
 تركيب الجملة في اللغة اإلنجليزية

 تتكون الجملة في اللغة اإلنجليزية من ثالث أشياء رئيسية:

 (bjectOالمفعول به ) -3(       erbVالفعل ) -2(       ubjectSالفاعل ) -1

 مثال النطق باإلنجليزية الشرح

 هم يدرسون اإلنجليزية They study English (English(، المفعول به )Study(، الفعل )Theyالفاعل )

 أنت تشرب ماء You drink water (Water(، المفعول به )Drink(، الفعل )Youالفاعل )

 هم يتناولون الفطور They have breakfast (Breakfast(، المفعول به )Have(، الفعل )Theyالفاعل )

 نحن نلعب كرة قدم We play football (Football(، المفعول به )Play(، الفعل )Weالفاعل )

 ( الفعل المتعديTransitive verb:)  هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به إلتمام معنى

 الجملة مثل:

 مثال النطق باإلنجليزية الشرح

 هي تنظف الغرفة She cleans the room (The room(، المفعول به )Cleans(، الفعل )Sheالفاعل )

 هو يحب الحيوانات He loves animals (Animals(، المفعول به )Loves(، الفعل )Heالفاعل )

  الحظ األفعال(love( )clean) .جاء بعدهم مفعول به 

  الحظ تم إضافة(S) ( مع الفعل بسبب وجود الضمائرHe, She, It.قبل الفعل ) 

  في اللغة اإلنجليزية هناك العديد من األفعال المتعدية( منهاlike, lose, cut, describe.) 

 

  الالزمالفعل (Intransitive verb:) مفعول به إلتمام معنى  الفعل الذي ال يحتاج إلى وه

 : مثلالجملة 

 مثال النطق باإلنجليزية الشرح

 الطفل يبكي The baby is crying (Is crying(، الفعل )The babyالفاعل )

 إسالم يضحك Islam is laughing (Is laughing(، الفعل )Islamالفاعل )

  الحظ األفعال الالزمة(cry( )laugh ).لم يأِت بعدهم مفعول به 

  الالزمة في اللغة اإلنجليزيةهناك العديد من األفعال ( منهاcome, die, go, shine) 

 ( 1راجع الورقة رقم.)( والحظ المفعول به والفاعل )عبارة عن ضمائر 

 (.وضمائر الفاعل والمفعول به في األمثلة أعاله )عبارة عن أسماء 

 .هناك العديد من أنماط تراكيب الجمل في اللغة اإلنجليزية وقد شرحنا أهمها 

  حفظ األفعال الشاذة والمنتظمة مهم جداً لبناء الجملة في اللغة اإلنجليزية. راجع الورقة رقم

 ( لمزيد من شرح هذه األفعال.3)

 بالبحث عن أستاذ المادة على قواعد اللغة اإلنجليزية، قم أساسيات ود من األوراق في لمزيل

 شبكة اإلنترنت.
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