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�أبنائي ...طالب وطالبات اجلامعة...

ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة "�سل�سلة
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�صعاب،
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها
الوطن يف بناء ح�ضارته واقت�صاده.
مدير اجلامعة
�أ .د� .سليمان بن عبداهلل �أبا اخليل

لقد �أرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتط ــويـر واالعـتـمــاد
الأكادميي من "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" �أن تكون
مر�شد ًا بني يدي طلبة اجلامعة ،تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة
وم�صادرها وو�سائطها ومن ثم �صناعتها وتطبيقها.
وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير واالعتماد الأكادميي
�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

ت�أتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات
كثرية ،هدفها امل�ساندة العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالبهم؛
لإجادة التعلم والتعليم ،والرتكيز على نواجته ,مت�شي ًا مع االجتاهات
احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة
د� .أحمد بن يحيى اجلبيلي
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تقديم
تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�صادرها والتعليمات ,ون�شرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك
�إدراك ًا منها لقيمة �إ�شراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم ب�أنف�سهم ,ومن �أجل توفري الكثري من �أوقاتهم،
وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال تدَّخر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية جهد ًا يف مد يد العون
ملن�سوبيها و�أبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�صيل العلمي ,وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوك ًا وتطبيق ًا,
ليتميز بذلك خريج جامعة الإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�صاديات بالده.
وي�سر اجلامعة �أن تقدم هذه ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية التعلم يف اجلامعة حر�ص ًا منها على جودة
املخرجات� ,إىل جانب جودة العمليات يف العملية التعليمية ،وهذه ال�سل�سلة موجهة ب�شكل خا�ص لطالب
اجلامعة ومن�سوبيها من �أ�ساتذ ٍة وموظفني ،وهي مبثابة �أدلة �إر�شادية تدعم عملية التعليم والتعلم يف اجلامعة،
وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�صاعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية ،وميكن للطالب
�أن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من �أجل تثقيف �أنف�سهم ذاتي ًا.
ومن املنا�سب ا�ستخدام هذه الكتيبات بطريقة �أكرث تنظيم ًا بحيث توجه خلدمة �أغرا�ض تعليمية وبحثية
معينة ،فعلى �سبيل املثال :مت ت�صميم العديد من الكتيبات لت�ستخدم يف برامج توجيه الطالب و�أع�ضاء هيئة
التدري�س اجلدد ،ويف املحا�ضرات التعريفية يف املكتبة ,ويف قاعات الدرا�سة كلما دعت احلاجة.
ومن امل�ؤمل �أن ي�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة طالبهم يف كيفية اال�ستفادة من هذه الكتيبات,
وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين ،وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة من املكتبة
يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت و�إعداد البحوث ،كما ميكن ا�ستخدام بع�ض هذه الكتيبات يف توجيه
الطالب لال�ستعداد لالختبارات ،و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف �إر�شادهم لتحا�شي الغ�ش وال�سرقات
العلمية.
وتبقى هذه الكتيبات متاحة للأ�ساتذة والطالب للرجوع �إليها عند احلاجة ,وال�ستخدامها يف دعم م�سرية
الطالب الدرا�سية ،فالغر�ض منها تقدمي الإر�شادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل والأمثل ملنا�شط اجلامعة
ووقت الطلبة ومواردهم من �أجل التعلم املنتج واملفيد.

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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تمهيد

يعد هذا الكتيب مقدمة و�شرح ًا مب�سط ًا لقواعد اللغة الإجنليزية وا�ستخداماتها،
حيث يوفر العديد من الأمثلة التي �ستبني لك الرتكيب ال�صحيح واال�ستخدام الأمثل
للغة ،ويويل كذلك اهتمام ًا خا�ص ًا بكيفية تكوين اجلمل ،وكيفية الربط بينها من �أجل
بناء الفقرات واملو�ضوعات.
فهذا الكتيب هو دليل لك ونقطة انطالق جيدة لفهم قواعد اللغة الإجنليزية
الأ�سا�سية وا�ستخداماتها ،ثم ميكنك احل�صول على معلومات �أكرث تف�صي ًال –�إذا �أردت-
باالطالع على قائمة امل�صادر املتاحة على الإنرتنت املرفقة يف نهاية هذا الكتيب.

ويتكون هذا الدليل من �ستة ف�صول رئي�سة:
� )1أق�سام الكالم.
 )2عنا�صر اجلملة الأ�سا�سية.
 )3الدليل املب�سط لعالمات الرتقيم.
 )4تركيب اجلملة الأ�سا�سية و�أمناطها.
 )5ربط اجلمل.
 )6جمع اجلمل يف فقرات.
اجعل هذا الكتيب على مقربة منك بحيث ميكنك ا�ستعماله ملعرفة اال�ستخدام
ال�صحيح للغة الإجنليزية ،و�أف�ضل طريقة للتعلم تكون من خالل االطالع على الأمثلة،
ملعرفة الأمناط وكيفية ا�ستخدامها .فالهدف من هذا الكتيب هو التب�سيط حتى تتمكن
من فهم القواعد والرتاكيب الأ�سا�سية يف اللغة الإجنليزية .وقد ذكرنا بع�ض الأمثلة من
جامعة الإمام حتى نبني لك كيفية الكتابة ب�شكل �صحيح يف اللغة الإجنليزية.

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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 )1أقسام الكالم:
هناك �أنواع خمتلفة من الكالم يف اللغة الإجنليزية وكل كلمة لها وظيفتها ،وهذه الأنواع هي:
 كلمات تدل على "احلدث" مثل run, walk, leave
 كلمات تدل على "ال�شيء" مثل house, man, city
 كلمات تربط بني "ال�شيء واحلدث" مثل The man can run.

هذه الأنواع املختلفة من الكلمات هي "لبنات البناء" اللغوية،
وهي عبارة عن �أجزاء ملبنى قيد الإن�شاء .فعندما نريد بناء منزل
ف�إننا ن�ستخدم الأ�سمنت لو�ضع الأ�سا�سات �أو القواعد ،ون�ستخدم
اللبنات لبناء اجلدران ،ثم �إطارات النوافذ لو�ضع النوافذ،
و�إطارات الأبواب لعمل املداخل .ون�ستخدم الأ�سمنت لتتما�سك
هذه الأ�شياء معا .ولكل جزء يف املنزل وظيفته ،وبنف�س الطريقة،
حينما نريد بناء اجلملة ،ن�ستخدم �أنواع خمتلفة من الكلمات،
ولكل نوع من الكالم وظيفته.
وهناك ثمانية �أنواع �أ�سا�سية من الكالم ت�سمى "�أق�سام
الكالم ".
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: جدول �أق�سام الكالم
مثال اجلملة

مثال الكلمة

الوظيفة "نوع
"الكلمة

Our group will speak to
the class tomorrow. I will
study this evening.

(to) run, walk, study,
listen, work, , speak, read

حدث

This is my computer. He
is in my course. We go to
university.

computer, student,
instructor, library,
notes, lecture, teacher,
university

�شيء �أو �شخ�ص

Our library is large. I like
good libraries.

good, interesting, large

ت�صف اال�سم

My instructor reads very
quickly. He reads very
quickly and carefully.

quickly, carefully, well,
badly, very, really

ي�صف الفعل �أو
ال�صفة �أو الظرف

Ahmad is Arabic. He is
from Saudi Arabia.

I, you, he, she, him

يحل حمل اال�سم

We went to Imam
University on Saturday.

to, at, after, on

يربط اال�سم بكلمة
�أخرى

I like computers and I
like the internet. I like
computers and the
internet. I like computers
but I do not like the
internet.

and, but, when

يربط العبارات �أو
اجلمل �أو الكلمات

Hi! How are you? What is
new?

9

oh!, ouch!, hi!, well

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها

،تعجب مقت�ضب
و�أحيانا يو�ضع داخل
اجلملة

الكلمة

فعل
Verb

ا�سم
Noun

�صفة
Adjective

ظرف
Adverb

�ضمري
Pronoun

حرف جر
Preposition

)عطف (رابط
Conjunction

تعجب
Interjection

أمثلة ألقسام الكالم
دونك بع�ض اجلمل التي ن�ش�أت من �أنواع خمتلفة من الكالم:
فعل

فعل م�ساعد

ا�سم

Studying.

is

Ahmad

ا�سم

�صفة

فعل

ا�سم

ا�سم

فعل

�ضمري

people.

helpful

like

Students

people

likes

she

ا�سم

�صفة

فعل

ا�سم

ظرف

ا�سم

فعل

ا�سم

English.

good

speaks

Ahmad

well.

English

speaks

Ahmad

ظرف

ا�سم

�صفة

حرف جر

فعل

�ضمري

quickly.

mosque

the large

to

ran

He

وحتوي اجلملة الآتية كل �أنواع الكلمات:
ظرف
slowly.

ا�سم حرف جر
class

to

فعل

ا�سم

�صفة

�ضمري

رابط

ا�سم

تعجب

walked

Friend

Close

his

and

Ahmad

Well,

نصيحة للطالب :قم بتحليل أقسام الكالم.
ينبغي �أن �أعرف �أق�سام الكالم بتحليل كل جملة حتى �أحدد الأفعال وال�صفات ،وغريها ،فمعرفة �أق�سام
الكالم ت�ساعدين على بناء اجلملة بنا ًء �صحيح ًا.

10

�سل�سلة دعم التعلم والتعليم في الجامعة

 )2عناصر الجملة األساسية:
هناك ثالثة عنا�صر رئي�سة تتكون منها اجلملة ،وهي:
�أ) الفاعل ( :)Subjectا�سم �أو �ضمري (�إن�سان �أو مكان �أو �شيء) يقوم باحلدث.
ب) املفعول به ( :)Objectيقع عليه احلدث.
ج) امل�سند ( :)Predicateيجري احلدث على املفعول.

أ) الفاعل أو المسند إليه (ٍ.)Subject
يحكي الفاعل �أو امل�سند �إليه ( )Subjectما تدور عنه اجلملة ،وهو ا�سم �أو �ضمري .وهذا مثال
ب�سيط:
)اجلملة حتكي عني( - I ran to the university.
)اجلملة حتكي عن �أحمد( - Ahmad walked to the university.
عندما يكون هناك �أكرث من فاعل ( )Subjectت�سمى فاع ًال مركب ًا ( )compound subjectكاملثال
الآتي:
)اجلملة حتكي عن �أحمد و�سامل( - Ahmad and Salem walked to the university.
ويجب �أن حتتوي كل جملة على فاعل (� )Subjectإال �إذا كانت ب�صيغة الأمر(،)Interrogative
كاملثال الآتي:
				

Open the door

ويفهم من �صيغة الأمر �أن الفاعل �أو امل�سند �إليه ( )Subjectهو �ضمري املتكلم وهو ال�شخ�ص الذي
�أ�صدر الأمر.

ب) المفعول به ( )Objectالمباشر ( )Directوغير المباشر (.)Indirect
املفعول املبا�شر ( )Direct Objectهو ما يقع عليه الفعل

- I gave my computer to Ahmed.

فاحلا�سوب (  )computerهو ال�شيء املعطى وبذلك يكون مفعو ًال به مبا�شر ًا للفعل "."gave
واملفعول به غري املبا�شر هو الذي يذكر ملن �أو من �أجل ماذا مت احلدث.
- I gave my computer to Ahmed.

(�أخذ �أحمد احلا�سوب ،ولذلك فهو املفعول غري املبا�شر للحدث).

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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ج) الحدث المسند (الخبر) (.)Action Predicate
يعترب الفعل الرئي�س (كلمة احلدث) يف اجلملة هو امل�سند (اخلرب) ( ،)Predicateفهو يعرب عن احلدث
يف اجلملة ،كما يف املثال الآتي:
They attend the same class together.

ي�ستخدم الفعل امل�ساعد ( )Helping verbيف اجلمل ليعرب عن وقت حدوث الفعل (متى وقع احلدث :يف
املا�ضي – � Pastأو احلا�ضر –� Presentأو امل�ستقبل–.) Future
)م�ضارع( - He is going to the class.
)ما�ضي( - He has gone to the class.
)م�ستقبل( - He will go to the class.

نصيحة للطالب :دقق الجمل التي تكتبها.
�أقوم دائما بتدقيق اجلمل التي �أكتبها حتى �أت�أكد من احتوائها على فاعل ومفعول به ،ثم �أت�أكد �أن هناك
م�سند ًا (خرب) – وهو كلمة تربط املفعول والفاعل ،مثل:
هذه الورقة (امل�سند �إليه) ت�شرح (احلدث امل�سند) املجهر (املفعول).
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 .3الدليل األساسي لعالمات الترقيم.
هناك عدة قواعد ب�ش�أن اال�ستخدام ال�صحيح لعالمات
الرتقيم ،وت�شمل هذه العالمات نقطة الوقف ،الفا�صلة ،النقطتني
الر�أ�سيتني ،الفا�صلة املنقوطة ،عالمة اال�ستفهام ،عالمة التعجب،
وفيما يلي و�صف لكل نوع من عالمات الرتقيم متبوع مبثال لبيان كيفية ا�ستخدامها ا�ستخدام ًا �صحيح ًا.
أ)النقطة (:)Period or Full Stop
ت�ستخدم النقطة لإنهاء اجلملة .واجلملة هي جمموعة من الكلمات حتتوي على اال�سم (الفاعلSubject-

) وامل�سند (احلدث.)Predicate -
مثال:

He went to Riyadh last week. They are going to visit Imam University.

ب) الفاصلة ( :),( )Comma
لها عدة ا�ستخدامات خمتلفة ،فت�ستخدم لف�صل جمموعة من الكلمات� ،أو العبارات� ،أو اجلمل الفرعية
(�أ�شباه اجلمل) عن بع�ضها البع�ض.
وجه ا�ستخدام الفا�صلة
للف�صل بني جمموعة من الكلمات :وهذا �أ�شهر
ا�ستخدامات الفا�صلة ،فت�ستخدم لف�صل كل كلمة يف
قائمة وقبل حرف العطف الأخري � andأي قبل �آخر
عن�صر من عنا�صر القائمة
للف�صل بني جمموعة من العبارات :يف العادة ،يكون
هناك عبارة طويلة بادئة (�شبه جملة) يتبعها عبارة
�أخرى
للف�صل بني جملتني يربط بينهما رابط مثل "لكن"

مثال
My favourite subjects are Sharia,
chemistry, psychology, English, and Arabic
studies.
He enjoys playing football, badminton,
tennis, and cricket.
In order to qualify for your certificate, you
will need to take three more courses.
Although he wanted to attend University, he
had not yet completed his preparatory year.
They wanted to rent a house near the
University, but they did not have enough
money for this.
I would like to play this evening, but I
need to study for my test tomorrow.

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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مثال

وجه ا�ستخدام الفا�صلة

The student said, "My instructor is often
overseas attending conferences.”
His instructor replied, "If you do not study,
then you run the risk of failing the final
exam."
Saudi Arabia, the most oil rich country in
the world, is located in the Middle East.
My brother, who spends so much time
playing tennis, is an A student.

تقدم القتبا�س مبا�شر –فهنا يحدث قول ا�ستفتاحي
يتبعه اقتبا�س

للف�صل بني جمموعة من الأ�سماء والعبارات التي
ت�صف �شيئ ًا ما ولكنها غري مت�صلة ببع�ضها

:)?( )Question Mark( ج) عالمة االستفهام
.ت�ستخدم يف نهاية اجلملة لتبني �أنها �س�ؤال
:مثال
What degree program are you enrolled in? How long have you been studying?

:)!( )Exclamation Mark(  عالمة التعجب.د

 وتو�ضع. �أو لإظهار الده�شة، ك�أن تركز على نقطة من النقاط،ت�ستخدم عالمة التعجب للت�أكيد �أو التنبيه
. وال ينبغي ا�ستخدام التعجب كثري ًا،يف نهاية اجلملة
:مثال
Your final exam grade was fantastic! I can't believe you got such a high grade!

:);( )Semicolon(  الفاصلة المنقوطة.هـ
:هناك ثالث ا�ستخدامات للفا�صلة املنقوطة
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مثال

وجه ا�ستخدام الفا�صلة املنقوطة

He loves studying; He really enjoys going
to university.

 �إحداهما �أو كلتاهما،للف�صل بني عبارتني م�ستقلتني
.ق�صرية والفكرة فيهما عادة ما تكون مت�شابهة جد ًا

During the summer holiday, I would love
to; do some reading in English, which I
need to do; and answer my emails, which I
haven’t done for quite a while.

للف�صل بني جمموعات من الكلمات قد ا�ستخدمت
الفوا�صل فيها

He suggests that: 1. We read the chapter;
2. discuss the ideas together; 3. brainstorm
our presentation; and, 4. take a part each
to prepare in detail.

للف�صل بني عدة نقاط يف قائمة

:):( )Colon( و) النقطتان الرأسيتان
:هناك غر�ضان ال�ستخدام النقطتني الر�أ�سيتني

مثال

وجه ا�ستخدام النقطتني الر�أ�سيتني

He had many reasons for going to Imam
University: it is close to his house; it has
the best instructors in Sharia; many of
his friends are going; and, he has already
completed his preparation year.
He announced to his friends: "I decided to
do a computer engineering degree"

لكتابة قائمة من النقاط
لتقدمي اقتبا�س مبا�شر (وميكن ا�ستخدام الفا�صلة يف
)هذه احلالة

:مقتب�س من املوقع الإلكرتوين الآتي
http://esl.about.com/od/englishgrammar/a/a_punctuation.htm

. راجع عالمات الترقيم ودققها:نصيحة للطالب
 هل ت�صلح هذه �أن تكون جملة؟ �أو، ثم �أدقق عالمات الرتقيم،�أقر�أ كل جملة جهر ًا
�س�ؤا ًال؟ �أو تعجب ًا؟ �أو اقتبا�س ًا؟
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 )4تركيب الجملة األساسية وأنماطها:
هناك خم�سة �أمناط �أو تراكيب �أ�سا�سية تقوم عليها معظم اجلمل يف اللغة الإجنليزية ،وهي كالآتي:
Ahmad studies.

فاعل-فعل

Jill is studying.

Subject– Verb

Ahmad will study.
I like computers.

فاعل– فعل– مفعول به

She likes her computer.

Subject-Verb-Object

He is using the computer.
He is intelligent.

فاعل– فعل– �صفة

The students are very intelligent.

Subject-Verb-Adjective

Noor seems happy.
Ahmad is here.

فاعل– فعل – ظرف

Students are everywhere.

Subject-Verb-Adverb

No one was there.
She is my instructor.

فاعل – فعل– ا�سم

The instructors are doctors.

Subject-Verb-Noun

Dr. Al Faheed is the instructor.

متثل العالقة بني الفاعل والفعل ركن ًا من �أهم �أركان اجلملة الإجنليزية ،وميكن �إ�ضافة العنا�صر الأخرى
جلعل اجلملة �أكرث ت�شويق ًا ،ولكنها لي�ست �أ�سا�سية.
مقتب�س من املوقع الإلكرتوين الآتي:
http://www.eslgold.com/grammar/basic_sentence.html

وما ذكر �أعاله هي تراكيب اجلملة الأ�سا�سية ،وملزيد من املعلومات ميكنك االطالع على امل�صادر املتاحة
على الإنرتنت يف نهاية الكتيب.
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نصيحة للطالب :احتفظ بأمثلة من أنماط وتراكيب الجملة.
لدي �أمثلة لأمناط اجلمل الأ�سا�سية يف دفرت مذكرات اللغة الإجنليزية اخلا�ص بي ،فهذا ي�ساعدين على
تذكر الرتكيب ال�صحيح وا�ستخدامه ،وي�ساعدين �أي�ضا على التفكري يف طريقة ما لكتابة جملة من اجلمل
حينما �أواجه �صعوبة.

 )5الجمع بين الجمل ()Sentence Combining
أ) كيفية الجمع بين الجمل
�سيو�ضح لك هذا الف�صل كيفية اجلمع بني اجلمل ،ويتم هذا من خالل ترتيب جمموعة من اجلمل
الق�صرية يف جمل �أطول و�أكرث فاعلية ،و�ضع يف ح�سبانك �أن هدف اجلمع بني اجلمل هو بناء جمل �أكرث
تف�صي ًال وداللة ،ولي�س ملجرد طول اجلملة .ويح�سن �أن تقوم بتجريب تراكيب خمتلفة حتى جتد اجلملة الأكرث
فاعلية باعتقادك .وهناك الكثري من الرتاكيب املختلفة للجمع بني اجلمل ،ولذا فال يوجد تركيب واحد �صحيح
فقط ،ف�أمعن النظر يف الرتتيبات املختلفة حتى جتد واحد ًا تعتقد �أنه �أكرث فاعلية.

ب) أمثلة الجمع بين الجمل
دونك �أحد الأمثلة؛ انظر �إىل هذه اجلمل الثمان الق�صرية (املكررة):
- He was our chemistry instructor.
- We were at Imam University.
- He was a big man.
- He was a good presenter.
- He was interesting.
- He always answered students` questions.
- He was bald.

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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والآن �سنجمع جملتني �أو ثالثة من اجلمل املذكورة �أعاله يف جملة واحدة وا�ضحة ومت�سقة ،و�سيتيح لنا
اجلمع �أن نحذف الكلمات املكررة (مثل  )He wasمع احلفاظ على كل املعلومات الأ�صلية.
Our chemistry teacher at Imam University was a big man. He was a good presenter and
always interested in answering students’ questions.
When we were at Imam University, our chemistry instructor was a good presenter. He
was a big, bald man who was interested in answering students’ questions.

حاول كتابة جملة من عندك جتمع بني هذه العنا�صر ،وتذكر �أنه ال يوجد تركيب �صحيح واحد فقط،
فهناك ،يف الواقع ،عدة طرق خمتلفة للجمع بني اجلمل ،بع�ضها �أكرث و�ضوح ًا وفاعلية من غريه.

نصيحة للطالب :قم بتجريب الجمع بين الجمل.
�أحتفظ بورقة بجانب حا�سوبي حتى يت�سنى يل كتابة تكوينات جلمل خمتلفة لأرى �أيها الأف�ضل .مثال:
…The results of this study showed
…This study had a number of results

 )6وضع الجمل في فقرات ()Paragraphs
الفقرة هي عبارة عن جمموعة جمل تبد�أ عادة ب�سطر يفتتح مب�سافة فارغة ،وعادة ما تتناول جانب ًا من
املو�ضوع� ،أوتقتب�س من كالم مت�صل قاله متحدث ما.
مثال:
Our chemistry instructor at Imam University was a big man. He was a good presenter
who always showed an interest in answering students’ questions. He was bald.
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فمو�ضوع الفقرة ال�سابقة هو "معلم الكيمياء"  Our chemistry instructorفتزودنا الفقرة مبعلومات عن
معلم الكيمياء وو�صفه.
من املهم عندما تكتب مقاالت باللغة الإجنليزية �أن تقوم برتتيب اجلمل منطقي ًا داخل الفقرة ،ثم تربط
الفقرات ببع�ضها حتى يتبع كل منها الآخر ،كما يف املثال الآتي:
This essay is about the development of the new universities in Saudi Arabia. The first
section will present the history of the universities. The second section will explain the
recent changes to a modern education system. Finally, the third section will describe
some of the future prospects for the university system of Saudi Arabia in the global
world of the 21st century.

نصيحة للطالب :أصدقاؤك يدققون لك.
�أطلب من �أ�صدقائي الذي هم على دراية باللغة الإجنليزية �أن يقوموا بتدقيق مقايل والبحث عن �أي خط�أ،
و�أقوم بعمل �شيء ما لهم يف مقابل ذلك حتى يفيد كل منا الآخر.

دليل قواعد اللغة اإلنجليزية واستخداماتها
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الخالصة:
 )1هناك ثمانية �أق�سام للكالم :الفعل ( )Verbواال�سم ( )Nounوالظرف ( )Adverbوال�صفة
( )Adjectiveوالعطف (الرابط) ( )Conjunctionوحرف اجلر ( )Prepositionوال�ضمري
( )Pronounوالتعجب ( .)Interjectionفهذه هي لبنات البناء يف اللغة الإجنليزية ،وكل نوع له
وظيفته.
 )2يوجد ثالثة عنا�صر رئي�سة للجملة ،وهي:
�أ) الفاعل ( ،)Subjectوهو ا�سم �أو �ضمري (ا�سم �إن�سان ،مكان �أو �شيء) يقوم بالفعل.
ب) املفعول به ( ،)Objectيقع عليه احلدث .
ج) امل�سند ( )Predicateيجري احلدث على املفعول به .
 )3هناك عدة قواعد �أ�سا�سية ب�ش�أن اال�ستخدام ال�صحيح لعالمات الرتقيم ،وت�شمل هذه العالمات نقطة
الوقف ،الفا�صلة  ،النقطتني الر�أ�سيتني ،الفا�صلة املنقوطة ،عالمة اال�ستفهام ،عالمة التعجب.
 )4هناك خم�سة �أمناط �أو تراكيب �أ�سا�سية تقوم عليها معظم اجلمل يف اللغة الإجنليزية.
 )5يتم اجلمع بني اجلمل من خالل �ضم اجلمل الق�صرية يف جملة �أطول ،وهناك الكثري من الرتاكيب
املختلفة للجمع بني اجلمل ،ولذا فال يوجد تركيب واحد �صحيح فقط.
 )6الفقرة هي عبارة عن جمموعة مكونة من جملة واحدة �أو �أكرث تبد�أ عادة ب�سطر يفتتح مب�سافة فارغة،
وعادة ما تتناول جانب ًا من املو�ضوع �أوتقتب�س من كالم مت�صل قاله متحدث ما.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق،،،
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