
 كورس تعلم الترجمة المبسط 

 

ثانيةالالحلقة   

 

تعتبررالترتاة رردلفررر للررافةلتر عالرردلتر مفمرردللليرر ل ي رردلر ملمرردرلليرر لب ررى لفف لبرر  الت مرر  لللرترر لف  لررر ل

كلفرى يررللت مرر  لللرر لتبف ررلخلتررررعبدلىلا تبررلاتخلتفل جتلرررل ل للة رر ل  ة م مرردللرر لرملت ررلل  سررت   يللمف مررل

 يررللب  سرر لتررر لتي ة م مرردلفرىرر لترع  مرردلف امرر لتاة تيررلللتفلرررل ل للة رر لبلر مرردلترعابمرردلففامرر لت لتتاة

فريررجتلترمررا لالف املىمررر لل  يررللتفلىمرررلتتاة يررللب ررى لترررررم لفرىرر فرمل ررللالف امل ررللتر  رررف ل رر ل

لس تع  لترمف لىم مدلتاة دلترة  لتر لتر مدلتي ة م مدلبطام دلسي دلف بسطدلة تكرلل

ل

 التالية:  الفقرةاقرأ  ➢

اللغةةة اجنجليةيةةة غةةم لغةةة م مةةة جةةيا  ن ةةم تةةرورية ا  كنةةل تريةةي السةةفر الةة  ال ةةار   نةة  يمكنةة  ا  
ذلةة إ هن ةةةا  الةةة تتواصةةم مةةخ ان ةةةري  وانةةل ن تعةةةرت بعةةع الكلمةةةال والتعبيةةرال اجنجليةيةةةة  اتةةانة 

  ترورية جياً للعمم لكم تنجح وترتقم بمستوا  

 

؟ل   ررر لالت رررارلىمرررر لرسررر لكلالتاتعررردلت لتا رررالسررري لةررر تكلل رررطلترررلب ل ررر لتر  رررا مررررلم ى  ررر لف لتتررراة ل رررج لى

كل رر لتسرراتالترتاة رردلتر طررفتخلترترر لف ررعيللر ررللتر رر ادلفر رر لسرربمتالتر  رريف لرررالبررلر با لف ررفلبرر فا لسررمط ع

لترسامعدلريج لترة   ل

لمةدلت لفر  ل  ل ج لتر صل"سؤت لف لة  د"لففاك:ل ❖

طبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلا لتفلتررر صلتر ىتررفدل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل ررات  لتررر صرللع رر لب

كلمىررف لسررؤتاكلت ررللت لررر ل ف ت لسررؤت لل  يررللبيررج لتررلررردللفةرر  ررات  لتررر صل  لفةرر خلف ت لسررؤت للررل لتررر صلتر ىتررفدلت  لًمررل

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دل ل مدرل

ك:لمة ❖ لف لتر  ل   ل ج لترعبلا لتفلترة  درلل   دلثل مل

 رر ل رر  للف لتررر  ل  رر لترة  رردل  رر  ررللىل ررخل ررج لترعبررلا لتفلترة  رردل"سررؤتاكلت لة  رردلترررامرمد"لل جتعرر لتر مرر لب

  رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىثررال  رر لف لت ررارل رر ل ررج لرللرر   لترة  رردل يرر لةرر تكلتر عرر لتر فةررف لبلرة  رردلتفلترسررؤت 

ؤت لتتررر عل رر ل رر  لرررر لبلر ل رر للف ل رر  للرر لترف ررخلتررررلر لمررر علف ل رر لتتررر عل رر ل رر  لترة  رردلتفلترسررل

لل لتر ست ب رلفبلر  ترالتر  م ل   لتر م ل جتل للىل خلترة  دل) ل  لففل  لاةلتفل ست ب (

 تذكر ❖

للةررف ل  طرردع رر لففتر لررر درللل رر  ل   مرردلتاة رردلل ررا لتتىررف ل رر ل رر  لسررطفالل  ررف لبت سررم لتر  ررا لرسرردلتر  طررد

فكلررركلل ترراللررلب ا لرلررردلتر لررر دللت ررلللررل  ررلللررر يللفتاة تيررلل  رر لررر ترل ررجتلمع رر لت لترة  رردل رر لت تيررخلفم ى

لفم ى كلتاة دلتر  ا لتر لرم لفةف ل  طدرلم ى كللر يللفتاة تيلللل

ل

ل



 السابقة ونحلل ا:    الفقرة التاليةيعونا ان  نطبق ال طوال عل   

 االلغة اجنجليةية غم لغة م مة جي •

لرلل ل مدالترتفيلترة  دل   لف ت لسؤت للفبتلر للي لرمسخلسؤت رلف يللة  دلون: أ

 ً لل ج لس ستع  لتر ع لل لترترامرلتبف لب ف للىف يللتتر عل  لر م دلتربسمط:للع لترة  دلم  ل   لتر   لتر  لاةلثانيا

لفيل  لللخلل

ل:لترب لىتلر لتاة دلترة  دلف  ماللإ ل

English language is a very important language  

 

   ال ارن م ترورية ا  كنل تريي السفر ال   •

كلت الالمفة ل   لخلسؤت لل لترة  دلفبتلر ل  لة  رظل  لرل دل ل مدلفرمسخلة  دلسؤت   للتم ل

ك:ل  رظلت لتر ع ل رلف  ماللى لل ام لت ل سللالتر لتر لاجل جت ي دللتي ة م مدفتت  ل  لت لتر مدللمتر عل  لر م دللفم لثل مل

للإ لترة  دلترب لىتلر :لل

ل

It’s a necessary language to travel abroad   

 

     م تؤيي نفس الغرعن  ”for travelling abroad“ه العبارة ب ذ ”to travel abroad“ استبيامنا ويمكن ➢

ل

 ة ن  يمكن  ا  تتواصم مخ ان ري  وانل ن تعرت بعع الكلمال والتعبيرال اجنجليةي •

كلبلر ظالتر لترة  دللل  يللتتر عل  ل  لم دفم لل  لر  رظلت الالمفة لف ت لسؤت لل لترة  دل جتلت يللة  دلترامرمدرلثل مل

لفيلت يللل ل   لتر  لاةلتربسمطرلفجتلس ستع  لتر ع لل لترترامرلتبف رلف  مالتىف لىلرتلر :ل

It’s not possible/You cannot communicate with others without knowing some words and 

expressions in Englishرل 

 

 عبال  ل  سلتر     للملى ل”You cannot“ترتلرمدللبلرعبلا  ”It’s not possible“فم ى كلتستب ت ل ➢

 

ل  وترتقم بمستوا ذل إ هن ا ترورية جياً للعمم لكم تنجح  ال  اتانة  •

كل   ل ات  لترة  دلس ة لت لتر ع لا متر عللللفم للترتفيلترة  دل   لف ت لسؤت ل ج للي لة  دلترامرمدرلففم ل

لترة  دلس ة لترتلر :لللترى  دتاة دلرلف   لر عل  لر م دلاةللىف يللتتل  ل   لتر  

In addition to/Additionally, it’s is necessary for work to success and improve your levelرل 



 

 لي لتعط ل  سلتر ع  لل”Additionally“بيج لترعبلا لل”In addition to“ل بلا  ت لفم ى ى لتستب ➢

ل

 كلمات مهمة وردت خالل الدرس ❖

 معناها  الكلمة

necessary  و  ريضر

travel abroad السفر اىل الخارج 

communicate واصليت 

expressions  ات  تعبير

Additionally, / In addition to اىل انه  إضافةاىل/  باإلضافة 

improve  يحسن 

scale up مستوى يرفع  –عف يضا 

upgrade   
 يرتق 

 

 

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - ذا اعجبكم الدرس إ

 

 

 


