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Definite and Indefinite Articles ادوات التعريف والتنكير 

في اللغة االنكليزية نحتاج لوضع ادوات التنكير والتعريف قبل بعض االسماء لتعريفها او االشارة بانها غير 

   a/an/theوهي  definite and indefinite articles محددة. هذه االدوات تسمى

 a/anادوات التنكير 

ولكننا نضطر  aفي الواقع هاتين االداتين عبارة عن اداة واحدة لها نفس الوظيفة وهي التنكير وهذه االداة هي 

 a,i,o,u,e.ع التقاء حرفيين صوتيين. االحرف الصوتية هي: مناليها مع بعض االسماء ل  nإلضافة الحرف 

  للجمع ولكن بصيغتها المفردة فقط.تستخدم قبل االسماء المفردة المعدودة, اي االسماء القابلة 

I am eating an apple. 

 للتعبير عن المهن.  تستخدم 

My father is a teacher. 

 للتعبير عن الكميات. تستخدم 

A little, a few, a pair of 

 .تستخدم عندما نتحدث عن شيء مفرد بشكل عام وليس شيء محدد 

I need a watch. 

My mother wants to buy a coat. 

 .تستخدم للحديث عن شيء مفرد غير معروف ولم يتم الحديث عنه مسبقا 

I have seen a cat in the street. 

I am a student. 

 للكلمات التي تبدأ بحرف صوتي )حروف العلة( مــــا عـــــــدا :   an مالحظة: نستخدم 

An hour, an honest  

 university قبل كلمة   a ونستخدم 

   noبعد كلمة  a/anمالحظة: ال تضاف اداة التنكير 

 I have no a pen.  

 I have no pen. 
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  Theاداة التعريف 

 وهي تلعب دور الـــ في اللغة العربية.

 .تستخدم لألشياء المعروفة مسبقا, المحددة او التي تم ذكرها 

I have a watch, the watch is blue. 

  االشياء الفريدة والمميزة في الكون.تستخدم عن الحديث عن 

The moon, the sun, the world 

 عند ذكر وصف او معلومة تحدد االسماء وتجعله مميزا.

I am watching the movie you told me about. 

 

 متى ال نستخدم اي اداة من ادوات التعريف والتنكير

 مع االسماء غير المعدودة حين نتحدث عنها بشكل عام  .1

We need air to breath. 

 نتحدث عنه بشكل عام وهناالهواء اسم غير معدود ال يمكن جمعه 

 

 عندما نتحدث عن االسماء المعدودة بشكل عام وهيه بصيغة الجمع. .2

 

I like cats but I don’t like dogs. 

 

 


