
 دورة قواعد اللغة اإلنجليزية 

 الدرس األول

 

 اقسام الكالم

Parts of Speech 

 

 زلل للتعلليكلمللالخجلجز ة للكليمتيلاتكللاليت للكل للت لتيت بكللا ل ز لللالخ لخوج للتفاصلل القبللالخوضللي ل لل 

ل.لأليخعلخوتزماتلخوتال لخيللخقسا 

 

 ؟  هي اقسام الكالمما  ➢

خوتزمللاتلخوتلل لتتللي للمجمي للكبشللتالمضتصللي لتعلليكلخقسللا لخوتللال ل زلل لخلكللالمتيلللاتلخوجمزللك لأ ل

لخوجمزك.ل

 

 ؟ او أنواع الكلمات ما هم اقسام الكالم ➢

لمتيلاتلأساس كلوزجمزكلباوزغكلخجلجز ة كلخالله :للأيبع يجدل

 Eat, Drink, Play, Seeمثا:لل”Verbs“األفعال  -1

 ,مثللا:لأسللماعلخوعزلل لخوتلل لتشللمالأسللماعلخ شللضااليخوللدياليخوب للاي...ل”Nouns“األسممما   -2

house, Sky  

يهلل لخوتزمللاتلخوتلل لتللليمل لل لخالسلل لوتجلللملتتلليخيلخالسلل لمثللا:ل ”Pronoun“الضممما ر  -3

He, she, it, they ,we, you, I 

 … Tall, big, softمثا:لل”Adjectives“صفات ال -4

 in, on at, of, offمثا:ل ”Prepositions“حروف الجر  -5

لبشلللتا slowly خوتزملللاتلخوتللل لتصلللكلخوفعلللالخيلخالسللل لمثلللالليهللل  ”Adverb“الظمممرف  -6

 بشتالسي عل quicklyبط ع ل

إمللالتشلل يلخولل ل)شلل يلخولل لخوتم للكلوتبللالخالسلل لتعمالقتسللهلل لخوتلل لل”Determiners“المحممددات  -7

 ”The, an, a“مفيدلخيلجمع(ليه ل

مثللاللخيلختثلليلجمزتلل  تعمالولليبطلبلل  ليهلل لخوتزمللاتلخوتلل لتسلل  ”Conjunctions“الممروا    -8

“and, although, despite, because” ل



عللدلخوتعلليكل زلل لأللليخعلخوتزمللات للسللتط علخاللتءللاالخولل لخوجللةعلخوثللال لملل لديسلللالخالليهلليلخوجمزللكلب

ل.ليمتيلاتكاباوزغكلخجلجز ة كل

ل

ل

 حال /صفة /ضمير + فعل + مفعول  ه /فاعل

Subject (Noun/Pronoun) + Verb + Object/Adjective/Adverb 

ل

خ لل  لل لللS V Oيوتسللك الخالملليل ز للم لدخ مللالمللاللشلل يلخولل لتيت للملخوجمللالباوزغللكلخجلجز ة للكلخولل ل

ل.لخيل اا كخوفعالث ل ز كالخومفعيالبهلخيلخوصفبفا الث ل ز كاللتبدأخوجمزكلاللبدلخ ل

• “S”تمثالتزمكلخوفا الل يخوتل“Subject”  

• “V”خوت لتش يلخو لخوفعالل“Verb” 

•   “O”خوت لتش يلخو لخومفعيالبهلل“Object” 

• “Adj”خوت لتش يلخو لخوصفكلل“Adjective” 

• “Adv”خوت لتش يلخو لخو اال  “Adverb”  

ل

 أمثلة:

1- I like Music سيقى وأنا احب الم  

لخومفعيالبهلله  ”Music“لخوفعا هيلل”Like“لخوفا ا تمثالل”I“   لأ ل

 

2- I drink tea أنا اشرب الشاي 

لهيلخومفعيالبهل ”Tea“هيلخوفعا ليخض يخًل ”Drink“هيلخوفا ا ليخ لللل”I“يهلالسلجدلأ لخوضم يلل

3- I play football  أنا العب كرة القدم 

4- I read books  أنا اقرا الكتب 

 

،  ممه ومفعممولسممنجد ان الجملممة تكونممت مممن فاعممل وفعممل  األمثلممة السمما قةإذن إذا نظرنمما الممى 

 فماذا عن الصفة؟ 

 

لالل ضتزكلخالميلتث يخًل ءطللءي لباستبدخالخومفعيالبهليلضعلخوصفكل ز لخول يلخوتاو :ل

ل

1- I am tall   انا  ويل 

له لخوصفكل ”tall“ خوفعا ل”am“ لخوفا ا ”I“   للجدلخ ل



2- She is nice  هي ل يفة 

له لخوصفكل ”Nice“خوفعا ل ”is“ه لخوفا ا ل ”She“خوتيت ملذختهلب   لأ لليهلاللجدلأ ضال

3- Ahmad is smart  أحمد ذكي 

4- They are good إنهم جيدون 

ل

➢ (Am, Is, Areلتسم لل)“verb be” لدييسلالخوءادمكللباوتفص الشي كالليس ت ل   

ل

صكل عالما ل علدماللي دلخ للءيالخ لخ مدل جي لبسي كللللأيدلايأ ضاًل لطبقلخالميل ز لخو اال  ل اال

للءيا:ل

1- Ahmad runs quickly   

 ليخو االل جي  ”run“لجدلخ لخوجمزكلتتيلتلم لثال لخقسا لخالليه لخالس لخومتمثزكلبأ مد لخوفعال

 ”quickly“خومتمثزكلمل

 

 

تممذكر أن هنالممع نمموع ااممر مممن الجمممل تتكممون مممن كلمممة واحممدة، وهممي جملممة ا مممر،  حيمم   ❖

  !Stopاكتممب ،   !Writeاشممرب،   !Drinkتحتمموي علممى فعممل ا مممر فقمم  ومثممال عليهمما: 

 قف  تو

 تعت ممرالفعممل  ممدون الفعممل، فالجملممة علممى تممذكر أن الجملممة يجممب ان تحتمموي  شممكل أساسممي  ❖

 ناقصة المعنى و  يمكن لها ان توصل المعنى المراد ايصاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أنواع الفعل: 

بعللدلخ لتعي لللال زلل لأللليخعلخوتزمللاتليلمللطلخوجمللالباوزغللكلخجلجز ة للكل جللديلخجشللاي لخولل لخ ل

لخ  عاالباوزغكلخجلجز ة كلتلءس لخو للي ا لخثلا لخالليهما

ل

ل

 

 الفعل

Verb 

ل

ل

ل

 الفعل المساعد      األساسيالفعل   

 

 

 :  الفعل األساسي ❖

هيل عيكل ز لخلهلخوفعالخوي  س ل  لخوجمزكلأ لخلهلمتي لأساس ل  لخوجمزكليبديلهلالل تتمالل

ليمثاال ز كالللمعل لخوجمزك ليتعتبيلمعظ لخ  عاالخجلجز ة كلم لخ  عاالخ ساس كل

(Drink, eat, sing, come, play, listen, be, have, swim, look, 

dance…) 

 

لخ سفا:لخو ل  للخ مثزكيولفك لخومءصيدلبشتالخدق لد لالللظيلخو ل

 

1- Sara likes chocolate    سارة تحب الشكو تة 

من المثال السا ق، سيص ح المعنى سارة شوكو ته، أي ان هنا    ”likes“لو قمنا  حذف الفعل  

 المعنى قد ااتل، فلم تعد الجملة مفيدة.  

 

2- My dad plays football    أ ي يلعب كرة القدم 



سياتل معنى الجملة فسيص ح المعنى   ”plays“كذلع ا مر في المثال هنا، لو قمنا  حذف الفعل  

 و تالي تفقد الجملة معناها األساسي.  "أ ي كرة القدم" 

3- He drinks tea    هو يشرب الشاي 

 هذا المثال ايضاً سنالحظ ااتالل المعنى إذا قمنا  حذف الفعل األساسي في الجملة.  وكذلع في 

 

 ا ستنتاج 

 ان معظم األفعال  اللغة اإلنجليزية هي أفعال أساسية   ➢

ان الجملة   يمكن لها ان تع ي معنى كامل  دون الفعل، فالفعل مكون أساسي  كتمال   ➢

 المعنى 

 

 

يمكممن ان تكممون الجملممة  ممدون أفعممال، ولكممن يمكممن ان تحتمموي الجملممة علممى   مالحظممة: 

 ��ار، فكونوا معنا من فعل، وسيتم شرح الموضوع في درس منفصل ا أكثر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدري ات

   :التالية من الجمل الفعل    استاراج السؤال األول: قم 

1- Samy write his homework  

2- He is intelligent  

3- She loves cats 

4- Cats are cute 

5- Sami and Rabah drink coffee after dinner 

 

 : واجب  يتي 

 ذكرها في شرح الدرس جمل  استعمال أحد األفعال التي تم  4كون  -1

 قم  تحديد الفاعل الفعل والمفعول  ه في الجمل التالية   -2

• Salem loves Barcelona 

• She is smart 

• They speak English 

 

 

 

 ��شاركنا إجا اتع ع ر التعليقات  

 

 


