
سم هللا الرحمن الرحٌمب  

 المحاضره االولى

 

 MORPHOLOGYطبعا التعرٌؾ حفظ وتعرٌؾ ال WORDSتعرٌؾ ال

  الً هو الصرفٌه MORPHEMES كمان حفظ وتعرٌؾ

 

مع االمثله والتصرٌؾ اذاكانت الكلمه تحتوي تصرٌؾ واحد هً بسٌطه اذا اكثر من 

صٌاد  HUNT-ER صٌد تصرٌؾ واحد و HUNT تصرٌؾ فهً مركبه مثل

تصارٌؾ هذا مثال الكلمه المركبه3صٌادون  HUNT-ER-Sتصرٌفٌن و   

 

 

 

 BOUNDوالمورفٌم المقٌد FREE نجً لموضوع ثانً الً هو المورفٌم الحر

واذا كان الٌفهم معناه فهو ٌحتاح  boy اذاكانت الكلمه واضح معناها فهً حره مثل

حتى ٌفهم  boy البد من كلمه boys فً كلمه S لتصرٌؾ اخر لٌتمم المعنى مثل

  وهذا ٌسمى مورفٌم مقٌد Sال

 

 

 

الً هو المتؽٌرات  Allomorphs الموضوع الثالث فً هذي المحاضره هو

الصرفٌه التعرٌؾ حفظ طبعا النكره لها متؽٌرٌن لما ٌكون اول حرؾ بالكلمه ساكن 

وحروؾ العله  anولما ٌكون اول حرؾ بالكلمه عله نسبقها ب a الزم نسبقها ب

  االمثله بالمحتوى (a-e-i-o-u) هً

 

تنطق  CATS له ثالث طرق للنطق جدا مهمه وهً س مثل S عندنا االن حرؾ

  تنطق از جاجز Judges تنطق داؼز ٌعنً ز وعندنا dogs كاتس وعندنا

 

 فان ing عند اضافه ride تختلؾ طرٌقه النطق لبعض الكلمات عند تصرٌفها مثل

e تسقط فتصبح riding ومثال اخر حرؾ C فً كلمه electric  عند اضافه

  لتصبح س عند نطقها ity الحقه

 



 

 

الموضوع الرابع فً هذه المحاضره تحلٌل بنٌه الكلمه فالكلمات المركبه تحتوي على 
 الحقه او اكثر وتحتوي على جذر واحد وهذا الجذر هو اساس معنى الكلمه وهو اما

Nٌعنً اسماء او V ٌعنً افعال او A  صفات اوك اللواحق هً تصرٌفات مركبه

 Teach er مقٌده ٌعنً الزم ترتبط بتصرٌؾ نعطً امثله للتوضٌح عندنا كلمه

 الً هو الحق Af+ الفعل

 

 

 

 عندنا ثالث انماط الحق بداٌه برٌفكس والحق نهاٌه سٌفكس والحق ضمن الكلمه

infix , وهً تستخدم فً لؽه الفلبٌن مارح تلزمنا تركٌزنا حٌكون للسٌفكس

  والبرٌفكس تمام والزم تحفظ الحروؾ لكل نوع حتى ٌسهل التفرٌق والتعرؾ علٌها

 

 

واخر شً عندنا بالمحاضره انه الكلمات الفرنسٌه الٌمكن تجزىتها الى اصول ولواحق 

  فهً كلمه واحده واٌضا من الالتٌنٌه وبعض االنجلٌزٌه Receive مثل

 

 انتهت المحاضره

 

 

 

ةلمحاضره الثانًا  

 

االشتقاق ٌؽٌر : االشتقاق التعرٌؾ حفظ طبعا نتكلم الفرق بٌن االشتقاق والتصرٌؾ 

معلم والتصرٌؾ فقط بالصفات وتبقى Teach er .علم teach معنى الكلمة مثل

 .... أطول بقٌت صفه Tall er .طوٌلtall صفه مثل

 

 

الً هً السٌفكس أخذناها من قبل حفظ بالنسبة لً عشان نمٌز . اللواحق االشتقاقٌة
 وجودها واألمثلة موجوده



 

من خالل المثال الموجود. نتكلم عن التحالٌل التنافسٌة  Unhappiness ؼالبا 

Unٌأتً مع الصفات والزم نفرق وجودها مع األسماء مثل Unhealth. 

Unhappinees تعاسه كانت صفه happy أضفنا الحقAFأصبحت 

unhappy أضفنا الحق بالنهاٌه Af الً هو ness وحولنا Yالى i أصبحت 

Un happiness اذا هذا التحلٌل األفضل لها.  

 

وعندنا الالحقة. وقلنا للصفه ؼالبا Un القٌود المفروضه على االشتقاق مثال عندي . 

ant تضاؾ للكلمات المشتقه من اللؽه الٌونانٌة وعندنا en  ٌضاؾ للصفات لتكوٌن

 مثل monosyllabic افعال بشرط ان تكون الصفات ذات مقطع صوتً واحد

soft+en=فعل ولكن لٌس slowen النه مقطعٌن ماٌنفع أضافه en 

 

عند أضافه اللواحق ٌختلؾ : عندنا من فئتٌن الفئه االولى :نتكلم عن اللواحق االشتقاقٌة 
موقع التشدٌد على الكلمة من مكان الى اخر واٌضاً ٌتؽٌر نطق بعض الحروؾ اذا كان 

كانت تنطق سٌن وأصبحت سانتً مع التشدٌد  San-ity مقطع ساكن او معتل مثل

الٌتؽٌر التشدٌد على الكلمة او نطقها تبقى كما هً : وتؽٌر النطق ،،،ا ما الفئه الثانٌة 
 مثل

 prompt-ness.  

 

 

التنسون المطلوب نكون كلمه . نروح للتركٌب طبعا عملٌه تشكٌل للكلمة التعرٌؾ حفظ

لو ترجعو  nation Wide مركبه من كلمتٌن بدون لواحق ٌعنً معقده مثل

رح تالحظون ان الكلمة الً على الٌمٌن هً األساس. للملزمه  Head  هً الً تحدد

رح تالحظون انه فوق الكلمة هذي بالضبط . نوع الكلمة اذا كانت اسم او فعل او صفه

ٌعنً A ٌعنً صفه وكذلك باقً االمثله الً جنبها كلها A رمز wide الً هً

N ٌعنً فعل والرمزVصفات وباقً االمثله تلقون الرمز أتمنى فهمتو )ٌعنً اسم 

ٌعنً الكلمة الً على الٌمٌن دائما هً األساس تحدد لك الكلمة فعل او اسم او . (قصدي
نجً لخصائص المركبات ٌمكن لبعض المركبات اختالؾ معناها فٌما اذا كتبت . صفه

 حدٌقه زجاجٌه مؽلقه ولما نكتب greenhouse منفصلة او ؼٌر منفصلة مثل

green house اذا . معناها منزل مصبوغ باألخضر الزبدة من هالموضوع

انكتبت مجموعه مابٌنها فاصل او شرطه لها معنى وإذا انكتبت مفصولة لها معنً اخر 
حتى لو كانت نفس الكلمة مثل المثال الً فوق والزم نعرؾ انه العنصر االول الٌتاثر 



  .drop kicked هً العنصر فً كلمه drop بالجمع والزمن مثل

 

 

ٌكون معنى الكلمة  Exocentric نتكلم عن اخر جزء بالمحاضرة وهو مركبات

ٌعنً شخص  redhead مختلفا عن الكلمتٌن المركبتٌن اي الٌتبع مركباته مثل

الحظنا الكلمة االولى. ٌعنً شخص ولٌس رقبه redneckبشعر احمر و  red 

  .Exocenteic بقٌت بمعناها ولم تلحق بمركباتها بالمعنى لذلك نطلق علٌها

 

وهً معنى الكلمة مختلفا تماما عن الكلمتٌن  endocentric نروح للمركب االخر

الحقل  airfieldمعناها قارب مدعوم من البخار و steamboat المركبتٌن مثل

 تهبط به الطائرات لذلك نطلق علٌه بهذا االسم وهذا المركب الٌسمح إللحاق مركباته ب

S مثل policemen على عكس Exocentricتسمح بالحاق نهاٌه ب S 

 bigfoots مثل

 

 انتهت المحاضره

 

 

 

 

لمحاضره الثالثها  

 

 

Inflection  ماهو التصرٌؾ مثل عندنا كلمه،،،،التصرٌؾ التعرٌؾ حفظ واضح جداا  

Book كتاب Booksكتب صرفناها والكن لم نؽٌر المعنى الS  هنا ٌسمى الحق وله

انواع للتصرٌؾ حفففففظ مع فهم وهً كالتال8ًوعندنا  Stem مسمى اخر   

 

 الجمع كما فً المثال السابق لالسماء S: النوع االول

 John‘s book تملكً مثل لما نقول POSSESSIVE الملكٌه S: النوع الثانً

 كتاب جون ٌعنً خاص فٌه الكتاب لالسماء

  اصؽر من وهو خااص للصفات smaller one المقارنه مثلer:النوع الثالث



  االصؽر وهنا اٌضا للصفات smallest one التفضٌل est: النوع الرابع

 He reads well مثل She-He-It للشخص الثالث S: النوع الخامس

<<read لالفعال 

 he is working اٌضا لالفعال المستمره مثل ing:النوع السادس

  صٌؽه الماضً he worked مثل ed: النوع السابع

 past التصرٌؾ الثالث للفعل he has eaten مثل en: النوع الثامن

participle eat<<eaten 

 

  كٌؾ نفرق بٌن االشتاق والتصرٌؾ عن طرٌق اربعه اموور مهمه رح نشرحها بالترتٌب

 

التصرٌؾ ال ٌؽٌر معنى الكلمه االساسً مثل عندي كلمه:اوال  book اضفت لها s  ماتؽٌر

 heart الى كلمه less عندي معناها مع االضافه على عكس االشتقاق لما اضٌؾ الحقه

  قلب عند اضافه هذه النوع الالحقه تصبح

heart less  مالحظه االشتقاق ٌاخذ السٌفكس ......عدٌم الشفقه تؽٌر المعنى كلٌا

 والبرٌفكس ٌجب حفظ هذه اللواحق للتفرٌق والتمٌٌز

 

الترتٌب: ثانٌا  Order  اللواحق االشتقاقٌه ٌجب ان ترتبط بالكلمه االصل قبل اللواحق

الحظنا كلمه االصل بعدها مباشره الحق اشتقاقً سٌفكس  King dom S التصرٌفٌه مثل

 ٌجب ان ٌكون بهذا الترتٌب فقط S ثم الحق تصرٌفً

 

ؼلط الترتٌب االول  dom قبل S ومن الخطاا ان ٌكون الحق تصرٌفً قبل االشتقاقً مثل

  هو الصحٌح

 

 

االنتاجٌه اللواحق التصرٌفٌه لها استثناءات فً قاعدتها ٌعنً اكثر مرونه من اللواحق :ثالثا 

  االشتقاقٌه مقٌده بقواعد

المقصود بهذه النقطه هو ان اللواحق التصرٌفٌه تبقً على المعنى :الشفافٌه الداللٌه :رابعا 

  االساسً للكلمه

  واللواحق االشتقاقٌه ؼالبا الٌمكن التنبو بالمعنى االساسً كما تكلمنا سابقا

 

ٌعنً التطابق وضع كلمه تطابق قواعدٌا وهذ ٌنطبق على قاعده الشخص :الموافقه :خامسا 



انه ٌعمل  he work-s very hard كما شرحناها من قبل مثل S الثالث المفرد ال

 بجد جدا

 

االستبدال وهو ان تستبدل صرفٌه بصرفٌه اخرى وتختلؾ تماما للتوافق قواعدٌا مثل: سادسا   

Go اصبحت went  

were اصبحت was ٌجب التفرقه بٌنها وبٌن التؽٌٌر الداخلً مثل 

thought>>think 

 

تكرار شكل القاعده االساس او جزء منه مثل:سابعا التكرٌر   will>>very will  كررنا

 will كلمه اساسٌه وهً

 

تحدٌد نبره الصوت تؽٌٌر فً النبره الصوتٌه تؽٌٌر قواعدي مثل لؽه الكونؽو عندهم:ثامنا   

zi<<eat  

 

قلب المعنى وهو نوع من االشتقاق النه ٌؽٌر المعنى والفئه ٌسمى نكره االشتقاق: تاسعا   

zero drivation  واالمثله موضحه وقلب المعنى ٌحدث فً كلمه ذات مقطعٌن وٌظهر

 تؽٌر بالتشدٌد

 

القص كٌؾ ٌعنً قص عندي كلمه طوٌله وابؽى اختصرها مثل رونالد اختصره :العاشره 

  واقول رون وانتهٌنا

 

المزج ٌعنً ادمج كلمتٌن حتى اكون كلمه وحده مثل:الحادي عشره   breakfast 

+lunch=brunch دمج اول مقطع مع اخر مقطع 

 

التشكٌل الخلفً تشكٌل كلمه جدٌده بازاله جزء من كلمه اخرى مثل:الثانٌه عشر   

donation ازاله ion تصبح donate  

 

المختصرات ناخذ الحرؾ االول من كل كلمه لتشكٌل االختصار وهو شائع :الثالثه عشر 

  السماء المنتجات

 

 



 

 

 

اخر جزء بالمحاضره وهو التركٌب الصوتً للوحدات الصوتٌه الً فهمته من هذا الجزء انه 

له ثالث متؽٌرات عند  s االمالء باللؽه االنجلٌزٌه الٌعكس النطق كٌٌؾ عندنا الحق النهاٌه

 س>ال س هنا نطقناها كاتس  cats النطق مثل

  ننطقها هورسز horses نطقناها از داؼز والمثال االخر dogs المثال الثانً

 وباقً االمثله بالمحتوى

 

 انتهت المحاضره

 

 

 

 

لمحاضره الرابعها   

 

  عباره عن اساله على ماسبق من محاضرات رح احلها معكم باذن هللا مع الشرح

 

احنا حافظٌن التعرٌؾ وتم اختٌار االجابه  morphology السوال االول عباره عن تعرٌؾ

االولى بناء على ذلك ولكن كانت االجابات االخرى الدكتور مركز فٌها على السبٌلنق ٌعنً لما 

  تختارو االجابه انتبهو للسبٌلنق الصحٌح لالجابه

 

 االجابه الصحٌحه d السوال الثانً ٌقولك عن العالقه بٌن الكلمات ومعانٌها طبعا الخٌار

conventional تقلٌدي  

 

هو  A السوال الثالث ٌتكلم عن االشتقاق ٌعنً من كلمه نطلع كلمه اخرى جدٌده الخٌار االول

االجابه الصحٌحه لٌه النه ٌقولك بالخٌار تؽٌٌر الكالس الفئه مثال من فعل الى اسم واحنا شرحنا 
من اول انه االشتقاق ٌؽٌر معنى الجمله اذا ارتبط ب الحق السٌفكس والبرٌفكس اذا ٌكون كلمه 

لٌه ؼلط النه ماٌؽٌر معنى  Present الى PAST جدٌده لذلك الخٌار الثانً ؼلط النه من

ٌعتبر  ed ماؼٌر شً باضافه WORK WORKED الكلمه وٌعطٌنً شً جدٌد مثل



  تصرٌؾ ولٌس اشتقاق

 

  هً الصحٌحه a الجذر هو دائما حر اذا االجابه ROOTS السوال الرابع

 

هو  d المركب عباره جذرٌن نجمعهم مع بعض اذا الخٌار Compound السوال الخامس

  االجابه الصحٌحه

 

  السوال السادس عباره عن تعرٌؾ الجذر للكلمه

 

 

 c السوال السابع من خارج المنهج مادري اذا مطالبٌن فٌه بس االجابه هً

 

  هً الصحٌحه a السوال الثامن اٌضا تعرٌؾ واالجابه

 

 السوال التاسع المطلوب منكم تختارو مجموعه من الكلمات لالشتقاق الخٌار االول ؼلط لٌه النه

cry ,cries,cried,crying الحظوا كلها تصرٌؾ ماؼٌر شً من الكلمه فقط اضفنا 

s, ed ing ًٌعن inflectional  انواع ومن ضمنها8شرحناها وقلنا معها  

s,ed,ing 

 

 هو االجابه الصحٌحه النها ارتبط فٌها سٌفكس وبرٌفكس وؼٌر معنى الكلمه الً هً b الخٌار

kind اضفنا برٌفكس un ,وسٌفكس ness, ly  

 

 tooth ,teeth الخٌار الثالث ؼلط النه عباره عن كلمتٌن جمع ومفرد

 

ٌعنً نقسم  morphs والى, morphemes التمرٌن الثانً مطلوب انه نقسم الكلمه الى

المقطع االول  holi نقسمها الى holiday الى مقطعٌن ٌعنً المطلوب هنا مورفٌم مثل كلمه

  المقطع الثانً وهكذا بقٌه االمثله dayو

 

 

 التمرٌن الثالث مطلوب نحدد السٌفكس وقلنا انه السٌفكس دائما الحقه توجد اخر الكلمه مثل



free dom عندنا dom  هً السفٌكس وهكذا البقٌه الزززم حفظ السفٌكس والبرٌفكس

 flowers الجمع s ؼلط النه c الموجودٌن بالملزمه عشان اذا ؼٌر بالكلمات الحظو الخٌار

 خطا النه جذر مثل كلمه d ورده ماتؽٌر شً وكذلك الخٌار flower ورود مفردها

brother اخ والخٌار e خطا النها جذر مثل blackboard  

 

 unable التمرٌن الثالث المطلوب تحدٌد البرٌفكس وقلنا البرٌفكس الحقه باول الكلمه مثل

 receive اٌضا صحٌح والباقً جذر حر ولكن كلمه b هً البرٌفكس والخٌار un عندنا

  ceiveو re جذر مقٌد النه ماٌنفع نفرق بٌن

 

 او اشتقاق IA التمرٌن الرابع المطلوب نحدد الكلمه الً تكون مركبه او بسٌطه او فٌها تصرٌؾ

DA الكلمه االولى rider مركبه واشتقاق لٌه er من اللواحق سٌفكس رح تكون مركبه النه 

er +rid  

 

 بارد COLD ماؼٌرت المعنى er تصرٌفٌه النها IA مركبه و colder والخٌار الثانً

COLDER ابرد ماؼٌرت معنى الكلمه عباره عن er المقارنه  

 

  بسٌطه معناها فضه silver s الخٌار الثالث

  الجمعs هنا من نفس الكلمه ولٌست s بسٌطه معناها عدسه وlens s الخٌار الرابع

 

  هنا للجمع S النه IA و تصرٌفٌهc هنا مركبه legs الخٌار الخامس

 

 

 الروت هنا lamps التمرٌن الخامس المطلوب تحدٌد الروت ونشوؾ اسم او فعل او صفه مثل

lamp ازلنا االضافه s وهً اسم وهكذا بقٌه االمثله  

 

 انتهت المحاضره

 

 

 

 



لمحاضره الخامسها   

 

 

 universal عندنا تعرٌفٌن حفظ طبعا وعندنا GRAMMAR تعرٌؾ القرمر

grammar  

 

ٌقول لنا انه القرمر هو اساسا نظام ادخال واخراج وٌتالؾ من : ثانٌا منظمه التحول لقواعد النحو 

   امور مهمه4

  تعرٌفه طبعا lexicon المعجم

الدمج-1:نظام حسابً التعرٌؾ حفظ وٌقول لنا انه فٌه عملٌتٌن مهمه وهً   Merge  تعرٌفها

  حفظ

النقل وتعرٌفه حفظ موجوده وواضحه كل التعارٌؾ ماٌحتاج نرجع نكتبها اوك ٌعتبر الجزء -2

  النظري فً المحاضره

 

اشٌاء المعنى واللواحق 3الفئات النحوٌه تعرٌفها حفظ وهذا النوع ٌعتمد على : الفئات والبنٌه 

  والهٌاكل التً ترتبط بها

  دائما مع الفعل ed ٌعمل اكٌد فعل النه مارح تكون اسم الن worked مثل لما نقول

 

 

وهً تصنؾ الى معجمٌه: فئات الكلمات   lexical او وظٌفٌه functional 

 واالحوال Pوحروؾ الجر A والصفات V وتاخذ االفعال N معجمٌه وهً تاخذ االسماء

ADV واالمثله موجوده بالمحتوى ورح اعطٌكم مثال لكل نوع JON اسم و COM  فعل

ٌعنً تحدد لً الجمله وش نوعها اسم  DET محدادات وٌرمز لها بالرمز a,the thisو

وهً دائما تستخدم مع , too,very درجه الكلمات مثل DEG واال فعل طٌب وعندنا

  الصفات فقط مانقدر نستخدمها مع فعل او اسم

 

CONJ ادوات الربط and,but ,وعندنا المودلز( modal )AUX مثل would 

,could 

AUX)non modal ًالً ه be,have 

 

نالحظ من خالل االمثله الموجوده فٌه كلمات ممكن تجً فعل واسم وصفه كٌٌٌٌؾ؟؟؟نشوؾ 



 neared تأتً كحرؾ جر قرٌب من وفً المثال الثانً تأتً near بالمثال الً عندنا كلمه

  هنا للمقارنه er اقرب من nearer اقتربوا فعل وفً المثال الثالث

 

 a comb فعل وتأتً اٌضا اسم should تأتً فعل سبقها comb الكلمه االخرى وهً

اذا جاءت فً بداٌه  (a,an,the) وهً تاتً مع االسماء مالحظه a سبقها ادات التعرٌؾ

  الجمله اي كلمه بعدها اسم للتذكٌر فقط

 

 

 الموضوع االهم فً هذه المحاضره كٌؾ ٌمكننا نحدد فئه كلمه ؟؟

اشٌاء مهمه من خاللها احدد نوع الكلمه اسم واال فعل واال صفه3عندي    

المعنى عندي اسماء: اوال   entities اشخاص مثل علً واٌضا عندي اسماء اشٌاء مثل 

book كتاب  

  ركض actions وعندي افعال اكشن

  مبنى طوٌل ٌعنً الصفات تصؾ االسماء دائما tall building صفات بواسطه اسم مثل

  اذا االحوال تصؾ االفعال دئما janet left early احوال اٌضا البد من وجود فعل

 

جاءات  push ولكن عندنا مشاكل فً استخدام المعنى لتحدٌد فئه الكلمه ٌعنً مثال عندي كلمه

ٌعطً شخص ما  give someone a push فً الجمله اسم ولكن استخدمت كفعل

الفئران تحب الحبن  mice like cheese دفعه تؽٌر المعنى واٌضا عندي المثال االخر

 like الفئران مؽرمه بالجبن الحظوا كلمه mice fond of cheese و بعباره اخرى

مؽرمه وهً صفه جاءات نفس المعنى مع اختالؾ الفئات فعل  fond ٌحب وهً فعل وكلمه

  وصفه لذلك المعنى ال ٌحدد الفئه

 

 

   انواع وشرحنا كل نوع اٌش ٌاخذ تمام8التصرٌؾ شرحناه من قبل انه له : ثانٌا

 اٌضا هذه النوع النستطٌع االعتماد علٌه لتحدٌد فئات الكلمه لمااذا ؟ عندي فً هذه الحاله

intelligenter هنا خطا مانضع er النه اكثر من مقطع ماٌنفع نضع er المقارنه اوك

الجمع النها  s خطا ماٌنفع نضٌؾ knowledges وعندنا حاله اخرى فً الجمع لالسماء

  اصال ماتنجمع

 



 

التصنٌؾ هذا النوع نقدر نعتمد علٌه فً تحدٌد فئه الكلمه كٌٌؾ ؟؟شوفو المثال االول: ثالثا   a 

car هنا اسم كٌؾ عرفت النه الكلمه سبقتها DET محدد الً هو a  عرفنا انها اسم وقلنا

 فً اول الجمله الً بعدها اسم اوك a,an,the الكلمه المسبوقه ب

عرفنا انه فعل طبعا  has الً هو AUX فعل لٌه سبقها فعل مساعد has gone عندنا

  الزم تنتبهون لهذه الرموز عشان تعرفون المطلوب منكم اوك

 اٌضا فعل النه سبقه افعال المودلز واحنا درسناها قبل will saty عندنا

will,would,could الخ  

جدا ؼنً الصفه هنا انه ؼنً  very rich درجه الكلمه مثل[ DEG عندنا الصفات مع

تاتً فقط  too ,so,more,quite وكلمه,, very اذا كلمه very وجت معها الدرجه

جدا وصل خطا ماتجً اطالقا لذلك  very arrive مع الصفاات وال تاتً مع ؼٌرها مثل

  درجه الكلمه تاتً مع الصفات فقط

فً المحتوى تعتبر خطا انتبهو* طبعا كل االمثله الً جنبها عالمه مثل كذا   

 

 

التعرٌؾ حفظ طبعا: ناتً عند بنٌه العباره   

the doctor examined the patient  هذا المثال رح نطلع منه عباره اسمٌه

الً بعدها  the احنا قلنا بداٌه الجمله وعندنا the doctor وعباره فعلٌه نشوؾ اول مقطع

 NP عباره اسمٌه نرمز لها the doctor اسم اذا

 VP جمله فعلٌه نرمز لها examined the patient باقً الجمله

 

 X‘ SCHEMA اخر جزء بالمحاضره ٌتكام عن المخطط

 

المحدد-2الراس و - 1: ٌقسم الى ثالث اجزاء   SPECIFIER رمزه SPEC  المقصود فٌه

المكمل- 3اسم او فعل او صفه ضروري تعرفون الرموز    

 never trust a ضروري رسم بٌانً ٌوضح هذه النقطه اوال عندي هذا المثال

rumour رح اشرح علٌه كل شً وان شاءهللا تفهمونه  

ٌعنً اسم واال فعل واال  CATEGORIES X المقصود من XP اوال بشرح الرموز عندي

 صفه هً الً تحدد لً نوع العباره

‘X تسمى اكس بار  

فً هذا المخطط القاعده تقول نبدا من الٌمٌن الى الٌسار والى فوق ٌعنً كل مانطلع ٌسار نطلع 



  لفوق طٌب

 a rumour عندي كلمه NEVER TRUST A RUMOUR عندي المثال السابق

 تمام فوق الكلمه NP اذا هً عباره اسمٌه N هنا Xال XP اذا هً اسمٌه وال a الحظ سبقها

A rumour هً الراس نطلع خط لفوق ونضع ‘N بار ثم فً القمه فوق نضع NP  لٌه

  تمام a النها جمله اسمٌه ونوصل منها خط الى

 هو فعل نطلع منه خط للفوق ونضع trust احنا تكلمنا من الٌمٌن للٌسار نشوؾ الكلمه الثانٌه

‘V ثم نطلع خط لفوووق جدا اعلى من الراس NP ونضع VP  النه احنا تكلمنا كل مانروح

هً الراس  trust الن never ٌسار نطلع لفوق مرره طٌب ثم نوصل منه خط الى كلمه

ٌتبقى علٌنا ان نصل المكمله وهً الجمله التابعه التً تكمل معنى الجمله وهً  NEVERل

  V‘ تعتبر مكمله ونوصلها بال a rumour عندنا

 

طبعا بالصور رح تفهمون اكثر النه رسم شجري وٌوضح اكثر هذا شرح المخطط اتمنى انكم 

  فهمتوه

  اي استفسار او نقطه مافهمتوها اكتبوها ومستعده اشرح مره ثانٌه باذن هللا

 

 انتهت المحاضره

 

 

 المحاضره السادسه

 

 

اذا هو شً مهم جدا ٌعتبر نواه الزامٌه  X‘ SCHEMA ٌتكلم عن الراس فً مخطط

  من ؼٌر راس ال ٌوجد لدٌنا عباره

 

هو الً ٌحدد لنا  X مثل ماشرحنا بالمحاضره السابقه بالمثال االخٌر اوك وعرفنا انه

 العباره اذا كانت اسمٌه او فعلٌه صفه او حال وهكذا

 

 the likes ٌقول لنا هنا انه الراس ممكن ٌشكل عباره لوحدها كٌٌٌؾ ؟؟نشوؾ المثال

books  احنا تكلمنا وقلنا نبدا بالراس عشان نحدد نوع العباره ونبدا من الٌمٌن نشوؾ

كتب اسم وهً الراس نبدا فٌها نطلع منها خط لفوق مثل ماهو  books عندنا كلمه



النها عباره اسمٌه عندنا الجمله  NP ثم N‘ موجود عندكم بالملزمه بعد الخط نضع

مكونه من كلمه وحده النه الٌوجد فٌها مكمله وقلنا المكمالت تاتً بعد الراس وال ٌوجد 

لذلك فً  a,an,the ماسبقها محدد االسم books محدد الً ٌكون ٌسار مثل كلمه

 المخطط نعتمد على الراس فقط

 

 

شرحنا بالمحاضره السابقه وموجود دائما جهه الٌسار  specifiers المحدد وهو

بالعباره وموجود عندتا بالمحتوى االسماء ومحددها واالفعال والصفات وحرؾ الجر 
 وموضح عندكم الشرح

 

نتكلم عن المكمالت وهً دائما تكون جهه الٌمٌن بعد الراس وشرحت لكم مثال سابق 

 a picture of علٌها وارجع اقولكم انه المكمله مهم تعرفون تحددوها مثل عندنا

the ocean عندنا a هً المحدد وعندنا picture  هً الراس وهً اسم النه

هً المكمله للراس والمخطط واضح عندكم  of the ocean وعندنا a سبقها محدد

  بالملزمه

 

ممكن نصٌػ هذه العملٌه حتى نبنً جمله المقصود هنا مخطط:عملٌه الدمج   X  وشرحنا

  طبعا بالتفصٌل كٌؾ الخطوات بالمحاضره

 

 

والجمل تتكون  (حفظ )وهً تعتبر اكبر وحده بالتحلٌل النحوي التعرٌؾ : عندنا الجمل 
من شٌئٌن عباره اسمٌه الموضوع وعباره فعلٌه المفعول به نجمع بٌنهم عن طرٌق 

  مثل (I) التصرٌؾ ونرمز له بالرمز

 

mary laughed نالحظ mary هً العباره االسمٌه الموضوع و laughed 

وهو المقصود  laughed بكلمه ed f هً العباره الفعلٌه المفعول به نالحظ وجود

لوجود  I‘ النه جمله فعلٌه نوصل منه خط ونضع VP بالمخطط الموجود نالحظ I ب

باعلى المخطط وننزل خط منه  IP ثم خط لفوق ونضع ed التصرٌؾ بالجمله الفعلٌه

بٌن الجملتٌن النه لو ٌوجد زمن بالجمله  I‘ ثم نضع MARE ٌوصل بالجمله االسمٌه

  بالرسم I‘ البد من وضع

 



 

 

اخر جزء بالمحاضره ٌتكلم عن تجارب لبنٌه الجمله لتجمٌع الكلمات هناك تجارب نحوٌه 

  تبٌن صحه هذا التجمٌع

 

تجربه االستبدال ٌعنً نستبدل الكلمه اال ساسٌه بكلمه وحده عندنا الكلمه االساسٌه: اوال   

children نبدلها بكلمه مثل they ونجمعها مع باقً الجمله they will 

stop at corner نرى انها صحٌحه وكذلك عند استبدال at corner 

  نرى اٌضا انها صحٌحه اذا تجربه االستبدال ناجحه تماما thereب

 

 

 

تجربه التحرٌك وهً:ثانٌا   they stopped at the corner  نحرك االولى

  مكان الجمله الثانٌه والعكس مثل

 

 

 

at the corner,they stopped اذا صحٌحه تمام تجربه ناحجه 

 

 

بالجمع بٌن  and, or,but ثالثا واخٌرا تجربه التنسٌق وهً باستخدام ادوات الربط

  جملتٌن

  كما موضح بالجمله

 

 انتهت المحاضره

 

 

 

 

 

 



 المحاضره السابعه

تمارٌن ومراجعه على ماسبق رح اكتب الحل بدون 

  كتابه االساله طبعا بالترقٌم

السؤال االول عباره عن بعض الجمل ؼٌر صحٌحه 

 نحوٌا والمطلوب مننا نستخرجها الً هً

ungrammatical 

  صحٌحه نحوٌا a الفقره االولى

ؼٌر صحٌحه نحوٌا لمااذا النه عندنا  b الفقره الثانٌه

ٌقتراح ٌعنً لشخص عاقل  suggested الفعل

 suggeste to معها لتصبح to البد من وجود

 النها مكمله للفعل نفسه

 صحٌحه نحوٌاc الفقره

 ؼٌر صحٌحه نحوٌا الن الفعل d الفقره

requsted التاتً معها حرؾ الجر for  النه

 معناه ٌطلب تجً المكمله بعده على طول بدون حواجز

 :2رقم 

  صحٌحه نحوٌا a الفقره

  صحٌحه نحوٌا b الفقره

  صحٌحه نحوٌاc الفقره

ؼٌر  article ؼٌر صحٌحه نحوٌا الن d لفقره

عاقل وشلوون ٌكتب ؟؟ الن الكتابه لشخص عاقل اذا 



 خطا

  صحٌحه نحوٌا e الفقره

ٌاتً  satisfied ؼٌر صحٌحه نحوٌا الن f الفقره

 for عن ولٌس with معها

 : التمرٌن الثانً

 cotegory المطلوب معرفه نوع كل كلمه بالجمله

 هل اسم او فعل او صفه وهكذا

the=article glass =noun broke= 

verb 

 

these=demonstrative tall 

=adjective are =auxiliary 

blocking =verb the =article 

road=noun 

 

the=article peaches =noun 

appear =verb quite =degree 

expression ripe =adjective  

 

I=pronoun will =auxiliary 



see=verb you =pronoun 

I=pronoun finish =verb  

 

I=pronoun dont =auxiliary like 

=verb that =demonstrative 

 

some= quantifier students 

=noun always =adverb of 

frequency complain =verb 

 

التمرٌن الثالث والرابع عباره مخطط لكل جمله بعضه 

مححلول من الدكتور رح اصور الحل لباقً االمثله 

  الؽٌر محلوله وارفقه لكم

التمرٌن الخامس عباره عن جمل مطلوب نسوي اختبار 

 الً شرحناه باخر المحاضره السادسه تمام

 near رح نقوم باالختبار على الجمله: الفقره االولى 

the river bank  نالحظ الجمله تدل على مكان

اذا نستبدلها بكلمه تناسب  near عرفنا من خالل كلمه

 we ate ourنقول there المكان نضع

lunch there صحٌحه  

 there االختبار الثانً نستبدل مكان الجمل نقول



we ate our lunch صحٌحه  

 الفقره الثانٌه ماٌنفع لها االحتبار النه بالجمله

computer اسم وvery  للصفات اذا ماٌحتاج

 اختبار النها جمله خاطئه

 

الفقره الثالثه صحٌحه ونقدر نسوي لها اختبار مثل 

اختبار التحرٌك بوضع الجمله االولى باالخٌر والجمله 

 peanut butter and االخٌره باالول نقول

bacon sandwiches john loves  اذا

صحٌحه واالختبار الثانً موجود اساسا وهو عن طرٌق 

  بالجمله اذا صحٌحه and ادوات الربط الحظو وجود

  بالتوفٌق

 

 لمحاضره الثامنها

 

  المكمالت الجزء النظري مارح اكتبه

معناها ٌلتهم وبشؽؾ المثال  DEVOUR نتكلم عن

موجود عندكم رح اشرح علٌه هنا المكمله ٌجب ان 

ٌجب ان  devour تحتوى على شً قابل لالكل

  فً المكمله edible+ تكون هذه الخاصٌه

 



 the boy devoured the مثال عندنا

sandwich هنا صحٌحه 

جمله خاطئه  the boy devoured مثال اخر

النه الٌوجد مكمله وٌكون فٌها شً خااص باالكل 

  كالمثال السابق

بالجمله البد من وجود  devoured اذا عند وجود

شً ٌتكلم عن  +edible المكمله وتحتوي على

  االكل

 

الخٌارات المكمله للفعل عندنا مثالٌن خطا الً عندهم 

  * عالمه

المثال الموجود ٌبٌن كٌؾ نقوم بعمل مخطط ولكن 

للمكمله ٌعنً بداٌه الجمله المكمله هً الراس عندنا فً 

 the librarian put the book المثال

on the table عندنا put  هً الراس كما

هً الراس وهً فعل اذا  put موضح عندكم بالصوره

الرمز الً فوقها ٌدل  v من عندها ٌبدا التخطٌط نضع

النها جمله  vp بار النها الراس ثم v على المكمله ثم

 IP فعلٌه ثم اعلى القمه

ثم نبدا بتوصٌل االجزاء مع بعض كما موضح عندكم 

  بالمخطط اتمنى انكم فهمتونً



الجزء الثانً من الماضره حفففففففففظ على كالم 

  الدكتور احفظو وافهمو بنفس الوقت اوك

الً هً تتكلم عن االفعال والصفات واالسماء وحروؾ 

  الجر والمكمالت لهم اوك

الرموز الً بالخٌار المكمل الرمز االول ٌدل على انه 

  zero complement الٌوجد مكمله

الرموز الباقٌه واضحه من المحاضرات السابقه مكمله 

مكمله PP مكمله تكون فٌها حرؾ جرNP اسمٌه

 AP تكون صفه

 

  الجمل المكمله

PSYCHIC ًالمنجم ٌعت that 

/whether/if )contestant will 

win)  

تعتبر الراس ٌعنً اذا كانت  cs تسمى تكمٌلٌات

  بالجمله موجوده نبدا عملٌه التخطٌط بها

 

 

االفعال التً مع عبارات مكمله وهً مختلفه ٌعنً فعل 

مع عباره مكمله وفعل مع عباره اسمٌه وعباره مكمله 

وعباره مكمله نالحظ  pp وفعل مع عباره مجروره



  تكون الجمل التً بعدها جمل مكمله that وجود

 

 

تكون  cp هناك فئات اخرى تاتً مع العبارات المكمله

  proof that eric left تكمله السم مثل

proof اسم  

 that eric left صفه certain مكمله لصفه

  المكمله لها

 whether eric عن about مكمله حرؾ جر

  المكمله لها

 

proof ....prove ascertain 

....certain  نالحظ ان الجمل المكمله توكد صحه

 شكل الفعل المشتق منها ٌعنً االسم ٌشتق منه فعل

proof اسم prove فعل والصفه certain 

 ascertain ٌشتق منها الفعل

 انتهت المحاضره

 

 


