
 العبارات التي تستعمل يف كتابة فقرة
 

 أوال : 

 الخطوات االساسية لكتابة  الفقرة :
 

بة والسطر الثاني تبدؤه ثم تبدأ الكتا) أحرف 5تقريبا (مع كل فقرة جديدة يجب ترك مسافة خمس احرف  : - الخطوة االولى
 (يعني تترك مسافه(عادي من بداية السطر

 

   .كبيتال  capitalبعد نهاية كل جملة يجب وضع نقطة ثم البداية بجملة جديدة وتكون بحرف : - الخطوة الثانية
 

أول شئ يجب ان تترك مسافه سطر بين المقطعين ثم تترك مسافة في  pargraphاذا انتهيت من الـ ـ : الخطوة الثالثة
 السطر االول اما

 .السطر الثاني والثالث فال

 

اال اذا  capitalاال وهي العنوان فيراعى أن يكون في وسط السطر وتكون بدايته كل كلمة بحرف ال :  اما الخطوة الرابعة
 smallالخ في هذه الحاله يكون الحرف بال ..in an on the atو مكان وغيرها مثلكانت ظروف زمان أ

 

  :ثانيــآ 

 :لعباراتا 

 

  … All of us agree that ...كلنا نوافق على أن

 

  … There is no doubt that ... بدون شك أن

 

  … Nobody can deny the importance ..ال أحد ينكر اهمية

 

   Undoubtedly ..…بدون شك

 

  … In my opinion, I think that ...في رأيي أعتقد أن

 

  … First of all, I believe that ..أوًال ، اعتقد انه

 

  … Needless to say that ..ال داعي أن نقول أنه

 

  … On the other hand, I suggest that ..ومن الناحية األخرى أقترح

 

   … On the contrary ..و بالعكس



 

   … As a result ...أو نتيجة لذلك..لي بالتا
 

   … Moreover ...عالوة على ذلك
 

   … In addition ...باإلضافة إلى ذلك
 

   … Besides ...إلى جانب ذلك
 

   … Above all ..وعالوة على ذلك
 

   .يلعب دورًا هامًا في حياتنا ...
 

… play (s) an important role in our life .  
 

   In summary .. …وباختصار
 

   … To summarize ..و خالصة القول
 

   … We look forward to a better future ..نتطلع إلى مستقبل افضل
 

   ...يجب أن نبذل كل مانستطيع لنحقق
 

We should do our best to realize …  
 

   ...وفي الختام أحب أن اعترف أن
 

To conclude, I would like to confess that …  
 

   ...أن نعترف أنه وفي النهاية يجب
 

Finally, we have to admit that …  
 

   ...يجب أن نعمل بأمانة وجدية
 

 We should work honestly and seriously … 

 

 : كلمات وتعبيرات مهمة تساعدك علي الترجمة

 

 fight exploitation..................نحارب االستغالل

 

 rationalize consumption..............................يرشد االستهالك



 

 Stamping out illiteracy...............................محو االمية

 

 natural resources.......................مصادر طبيعية

 

  sufficiency -...................selfاالكتفاء الذاتي

 

 be in great need of.......................ة اليفي مسيس الحاج

 

 phenomenon...................................ظاهرة

 

 developing countries...............................دول نامية

 

   developed countries...............................دول متقدمة

 ..................backbone..........العمود الفقري

 

 family planning........................تنظيم االسرة

 

 book fair.........................معرض الكتاب

 

 host......................................يستضيف

 

 pressing problems.................................مشاكل ملحة

 

 .............birth place of civilization....................مهد الحضارة

 

 break the unity...................................يفكك الوحدة

 

 good and evil.............................الخير والشر

 

 open minded........................واسع االفق

 

 .............................comprehe nsive peace.......السالم الشامل

 

 on of the marvels of the world..................................من عجائب العالم

 

 positive and negative results............................نتائج ايجابية و سلبية

 

 ticism.........................................const ructive criنقد بناء

 



 destructi ve criticism.....................................نقد هدام

 

  : ةجمل وتعبيرات لغوية تصلح لموضوعات نافع
 

 : نضع في الفراغ الموجود في هذة التعبيرات كلمة او عبارة تمثل الموضوع : ملحوظة

 

important things in our life and has its  We all agree that....................... is one of the most

vital role nowadays 

 

 متنا و له دور حيويا في هذه االياواحدة من اهم االشياء في حيا.........................نتفق جميعا ان

We all admit the importance and necessity of............... in our life 

 

 في حياتنا..................كلنا نقر بأهمية وضرورة

 

No wonder if we say that..................has (have) its good and positive effects on us 

 

 في حياتنا............... كلنا نقر بأهميو وضرورة

 

essary and plays an important part in our lifeWe all agree that ...............................is very nec 

 

 ضروري ويلعب دورا هاما في حياتنا........................ كلنا نتفق ان

 

We should put into consideration that..............has(have) become one of the most important 

things in every one's life 

 

 قد اصبح واحدا من اهم االشياء في حياة كل شخص.........................االعتبار ان يجب ان نضع في

 

With the help of.......... we can lead a comfortable life 

 

 سنعيش حياة افضل..................إنه بمساعدة

 

ne can deny that..................plays an .........................is the backbone of any nation and no o

essential role in our lives 

 

تلعب دورت بارزا و جزء حيويا في حياتنا ............ هي العمود الفقري ألي امة وال احد يستطيع ان ينكر ان ..............
  اليومية

 

 :جمل وتعبيرات لغوية تصلح لموضوعات ضارة او مشاكل

 

I see that...................................... stands for an obstacle in the way of our 

progress.Hence,our state spares no effort to put an end to it 

 

 انني اري ان ..................يمثل عقبة في طريق تقدمنا و من ثم فدولتنا ال تتدخر جهدا لكي تضع حدا له



 

 operate and stand shoulder to shoulder for the sake-First of all,I think we should unite , co 

 

  اوال وقبل كل شيء اعتقد انه من الواجب علينا ان نتحد و نتعاون ونقف جنبا الي جنب من اجل

 

as to find quick solutions to operate and stand as one hand so -It is time for us to unite, co

this thorny problem 

 

 

 لقد حان الوقت لنتحد ونتعاون ونقف يدا واحدة لكي نجد حلوال سريعة لهذة المشكلة الشائكة

 

There is no doubt that. ..................is one of the most dangerous phenomena in our life and 

egative effects nowadayshas its bad and n 

 

 

هي واحدة من اخطر الظواهر في حياتنا و كذلك له أثاره السيئة و السلبية في وقتنا ...................مما ال شك فيه ان
 هذا

 

https://www.facebook.com/Bac2O14

