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السابعة 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

 : القصيرة التالية الفقرةاقرأ  ➢
العووالم حاةيووة العمووع  وون بعووز "موون المحوولع" فحوو  أسوولع للمو ووري وللووا تكلفووة اقووع ل ووركا   و وو ا جيووز اليووومي يتجوو  

  ل باب فح  يتيح الفرصة للعمع مع ال ركا  الزولية زون الةاجة لسفر الى بلز اخر 

كلترة ررر ىمررررلم ى  ررر لف لتتررراة ل رررج ل عررر ل  م رررللتتبرررلةلبسررري لةررر تكلل رررطلل  لتا رررا؟ل   ررر لالت رررارلىمرررر لرسررر ل

فبتررلر لستسررتطمملليرر لترة رر لتفاكلهرر لتاة تيررللترترر لفهررعيللر ررللتر رر ابلفر رر لسرربمت لتر  رريف لررر لبررلر با للتر طررفتخ

لبى لبسلطدلب ى لررم  ل

ل

 ت كر الخطوا  افساسية لترجمة أي جملة:  ➢
 

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

بطبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلا لتفلتررر صلتر ىتررفبل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل ررات  لتررر صرللع رر ل

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

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دل ل مدرل

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

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

  رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىهررال  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 لهرر 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) له لففل هلاةلتفل ست ب (

 

  السابقة وحةلللا  الفقرة التاليةز وحا االن حطبق الخطوا   لى   ➢

وبتووال  يسوولع  إ ا كاحوو  طويلووة يمكححووا كمووا تعلمحووا تقسوويملا ةسووب الحقوواط والفاصوولةي الجمووع التووال  حووز الح وور الووى 

  ليحا ترجمتلا وفلملا ب كع محفصع  و حز تقسيملا سحجز ا كتال :  

 اليوم، يتجه العالم ناحية العمل عن بعد "من المنزل" ألنه أسهل للموظف 
 

لللدلب يللتتر عل  لر م دلف  لالترتفيل   لف ت لسؤت ر ج لترة  دلتتىف ل  ل س لفتر لل طلف  لة  دلترامرمأوال: 



ل"متة ل لرمد"لف فلل لرلردلتر   لتر هلاةلتربسمطلىف  لمتر عل  لر م درلتبف لللع لفتر ل ة لل ل ج لترة  دلل:ثاحيا  

ل:لتاة دلترة  دلترب لىتلر لف  م للإ ل

Today, the world is going toward working from a distance, because it is easier for the employee 

 

 وللا تكلفة اقع ل ركا   •

   لة  دلترامرمدرلللإ ل ج لترة  دللل جتلل   دلتست يل مفة لللالت  ل ل ج لترة  دلل  لل  رظل

ك:ل لعرر لترة  رردل  ررللهرر   ل رر ل رر  لترهرر مال"ريررل"لتيلت يررللت ت ررمل رر  "لفبتررلر لس سررت   لبليهررللدلتررر لت لهل مررل

لف  م للإ لترة  دلترب لىتلر :لل ”has“تر ع ل

And it has less/low cost for the companies 

 firms - corporations“ل”م ى  للتر ف ل”companies“م ى  للتر ف لب  لى  دل

 يتيح الفرصة للعمع مع ال ركا  الزولية زون الةاجة لسفر الى بلز اخر و  ا جيز ل باب فح   •

فتر لل طلف  لالت تي لبع  دلتست يل ل جتل  لة  دلترامرمدلفرمسخلسؤت رلللى لل  رظل  للت لترة  دلتتىف ل  ل ق

فى   للل للل”travel“"ل ارسفترهل  ل"لل”allow or give“"لتفلتعط  "متم بليهللدلتر لت ل  لرمللع م لل لترة  دلتبف ل

لف  م لتىف لىلرتلر :لل   لتر هلاةلتربسمطلىف لترة  دلتعبال  لر م دل

This is good for the youth, because it gives the opportunity to work with the international companies 

without the need to travel to another country 

للى   للمؤ يل  سلتر ع  رللل”must not“بى  دلل”should not“م ى  للتستب ت ل بلا ل

تجىالف  لى  للىل لر ممل ررف ل  لترى  لخلتىف ل ي دلترتاة دلسي دلة تكللمةبل  مملتر تلبعدلل لر ظلترى  لخلل ➢

ل.ترت لمت لجىا للل لتر اسلرتىف ل ي دلترتاة دلسي دل  مم

ل

اتكلمات  ❖  وردت خالل الدرس  مهمة وتعبير

 معناها  الكلمة

towards  باتجاه 

distance مسافة 

employee  موظف 

low cost تكلفة اقل 

youth  شباب 

facilitate يسهل 

opportunity فرصة 



corporations/ firms  كات  شر

 

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - إذا اعجبكم الدرس 

 


