
Sentences
أنواع الُجمل

 Simple Sentences جمل بسٌطة

 Compound Sentences       جمل مركبة

 Complex Sentences جمل معقدة                 

   



Simple Sentences                       
جمل بسيطة

:هً الجملة التً تحتوي على فعل واحد فقط

:مثال

1) I saw a boy.

2) The boy was riding a bicycle.

:ٌمكن ربط الجملتٌن لنكون جملة واحدة بسٌطة

I saw a boy riding a bicycle.



Compound Sentences
جمل مركبة

هً الجملة التً تتركب من جملتٌن بسٌطتٌن لهما صلة ببعضهما البعض ولكل 
: منهما معنى مستقل حٌث ٌتم ربطهما بحرف عطف مثل

and/ but /or

and: تربط جملتٌن لهما عالقة بٌن بعضهما: واو العطف

Ahmed did his homework. Anas helped him.
:ٌمكن ربط الجملتٌن لنكون جملة واحدة 

Ahmed did his homework and Anas helped him.



Compound Sentences
جمل مركبة

but:      تربط جملتٌن عن  شٌئٌن مختلفٌن أو متناقضٌن: لكن

Khaled is rich.   He is unhappy.
:ٌمكن ربط الجملتٌن لنكون جملة واحدة

Khaled is rich but he is unhappy.

or:                            تربط جملتٌن ٌكون فٌهما خٌار: أو

We can play football.   We can watch TV.
:ٌمكن ربط الجملتٌن لنكون جملة واحدة 

We can play football or we can watch TV.



Complex Sentences
جمل معقدة

:هً الجملة التً تحتوي على أكثر من فعل واحد و مركبة من جملتٌن

Main Clause جملة أساسٌة

: وهً ثالثة أنواع    Subordinate Clause جملة ثانوٌة

 Noun Clause             جملة أسمٌة

 Adjectival Clause       جملة وصفٌة

 Adverbial Clause        جملة ظرفٌة



Clause & Phrase
الجملة و شبه الجملة

 A clause is a combination of words containing a verb and 
has a complete meaning.

:مثال. الجملة هً مجموعة كلمات تحتوي على فعل و لها معنى تام

I saw the man who was carrying a stick.

 A phrase is a combination of words forming part of the 
sentence but without a verb. 

:مثال. شبه الجملة عبارة عن مجموعة كلمات تكون جزءاً من الجملة بدون فعل

I saw the man carrying a stick.




