
    اساسیات   اللغة   االنجلیزیة
 

 شرح   اساسیات   تعلم   اللغة   االنجلیزیة   للمبتدئین   pdf   قواعد   ومفردات,   لقد   أصبحت   اللغة   االنجلیزیة   من   أهم   اللغات   في

 العالم   ویبحث   معظم   رؤساء   الشركات   عن   أشخاص   یجیدون   التعامل   باللغة   االنجلیزیة   ألنها   لغة   األعمال   الدولیة   وتعُلمها

 یزید   من   فرص   العمل،   باإلضافة   إلى   أنك   ستجد   صعوبة   في   تصفح   صفحات   اإلنترنت   إذا   لم   ُتجید   معرفة   مفردات   اللغة

 االنجلیزیة   وذلك   ألن   معظم   المواقع   ُتكتب   باللغة   االنجلیزیة،   واآلن   دعونا   نبدأ   في   معرفة   أساسیات   اللغة   االنجلیزیة   خطوة

 بخطوة.

 1-   حروف   اللغة   االنجلیزیة
 تنقسم   حروف   اللغة   االنجلیزیة   عدة   أقسام   فهناك   الحروف   الكبیرة   وهناك   الحروف   الصغیرة

 وهناك   أیضاً   الحروف   المتحركة   أو   الحروف   الصوتیة   كما   یعرفها   البعض.

 2-   األرقام
 تنقسم   األرقام   في   االنجلیزیة   إلى   قسمین   وهما   األرقام   المفردة   واألرقام   المركبة   على   سبیل   المثال   األرقام   المفردة   هي

 واألرقام   المركبة   هي   كل   ما   زادت   عن   األرقام   المفردة   مثل

 

 األعداد   الترتیبیة



  

 

 كما   أن   اللغة   العربیة   تتكون   في   بنائها   من   كلمات   معینة   وهي   الفعل   واالسم   والحرف   فإن   اللغة   االنجلیزیة   أیًضا   تحتوي   على

 نفس   التكوینات   فالفعل   باللغة   االنجلیزیة   ُیسمى   Verb   واإلسم   ُیدعى   Name   والحرف   ُیدعى   preposition.   وهناك



 ملحوظة   هامة   جًدا   والتي   تختلف   عن   اللغة   االنجلیزیة   في   بنائها   فاللغة   العربیة   قد   تبدأ   باسم   أو   فعل   ولكن   الجملة   في   اللغة

 االنجلیزیة   تبدأ   عادة   باسم.

 

 3-قواعد   األفعال   في   اللغة   االنجلیزیة
 ینقسم   كل   فعل   من   أفعال   اللغة   االنجلیزیة   إلى   ثالثة   أشكال   وهي   ما   یدعوه   مدرسوا   اللغة   االنجلیزیة   "تصریفات":   التصریف

 األول   هو   الفعل   المضارع   والتصریف   الثاني   هو   الفعل   الماضي   والتصریف   الثالث   هو   اسم   المفعول.

 یستخدم   التصریف   األول   في   التعریف   عن   األفعال   واألحداث   التي   تحدث   في   الوقت   الحاضر،   والتصریف   الثاني   یستخدم

 في   األفعال   واألحداث   التي   حدثت   بالفعل   والتصریف   الثالث   یستخدم   لصیاغة   المبني   للمجهول   والحاضر   التام   بالفعل.

 على   سبیل   العموم   تنقسم   األفعال   في   االنجلیزیة   إلى   قسمین:

 1-   األفعال   غیر   الشاذة   أو   األفعال   النظامیة:    وهي   األفعال   التي   ینتظم   أو   یتشابه   شكل   وتكوین   التصیف   الثاني   والثالث   للفعل

 ویتم   ذلك   بإضافة   حرف   d   أو   ed   للفعل   في   التصریف   األول.

 مثال:   الفعل   في   التصریف   األول   (المضارع):   play   وهو   بمعنى   یلعب.   التصریف   الثاني   له   (الماضي):   played   وهو

 بمعنى   لعب   أما   التصریف   الثالث   له   (التام)   فهو   played   أیًضا.

 2-األفعال   الشاذة:    وهي   نوع   األفعال   التي   یتغیر   شكلها   في   كل   تصریف   أو   زمن   توضع   به،   وقد   تتشابه   التصریفات   الثالثة

 وتعتبر   تلك   من   الحاالت   الشاذة   أیًضا.

 مثال:   المضارع   eat   الماضي   ate   الماضي   التام   eaten   وكذلك   األفعال   اآلتیة   بتصریفاتها

drink- drank-drunk · 

hurt-hurt-hurt · 

 3-   أزمنة   األفعال   في   االنجلیزیة

 األزمنة   أیضا   تعد   من   أساسیات   اللغة   االنجلیزیة

 الفعل   الماضي:   هو   وصف   فعل   ما   حدث   في   الماضي   مثل:   َأَكل-   َشِرب-   َجَلس.

.eat   یلعب   -   یأُكل   play   :الفعل   المضارع:   یكون   شكل   الفعل   في   وقته   الحاضر   وهو   التصریف   األول   للفعل   مثل 

 الفعل   األمر:   یكون   شكل   فعل   األمر   هو   نفسه   التصریف   األول   للفعل   أي   هو   الفعل   المضارع   مثل:   العب   play   -   اشرب

.sit   اجلس   -   drink 

 قواعد   إضافة   (s)   لألفعال   واألسماء:

 1-تضاف   (s)   لألسماء   القابلة   للعد   فتصبح   جمعًا.

 2-   تضاف   أیضاً   ألفعال   التصریف   األول   عندما   تكون   الجملة   في   صیغة   الحاضر   البسیط   فقط.

bus-   على   سبیل   المثال   s   بدالً   من   es   نضیف   (z- ch - sh- s- ss-x)   3-   إذا   كانت   الجملة   منتهیة   بالحروف   اآلتیة 

 buses،   عندما   تنتهي   الكلمة   بحروف   مثل:   (f- fe)   نقوم   بحذفهم   وإضافة   (ves)   على   سبیل   المثال   wife-wives،   إذا

 كانت   الكلمة   منتهیة   بحرف   (o)   یسبقه   حرف   ساكن   نضیف   (es)   بدالً   من   s   فقط   على   سبیل   المثال   الفعل   do   یصبح

.does 



kilo-   بإستثناء   الكلمات   اآلتیة   ،(ies)   والعوض   عنها   بحروف   (s)   یمكن   حذف   (y)   4-   إذا   كانت   الكلمة   منتهیة   بحرف 

.kilos   ،   piano   -pianos،   vedio-   vedios،   photo-   photos 

 5-إذا   كانت   الكلمة   تنتهي   بحرف   (y)   یسبقه   حرف   ساكن   عند   إضافة   (s)   نحذف   (y)   ونعوض   عنها   بحروف   (ies)   على

 سبیل   المثال   worry-   worries،   cry-   cries   ما   عدا   أسماء   العلم   مثل

.harry - harrys 

  

 

 ضمائر   اللغة   االنجلیزیة
 فالضمائر   أیضا   من   اساسیات   اللغة   االنجلیزیة

 1-تنقسم   الجملة   في   اللغة   العربیة   إلى   قسمین   الجملة   الفعلیة   والجملة   االسمیة   ولكن   في   اللغة   االنجلیزیة   نوع   واحد   فقط   وهو

 الجملة   الفعلیة   وتتكون   في   الحالة   العادیة   من   فاعل   +   فعل   +مفعول   به،   ولیس   بالضرورة   أن   یأتي   مفعول   به   أو   اسم   مجرور

 فقط،   بل   یمكن   أن   یأتي   على   هیئة   ظرف   أو   صفة   مثل

 He is smart   هو   ذكي   وتأتي   كلمة   ذكي   هنا   كصفة،   أما   جملة   The building is there   معني   الجملة   هو   المبني

 هناك   وهو   أتي   هنا   كظرف   مكان.

 2-   تستخدم   ضمائر   الغیب   He-She- It   دائماً   محل   المفعول   به   فیستخدم   الضمیر   He   للتعبیر   عن   المفرد   الغائب   المذكر،

 والضمیر   She   للتعبیر   عن   المفرد   الغائب   المؤنث،   ویستخدم   الضمیر   it   للتعبیر   عن   المفرد   الغائب   لغیر   العاقل.

 3-   یستخدم   الضمیر   You   للتعبیر   عن   المخاطب   بمعنى   أنت،   ویستخدم   We   بمعني   نحن   للمتكلم،   they   بمعني   ُهم   أو

 هن،   وأخیراً   I   للمتكلم   بمعني   أنا.

 الجملة   اإلسمیة

 البد   أن   تحتوي   أصغر   الجمل   في   االنجلیزیة   على   مكونین   أساسیین   لتصبح   صحیحة   من   حیث   القواعد   أال   وهما   الفاعل

 والمسند.   من   الممكن   أن   تحتوي   واحدة   فقط،   أو   العدید   من   الكلمات   أو   حتى   في   بعض   األحیان   قد   ال   تحتوي   أي   منهما.



 للبدء   بتعلم   بقیة   الدروس   ادخل   موقعنا   في   الصفحة   الرئیسیة   وتابع   من   المستوى   األولى   إلى   األخیر

pdf   هنا   ننتهي   من   درس:    اساسیات   تعلم   اللغة   االنجلیزیة   للمبتدئین 
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