
  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

النسـخة الثالثـة                             الكتابيسرنا وبعد عمل شاق أن أقدم لكم   
  .واملعدلة عن النسخة القدمية

وحرصاً منا على تعلم اللغة االجنليزية بشكل أفضل فقد وضعنا الكـثري مـن األمثلـة      
البسيطة مع ترمجتها، ووضعنا الكثري من املالحظات واملواضيع املفيدة للمتعلم، فقد أُلِّف هـذا  

  .بدأنا من احلروف األجبدية إىل القواعد املعقدة واملهمة حيثالكتاب للمبتدئني واملتقدمني 
تها فلقد صححنا الكثري من األخطاء املطبعية وقد أضفنا النسخة مطورة عن سابقوهذه   

 وقـد وطورنا األمثلة  من أجل املبتدئني وبسطنا طريقة الشرح املفيدة للمتعلم بعض املعلومات
أن  املـتعلمني  حبث، وأرجوا من األخوةاية كل يف  متعددة اخليارات وضعنا عدد من األسئلة
  .حياولوا حل هذه األسئلة

أيها املتعلم حاول مراراً وتكراراً أن تتكلم باللغة االجنليزية وأن تقرأ الكثري من القصص   
ال ميكن أن تترجم  هاالجنليزية، وتذكر أن وحاول أن تترجم كل مجلة تقوهلا إىل اللغة االجنليزية

الك بعض الفروق الكـبرية يف املعـاين   ترمجة حرفية من االجنليزية إىل العربية والعكس ألن هن
  .بشكل مفصل بعد قراءتك هلذا الكتاب تفهمهاوالقواعد سوف 

إن من حماسن هذا الكتاب إنه ليس من النوع املطيل اململ وال املوجز املقل فهو حلقـة    
أن حيقق هدفه ويكون أداة طيعة بني أيدي القراء واملهتمني للوصـول   أرجو صادقاًو. بني ذلك

آمل أن أكون قد وفقـت يف هـذا   و ،مكتبتنا العربية حتتويهوأن يسد الفراغ الذي  إىل اهلدف
  .، وأرجو من األعزاء والزمالء إبداء الرأي والنصيحةمنهالعمل وحققت الغاية املرجوة 
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  :من يريد أن يوسع نفسه يف اللغة االجنليزية بشكل عام فننصحه بالكتاب التايل
1) An A-Z of English Grammar & Usage - Geoffrey Leech. 

  :نفسه يف قواعد األفعال فننصحه باملوقع التايل يوسعمن يريد أن 
2) http://www.englishpage.com 

  :من يريد أن يوسع نفسه يف حروف اجلر فننصحه بالكتاب التايل
3) Working with English Prepositions - Diane Hall. 
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