
نجلش الحلقة الرابعة من   كورس البزنس ا 

صح
 
عماليحتاج الك ثيرون من ا

 
جراء مكالمة كإ لفي محيط العممع منهم حادثة  لم، سواء لة في العملاإلنجليزي للغةا اب ال

عضفية مع مهات
 
حد ا

 
و ا

 
و عمدير العمل ا

 
و الء اء الفريق ا

 
جانب ا

 
اغة رسائل رسمية يميالت وصيك تابة إد الحاجة لتوجوقد ه، غير ا

 عن نفسك  اللغة اإلنجليزية لتعرفجت وربما احت، باإلنجليزية
 
ك ثر يلة عملو تجتاز مقابا

 
ندرج تحت مظلة البزنس ، كل هذا وا

في العمل، من مفردات  اصل سلسلة من الدروس المتعلقة بتعلم وتطوير اللغة اإلنجليزية نوإنجلش، في هذه المقال س
 غنى طلحات وعبارات ل صوم

 
 عنها، لنبدا

 لى فنا عتعر  في الدرس السابق
 
خالل ، تعرف عليها من ق الشركة والفر سماء الموظفين والعمالء داخل المسميات المختلفة ل

 . هنا ط الضغ 

 ية لها عالقة بالمواصالت لمكان العمل  ليزمفردات إنج 
و ق،  سيارتك الخاصةتذهب للعمل ب( قد employeeموظف )انت ك

 
و تطلب سد تستقا

 
جر ل الباص، ا

 
عملك قريب  ا ربمة، و يارة ا

قدامفتذهب مشي  
 
 ،  ا على ال

 
لح ت لمكان العمل )وتصهمة الخاصة بالمواصالالم جموعة من الجمل  مك، هاك  دام دراجتو باستخا

ي مكان 
 
ي ل

 
خر ا

 
ا(: ا  ض 

ذهب للعمل بسيارة
 
 .I drive to work . ا

ذهب للعمل بالباص
 
 .I take the bus . ا

ذهب للعمل بتاكسي
 
 .I take a taxi . ا

ا ذهب للعمل مشي 
 
 .I walk to work . ا

ذ
 
اها  .I go on foot .ب مشي 

ذهب بالدراجة للعمل
 
 .I cycle to work .ا

ذهب بالدراجة للعمل
 
 .I ride my bicycle to work .ا

 .Dad gives me a ride .والدي يوصلني للعمل
صف سيارتي

 
 .I park my car in the parking .ا

 .It takes me thirty minutes .دقيقة 30الطريق يستغرق مني 
 .I arrived to the bus station .وصلت لموقف الباص

 

 مكان العمل يل الدخول في تسجردات إنجليزية لمف 
ملية  هذه العبإمكانك التعبير عن ، فية لتسجيل الدخولك التعرياستخدام بطاقتمنك طلب قد ي، عندما توصل لمكان عملك

 : بهذه الجملة

I have to badge. 

بكل مرة تذهب  ها تحصل على تصريح الدخول، لذا ، من خاللالخاصة بمكان العمل بطاقتك الشخصيةبمعنى  badgeة كلم
 
 
 . You have to badgeقة وبالتالي  ن تستخدم البطافيها للعمل تحتاج ل

 
 
 خرى الخاصة بتسجيل الدخول في مكان العمل: تعرف على بعض الكلمات ال



 Access تصريح دخول 

 Check in تسجيل دخول 

 Check out تسجيل خروج 

 In a building في بناية

 In a factory في مصنع 

 The reception البالستق
رض

 
 Underground تحت ال

 

  

 ...( األول، الثاني، )الطابق  ن ومبنى العمل مكامفردات داخل 
 كيفية التعبير عن ذلك باإلنجليزية:  يره، تعرف على  مكان عملك في الطابق األول أو الثاني أو غقد يكون 

floor) st1( First floor ول
 
 الطابق ال

floor) nd(2 Second floor الطابق الثاني 
floor) rd(3 Third floor الطابق الثالث 
floor) th(4 Fourth floor الطابق الرابع 
floor) th5( Fifth floor خامسالطابق ال 
floor) th(6 Sixth floor  الطابق السادس 

floor) th(7 Seventh floor ق السابع الطاب 

floor) th(8 Eighth floor  الطابق الثامن 

floor) th9( Nineth floor  الطابق التاسع 

floor) th(10 Tenth floor  الطابق العاشر 
 

حمد سبيتة من خالل من قبل  د هذه الحلقة مشروحةشاه
 
ستاذ الدولي ا

 
 :  ابطا الر هذال

وسخصوصية في البزنس اإلنجلمج برالالشتراك ب
 
   com@gmailensbeata.صل معنا على إيميل ا، توكع للغتش لتطوير ا

mailto:ensbeata@gmail.com

