
 كورس تعلم الترجمة المبسط 

 

الخامسة الحلقة   

 

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

لتر لتر مدلتي ة م مدلبطام دلسي دلف بسطدلة تكرللللفتر  اتخللس تع  لترمف لىم مدلتاة دلترة  

ل

 : الجمل القصيرة التاليةاقرأ  ➢

 ةلترع لءلتر م دلع  لرسلب  لف للس  لعلتر لتفا -1
كلتر م  -2  دله لر مكلف خللاتغلغ تكلربلرل؟لر  لت ضم للف تلل  تعل
  ل ىاتلع  لهجهلتا سمدرلر  لسااخلة تكلباؤمتكلترمف  -3

 

كلترة ررر ى  ررر لف لتتررراة لهرررجهلمررررلم ى ع م رررللتتبرررلةلبعررر لسررري لةررر تكلل رررطلل  لتا رررا؟ل   ررر لالتعرررارلىمرررر لرسررر ل

فبتررلر لستسررتطمعلليرر لترة رر لتفاكلهرر لتاة تيررللترترر لفضررعيللر ررللتر رر ابلفر رر لسرربمت لتر  رريف لررر لبررلر باةللتر طررفتخ

لبى لبسلطدلب ى لررم  ل

ل

 تذكر الخطوات األساسية لترجمة أي جملة:  ➢
 

لمةبلت لفر  له لهجهلتر صل"سؤت لف لة  د"لففاك:ل ❖

بطبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلاةلتفلتررر صلتر ىتررفبل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل رراتءةلتررر صرللع رر ل

كلمىررف لسررؤتاكلت ررللت لررر ل ف تةلسررؤت لل  يررللبيررجهلتررلررردللفةرر  رراتءةلتررر صل  لفةرر خلف تةلسررؤت للررل لتررر صلتر ىتررفبلت  لًمررل

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دلعل مدرل

ك:لمة ❖ لف لتر  ل   لهجهلترعبلاةلتفلترة  درللع  بلهل مل

 رر ل رر  للف لتررر  ل  رر لترة  رردلع رر  ررللىل ررخلهررجهلترعبررلاةلتفلترة  رردل"سررؤتاكلت لة  رردلترررامرمد"لل جتبعرر لتر مرر ل

ع رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىهررالع رر لف لتعررارلهرر لهررجهلرللرر   لترة  رردل يرر لةرر تكلتر عرر لتر فةررف لبلرة  رردلتفلترسررؤت 

ؤت لتتررر علعرر ل رر ءلرررر لبلر لضرر للف ل رر ءللرر لترف ررخلتررررلر لمررر علف لهرر لتتررر علعرر ل رر ءلترة  رردلتفلترسررل

لل لتر ست ب رلفبلر  ترالتر  م لع  لتر م ل جتل للىل خلترة  دل) لض لففل ضلاةلتفل ست ب (

 

 .  السابقة ونحللها  الفقرة التاليةدعونا االن نطبق الخطوات على   ➢

وبتددال  يسددهل  إذا كانددت طويلددة ، يمكننددا كمددا تعلمنددا تقسدديمها حسددا النقدداط والفاصددلةالجمددل التددال نددد الن ددر الددى ع

 علينا ترجمتها وفهمها بشكل منفصل. وعند تقسيمها سنجدها كتال :  



 ة العشاء الليلة على حساب ! أنا سأدفع الفاتور
 

فه لة  دللرلفبتلر له لتعتبالة  دل   ر دلع  دلترتعةب لع  لتر ل س م رلتر س لتبف لم تيلترة  دت  س لهجهلأوال: 

كلفبتلب  تةلسؤت لالتب فف للترة  دلترهل مدلللي لل"رسؤت لف تة"تيلالترتفيلع  للترامرمد لللر للي لتعتبالة  دلترامرمدلتمضل

تفلل ل   لللتر ست ب ل لتر لض لتفلل  ءتتر علع للالىف يلللتربسمطم  لع  لتر   لتر ضلاةللتافر ل:للع لترة  دثانيا  

فيلت  للع لر م دللفمضللمعبارلت للتر ع لل لترة  دلترهل مدلليفلتر ع لل لترترامرلتاف  ج لس ستع  للتر ضلاةلتر ست ار

كلفمضلفبتلر لس ست   ل   لتر ضلاةلتربسمطللتيلتر ع لل لترترامرلتبف ف لب لعلتر لتفاةلسم  لرلل

ل:لتاة دلترة  دلترب لىتلر لفع م للإ ل

Dinner tonight/ Tonight, dinner is no me! I will pay the bill 

 .لى ه للتفر ل  سلتر ع  ل”,Tonight“ب ال  لعبلاةلل”Dinner tonight“م ى  للتست  ت لعبلاةل ➢

 

 

 لقد امضينا وقتا  ممتعا  الليلة   هل لديك وقت فراغ غدا  صباحا ؟ •

كلت  لى لل  رظللة  تل لت له لركله لل رظل  لل جتليفلمس  لع للسؤت للإ لهجهلترة  دله لة  دلل جتللع  دلتست يل مفة لتمضل

ت للل لترة  دلترهل مدللي لل”you“ب للت لتر  لطبل عبالع  لبلرض مالل”do“للع لترسؤت ىل لر م لف خلفبتلر لس ستع  ل

 سؤت رلللف تةالمفة للب  ة  دلترامرمدلعل مدل

ك:ل ربسمطلىف يللالتتر علع لتر ضلاةلتل   لتر ضلاةلللس ست   ل   للل سؤت لتس  لللة  دلتبفر لة  دلترلف فب للهل مل

ل لف خل عافرلللتر لض ترة  دلترهل مدلليفلمتر علع ل  ءلرر لل ل لف للللل مرر لتا تفللع للاة  ءلل لتر ضل

لفع م للإ لترة  دلترب لىتلر :للللض لتربسمطس ست   ل   لتر ل جتل"تر م د"ل

Do you have some free time tomorrow morning?  We spent nice/pleasant/good time last night. 

ل

 ! شكرا على هذه االمسية. لقد سررت جدا  برؤيتك اليوم •

  رظلت  لالمفة لف تةللرلى للترتعةبلف تةفتب الم تي لع  للتر  طدى لل  رظله للت لترة  دلتتىف ل  ل  م لتبف لم تي لع  ل

كلبلر ظالتر لترة  دتل ترامرملتل ة  ل لت ي جتللل لترهل مدفالللتبفر للسؤت لل لترة  د ترة  دللبليضللدلت لللتافر لرلهل مل

ل لترة  دلترهل مدلليفلمتر علع ل  ءلللف لللل ل ىامدللليفلمعبالعفه لبيجهلتررلردلة  دلتس الترتفيلع  للع للتبفر 

لفع م لتىف لىلرتلر :للللض لتربسمطفبتلر لس ستع  ل   لتر ف خل ر  ل  لت لجىاهلل لترة  دلرر لل لتر لض لل ل

Thank you/Thanks for this evening. It was so nice to see you today 

فىهاللل”Thank you“رلفرى لتعتبالعبلاةلسلتر ع  لى ه للمؤ يل  ل”Thanks“بى  دلل”Thank you“لاةلعبم ى  للتستب ت ل

ل”Thanks“ مدل  لى  دلاس

تر تلبعدلل لر ظلترى  لخللتجىالف  لى  للىل لر مكل ررف ل  لترى  لخلتىف ل ي دلترتاة دلسي دلة تكللمةبلع مكل ➢

 .ترت لمت لجىاهللل لتر اسلرتىف ل ي دلترتاة دلسي دلع مك

ل

ل

ل



اتكلمات  ❖  وردت خالل الدرس  مهمة وتعبير

 معناها  الكلمة

it is on me    عىل حساب 

leave it to me خليها عليا 

pay يدفع 

bill الفاتورة 

time free  وقت فراغ 

pleasant سار/مبهج 

 

  الدرس السابقالواجب
 
جمة هذه العبارة بناء عىل ما تعلمت ف  : قم بير

 

 القادمة؟  ةاىل أي مطعم تريد ان تدعونا الجمع

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - ذا اعجبكم الدرس إ

 

 

 


