل عليها/ عكس ما قبلها اذن ما بعدها منفي  butالمعنى بعد 
 
  خطا won't/ ال دليل على التا

 

كدين تماما  لكن تقريبا 5قليال فتصبح  النسبةمساله فيها بعض الحظ فنرفع  هاالن won'tكون  صفر  وال نختار احتمال الصفر يكاد ي متدني جداواضح ان احتمال الحصول على وظيفة  
 
% / نحن لسنا متا

  probably won'tاقل دقة الن نسبتها اعلى من نسبممكن ولكنه   may notمتاكدين من الخسارة / استخدام 

 

وليس اكيد وليس اكيد تقريبا النها مساله يحكمها الحظ/ اصل الجمله  كبير / هو احتمال  تفوز ماري باالنتخابات النها حاصله تقريبا على معظم االصواتالمناسب: نقول  احتمال كبير ان  modal ى ال معنى الجملة يدل عل    
 may wellيد نسبه االحتمال / كل الجمل التي تتحدث عن نجاح او فوز او الحصول على عمل مع توفر معزز لرفع نسبه االحتمال نختار تز الحاصله على معظم االصوات ولكن النه المتقدم لالنتخابات ان يفوز  محتملانه 

 


