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 2-1 انفٓشط

 3 ٌف تتعلم االنجلٌزٌةك

 4-3 كتابة "حاصل علً بكالورٌوس" أو ما ٌقابله باللغة باالنجلٌزٌة

 5-4 كٌف تكتب سٌرة ذاتٌة ناجحة )مهم جدااااا( 

 7-6 ) الجزء األول (  كتابة السٌرة الذاتٌة  للمحاسبٌن

 8-7 ) الجزء الثانً (  للمحاسبٌنكتابة السٌرة الذاتٌة  

 11-9 كٌف تقدم مؤهالتك العلمٌة و تتحدث عنها باللغة االنجلٌزٌة 

  can, could and be able toكيف َغرخذو 

 
11-11 

 11 كاعى ، صفح ٔ دال في جًم wrongاعرخذاو 

 anyone  ٔanybodyانفشق تيٍ 
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 - science - experienceاسماء ال تجمع و لكن تجمع فً حاالت معٌنة 

water  

14 

 anyway  ٔany way 15انفشق تيٍ 

 15 معنى حرف الجر

 attain - achieve – accomplish 16انفشق تيٍ 

 anymore - any more 16-17شرح الفرق بٌن 

 I'm well-versed on astrophysics 18 -19 رجمة و تصحٌح و شرح لجملةت

 19 )ٌعطً( giveاستخدامات الفعل 

 teacher, instructor, trainer and tutor 19-21انفشق تيٍ 

 chain and series 21انفشق تيٍ 

 drugstore  ٔpharmacy 21انفشق تيٍ 

 He drives fast  ،He drives quickly 21الفرق بٌن 

 can't - couldn't - won't - wouldn't - shouldn't - shan't 21الفرق بٌن 

 22 في ذؼثيشاخ يًٓح timeاعرخذاو 

 22 ؟كٌف تسأل عن الوقت فً االنجلٌزي البرٌطانً و االمرٌكً

 gifted, talented, intelligent, clever and brilliant 23انفشق تيٍ 
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 :ٌف تتعلم االنجلٌزٌةك

 

عملً الدرس االنجلٌزٌة منذ الصغر و لكن بدون جدوي ، المشكلة هً فً اسلوب التعلٌم غٌر   جمٌعنا

 :  بالمرة. هذه بعض االرشادات الواجب اتباعها عند دراستك لالنجلٌزٌة

ابعد عن الترجمة الحرفٌة ، علً سبٌل المثال "من أٌن أتٌت بهذا الكتاب" تترجم كثٌرا   .1

 " و بالطبع هذه ترجمة خاطئة.From where did you get that bookالً "

من  %55تعلم الفرق بٌن االزمنة فً اللغة العربٌة و االنجلٌزٌة ، و هذه العقبة تمثل  .2

تعلم االستخدام الصحٌح لهم ٌمثل وزمنا اساسٌا ، 12المشكلة. اللغة االنجلٌزٌة تستخدم 

 خطوة جبارة فً طرٌقك لتحدث و كتابة اللغة بطالقة.

كلمات و معانً جدٌدة تعلم الفرق بٌن الكلمات المشابهه ، مثال الفرق بٌن عند حفظ  .3

begin and start  وpretty and beautiful  وfast and quick . 

أخٌرا استخدم ما تعلمته االن ، اذا تعلمت جملة فً زمن ما بمصطلح ما استخدمه االن  .4

 ي شكل هكذا لن تنساه.أعدة مرات و غدا و بعد الغد ب

 

  :كتابة "حاصل علً بكالورٌوس" أو ما ٌقابله باللغة باالنجلٌزٌة

 

الٌوم نتحدث عن كتابة "حاصل علً بكالورٌوس" أو ما ٌقابله باللغة باالنجلٌزٌة ، فهو موضوع مهم جدا 

 الغلب الناس.

 : و لنختصر الموضوع سوف ابدأ بالكتابة الصحٌحة و بعد ذلك بعض المالحظات

1. I received a bachelor's in accounting from Cairo University, in 2010. 

2. I received a Bachelor of Science in accounting from Cairo University, in 

2010 

3. I earned a bachelor's in English literature from Cairo University, in June 

2010 

4. I earned a Bachelor of Arts in English literature from Cairo University, in 

June 2010 

  ًدرجة البكالورٌوس او اللٌسانس باللغة االنجلٌزٌة هbachelor's degree  و هنا's  تعبر

 degreeعن الملكٌة فً امتالك الدرجة العلمٌة ، كما تري فً االمثلة اننً لم استخدم كلمة 

 النها ضمنٌة فً المعنً وال حاجة لها.

 قول انك حاصل علً درجة البكالورٌوس )او اللٌسانس( بدون كتابة االسم الكامل اذا كنت ت

او  Bachelor'sو لٌس  master'sاو  bachelor'sللمؤهل اذا اكتب الدرجة العلمٌة 

Master's . 
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  لو كتبت اسم المؤهل كامال فالبد من استخدام حرفcapital ًفً كلمات المؤهل كما ف : 

 Bachelor of Science  

 Bachelor of Arts 

 Master of Business Administration 

 

  الحظ استخدامreceived  وearned  استخدم ،received  للتعبٌر عن انه تم اعطائك

الدرجة العلمٌة من الجامعة و لكن اذا كنت ترٌد توضٌح انك اجتهدت وسعٌت فً حصولك علً 

 بالطبع بمعنً ٌكسب.و هو  earnالدرجة العلمٌة من الجامعة استخدم فعل 

  الحظ اٌضا انه لم ٌتم استخدام حرفcapital  معaccounting  ولكن معEnglish  و ،

القاعدة هنا انه لو كان فً المؤهل كلمة جاءت من اسم علم فهً تحتفط ب ال 

capitalization  علً سبٌل المثال ،America  هً اسم علم و لكنAmerican  مجرد

bachelor's النه مبنً علً اسم العلم. فٌمكن ان نكتب  capitalizationاسم ٌحتفط ب ال 

history American in 

  اما بالنسبة لخرٌجً تجارة انجلٌزي فاستخدامcommerce English  هو تعبٌر خاطًء تماما

. و هذا التعبٌر ال معنً له لالنجلٌز اذا قلت انا commerceصفة لكلمة  English، هنا 

 : انجلٌزي بهذا الشكل. ٌمكن كتابة المؤهل العلمً بالشكل التالًخرٌج تجارة 

 I graduated with a bachelor's in accounting, English section, in 2012. 

 

 :ٌة ناجحة )مهم جدااااا( كٌف تكتب سٌرة ذات

 .career objectiveالٌوم نبدأ باول جزء فً السٌرة و هو 

و االٌمٌل و رقم الهاتف ، الزم ٌكون مختصر ، قوي ، له معنً باللغة دا اول شًء بٌتكتب بعد االسم 

االنجلٌزٌة و واضح فٌه هدفك الوظٌفً. انا هساعدك تكتبه صح ان شاء هللا و هقولك االخطاء الشائعة 

 اٌه علشان متعملهاش ، تعالوا نبدأ.

 

ٌة و مدٌر الموارد البشراصعب ما فً الموضوع انك بتبقً لسا خرٌج و مفٌش خبرة و صاحب الشركة ا

 عاٌز ٌكون معاك خبرة ، ممكن نكتب هدف وظٌفً قوي ٌعبر عن شخص فاهم فعال بٌعمل اٌه.

 

 :دي ممكن مثال لمدرس و لكن هتكتب فٌها التخصص طبعا و اسم المؤهل و لو معاك شهادات 

 A full-time teaching position in which extensive teaching 

experience ,accredited certification and a bachelor's degree in 

education will be of value. 

 

 

فً السٌرة الذاتٌة ، كدا مش هتبقً بشكل احترافً ابدا. كمان  myو  Iخالً بالك ان غلط جدا تستخدم 

 :ابعد عن الجمل زي 
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 A full-time challenging position. 

 Looking for a rewarding position as a teacher. 

 Part-time position to give me experience. 

 Seeking a junior position in accounting. 

 

، تعبٌرات زي  nextالجمل دي كدا من البداٌة تخلً اي شخص ٌقفل السٌرة بتاعتك و ٌقول 

challenging, rewarding and give me experience  مش مكانها خالص هنا. اخر تعبٌر

و معندوش اي خبرة. مش  junior positionطبعا فٌه مشكلة ، مفٌش شركة عاٌزة واحد بٌدور علً 

الزم تركز علً عدم وجود خبرة و حاول تركز علً مؤهلك التعلٌمً و مهاراتك فً المجال )ٌعنً 

تاخد دورات مثال( ، تعالوا نكتب المفروض انت لو مدرس او محاسب مثال هتذاكر كتب خارجٌة او 

career object بشكل مختلف للمبرمجٌن مثال . 

 Graduate of Cairo University, Computer Science program, with an 

emphasis on programming and web development with one year of 

training in ASP .NET, C# and CSS. 

 

ر تستخدم مع اي مجال تانً بس تغٌر طبعا حاجات ، كمان قولنا هنا االسلوب مختلف و تقد

graduate of  وبعدها اسم الجامعة و اسم البرنامج الدراسً. تعالوا نشوف اسلوب تانً لخبٌر تسوٌق

 : مثال

 A position as a marketing consultant with the ability to manage 

several different projects simultaneously and work on Search 

Engine Optimization would be of value. 

 

فرع ما بٌن تكنولوجٌا المعلومات  Search Engine Optimizatioهنا لو مش عارف هً 

والتسوٌق ، بٌدرسوا ازاي المواقع ممكن تبان علً محركات البحث فً الصفحات االولً و لها شغل 

 : ة تانٌة لطبٌب مثالرائع فعال. نشوف واحد

 

 A medical doctor position with an accredited degree in medicine ,

seeking an opportunity, in a professoinal environment, that 

leverages experience and skills in medicine. 

 

 :كمان واحدة لمدٌر 

 A managerial position with an Internet company. Administrative 

skills and planning abilities will be used to increase productivity and 

profitability. 
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 :)الجزء األول( كتابة السٌرة الذاتٌة  للمحاسبٌن

 بعض المالحظات الهامة لكتابة السٌرة الذاتٌة ، للمحاسبٌن و لكن ٌمكن تعدٌلها لتناسب اغلب المجاالت. 

 I seek a position as an ال تستخدم "أنا" للتحدث عن نفسك فعلً سبٌل المثال ،  .1

accountant  ،ٌمكن ان تكتب بالطرٌقة التالٌة و هً المفضلة Seeking a position as an 

accountant  ،."الجملتٌن بمعنً "انا ابحث عن وظٌفة كمحاسب 

seekٌبحث عن : 

position وظٌفة او مركز : 

 accountantمحاسب : 

اقضً وقتا فً تحلٌل متطلبات الوظٌفة و كٌفٌة بناء جمل ذو معنً الصحاب الشركات و  .2

 : المدٌرٌن ، فً علً سبٌل المثال ٌمكن تعدٌل الجملة السابقة إلً

 Seeking a position as an accountant where my knowledge and 

experience will add value. 

 

 : أو االفضل

 Seeking a position as an accountant where knowledge and experience of 

accounting will add value. 

 

 

knowledge معرفة : 

experience خبرة :. 

 add ٌضٌف :. 

 valueقٌمة : 

 

 اذا كانت هذه اول وظٌفة لك فٌجب تقسٌم السٌرة الذاتٌة الً .3

Career Objectiveًالهدف الوظٌف : 

Summary of Qualificationsملخص المؤهالت الوظٌفٌة : 

Educationالتعلٌم : 

Skillsالمهارات : 

 

 : Career Objective  كتابة هذه االجزاء باحترافٌة قد ٌحدد مصٌرك الوظٌفً. تعالوا نشوف .4

الهدف الوظٌفً هو اول شًء ٌجب ان ٌراه المدٌر ، فعلٌك بكتابة هدف منطقً و قوي ، اٌضا 

 ٌمكنك ان تصف مهارات التً تتمٌز بها و صفاتك.
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 A position as a highly effective member of an accounting team, where 

acquired skills and experience will be utilized to achieve organizational 

objectives. 

 

 كما ترون من الفقرة السابقة ، متخصر مفٌد و باسلوب قوي و فً نفس الوقت معبر. 

highly effective  هنا استخدمت معacquired skills snd experience  لوصف الشخص

 ووصف هدفه الوظٌفً.

  ًمالحظة هامة: ال تصف نفسك كما فgreat accountant  وto excellent ability  بل ،

 :تعبر عن انجازاتك ، علً سبٌل المثال ٌمكن ان تكتب استخدم جمل 

 Developed strategies for upgrading xyz systems for the  organization. 

developeأ: ٌطور أو ٌنش 

strategyخطة استراتٌجٌة : 

 اي شخص ٌقرأ هذه الجملة سوف ٌفهم انك متمكن من عملك.

 

 :كتابة السٌرة الذاتٌة للمحاسبٌن )الجزء التانً( 

 هنكمل باقً االجزاء

 

Qualifications of Summaryملخص المؤهالت الوظٌفٌة : 

Educationالتعلٌم : 

Skillsالمهارات : 

 

 جالً رسائل كتٌرة من ناس بتقول انها خرٌجً تجارة بس مشتغلتش قبل كدا ، مش هٌنفع نكتب 

QualificationsSummary of   لهم ، هنكتب جزء اخر مكانه و نخلً مشاركة مخصوصة للناس

 .عندها خبرة فً المجال و اشتغلت فٌه قبل كدالً ال

 

طبعا دي لو اول وظٌفة مش هٌنفع تقدم السٌرة الذاتٌة لك   Experience  Relevant الجزء اسمه

برتك المرتبطة بالمجال ، طبعا مفٌش خبرة علٌها اسمك و رقم تلٌفونك و شكرا ، الزم تكتب فٌها عن خ

بس فً كلٌة تجارة درست فٌها العلم نفسه ، فً جمل ممكن استخدامها و تعدٌلها تكون مناسبة جدا لكم 

 . )الحظ عدم استخدام "انا" نهائٌا ، و كٌفٌة استخدام الفعل(

 

 Analyzed and reviewed monthly financial reports  
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analyzedٌحلل : 

reviewedٌراجع : 

monthlyشهري : 

financial ًمال : 

reportتقرٌر : 

 

Analyzed operation reports for profit and loss information 

 

 طبعا الكلمات سهلة مفٌش فٌها مشكلة

 

Researched accounting xyz software for efficient usage 

 

researched )بحث فً )جاٌة من البحث العلمً مش انك بتدور علً شًء : 

efficient فعال : 

 usageاستخدام : 

دي حاجة ممكن تعلمها لوحدك ، انك تشوف اشهر البرامج المحاسبٌة المستخدمة و تنزل اي حاجات 

 تعلٌمٌة عنها و تقرأها.

 

Reserached and analyzed the annual budget of several organizations. 

 

budget annualالمٌزانٌة العامة : 

، هٌفٌدك جدا جدا انك تبحث و تحلل  onlineفً شركات و هٌئات و جامعات بتضع المٌزانٌة بتاعتها 

 أنا عاٌز المحاسبٌن ٌكتبوا جمل شبٌها بالجمل دي فً التعلٌقات. فعال الحاجات دي.

 

Educationالتعلٌم : 

 موضوعٌن عن كٌفٌة كتابة المؤهل الدراسً هناالجزء دا سهل اوي و انا كتبت 
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 :كٌف تقدم مؤهالتك العلمٌة و تتحدث عنها باللغة االنجلٌزٌة 

لقد وجدت أهمٌة فً شرح هذا الموضوع الن فً المقابلة الشخصٌة )أو فً كتابتك عن مؤهالتك( هذا 

بشكل او باخر ، و معناها ٌتخرج.  graduateٌكون من أول االسئلة. بالطبع الجمٌع ٌستخدم كلمة 

 تعالوا نشوف ازاي نتكلم عن مؤهالتنا العلمٌة باكثر من طرٌقة.

ك مؤهل علمً من الجامعة ، و من البدٌهً ان تستخدم صٌغة المبنً معناه انه تم منح graduateالفعل 

هذا فقط للتوضٌح و بالطبع  I was given a degreeللمجهول و كأننا نقول "لقد تم أعطائً المؤهل" 

و لٌس ما ٌجب ان نقوله ، علً اي حال سوف نشرح المبنً للمعلوم و المبنً للمجهول فً مشاركة 

 اخري باذن هللا. االن علٌنا ان نفهم ان الجامعة هً التً تعطً المؤهل فنقول

 

 He was graduated from Cairo University in 2008 . 

 

، ال تقلق اذا كنت ال تعرف  2552مٌة من جامعة القاهرة عام و هً تعنً لقد تم اعطائه درجة عل

 استخدام المبنً للمجهول فً اللغة االنجلٌزٌة و ان شاء هللا سوف نشرحه باستفاضة قرٌبا.

هو اسلوب قدٌم و لكنه مقبول جدا ، ٌوجد اسلوب اخر  graduateاستخدام المبنً للمجهول مع الفعل 

  حدٌث ٌمكن استخدامه اٌضا و هو

 He graduated from Cairo University in 2008 

 

 و هو اكثر قبوال و ٌستخدم النساب عملٌة التخرج الً الطالب كانجاز له و لٌس للجامعة.

اذا استخدم االسلوب االول لتنسب المجهود و االنجاز الً الجامعة كما فً المثال التالً )مبنً 

 :للمجهول(

 I was graduated from Cairo University in 2008 

 

 : ولكن اذا اردت ان تنسب انجاز التخرج الً نفسك )وهذا هو المراد( استخدم التعبٌر )مبنً للمعلوم(

 I graduated from Cairo University in 2008 

 : سمعت الكثٌر من الناس تقول

 I graduated Cairo University in 2008. 

و هذا التعبٌر خطأ ، الموضوع له شق نحوي و لن اناقشه االن )ان شاء هللا فً درس مستقل( و لكن كما 

من الجملة ، الن  from قلنا ان الجامعة هً التً تعطً الدرجة العلمٌة للطالب فمن الخطأ ان نحذف 

المعنً "لقد اخذت  اصبح fromالمعنً المراد هو "لقد تم منحً درجة علمٌة من الجامعة" و عند حذف 
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 الدرجة العلمٌة" و هذا خطأ. سوف اشرحها بالتفصٌل فً مشاركة قادمة فتابعونا.

 

حتً نوضح اكثر كٌف تتحدث عن مؤهلك ، لنفترض انك خرٌج جامعة  graduateاستخدام اخر للفعل 

 لتوضٌح ذلك بسهولة graduateالقاهرة و كلٌة العلوم قسم كمٌاء ، ٌمكنك استخدام 

 I graduated in Chemistry from Cairo University 

 

 . و ٌلٌها الجامعة fromتستخدم لذكر التخصص و بعد ذلك  graduated inهنا 

 

 : can, could and be able toكيف نستخدم 

 

 

 can : يؼُاْا يغرطيغ ٔ ذغرخذو نهرؼثيش ػٍ يؼشفح ػًم شيء يؼيٍ أ ايكاَيح ػًهّ كًا في

 االيثهح انرانيح

 

 I can drive a car        اعرطيغ ليادج عياسج 

 Ahmed can open the door  أدًذ يغرطيغ أٌ يفرخ انثاب  

 

  ٔنهُفي اعرخذوcannot.... أ اخرصاسْاcan't . 

 Ahmed can't open the door. 

 " الدع ايعا اَّ يًكٍ اعرخذاوcan not نهرأكيذ ػٍ ػذو ايكاَيح فؼم انشيء " 

 No, Ahmed can not drive my car. 

 

 يًكٍ أٌ يكٌٕ أدًذ غفم في انًثال انغاتك ٔ انًرذذز يؤكذ اَّ ال يغرطيغ ليادج انغياسج.

 

 could  ٍْي انًاظي يcan كًا في انًثال انراني : 

 

 I could walk when I was two years old  نمذ اعرطؼد انًشي في انثاَيح يٍ ػًشي 

 

  أيعا ذغرخذو ٔcould ٌشخص يًكُّ اٌ يفؼم شيء ٔ نكٍ ال يفؼهّ نهرؼثيش ػٍ ا 

 Ahmed could Learn English 

 

أدًذ يغرطيغ اٌ يرؼهى االَجهيضيح )ٔنكٍ انًؼُي انعًُي ُْا في انجًهح اَّ يغرطيغ ٔ نكٍ ال يفؼم( ، 

 عٕف ذكٌٕ ٔاظذح اكثش ػُذ يُالشاذُا نهجشايش تارٌ هللا. couldيٕجذ اعرخذاياخ اخشي ل 

---------------------------------- 

 

  أياbe able to  ٔ ، ْي ايعا تًؼُي يغرطيغ ٔ ذٕظخ اَّ ذى ػًم انشيء يغ تؼط يٍ انجٓذ

كًا في االيثهح  will be able to, was able to يًكٍ اٌ ذغرخذو يغ صيٍ انًغرمثم ٔ انًاظي

 :انرانيح
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 I don't know much about fixing cars, but I was able to fix my car 

.ال اػشف انكثيش ػٍ اصالح انغياساخ ٔ نكُُي اعرطؼد اٌ اصهخ عياسذي  

 

  ُْاwas able to ّفي انًاظي ٔ ذشيش اني اٌ انًركهى تزل تؼط انجٓذ في اصالح عياسذ. 

 I will be able to speak English by the time I finish my course 

 .عٕف اعرطيغ ذذذز االَجهيضيح تًجشد اَرٓائي يٍ انذٔسج 

  

  ُْا دأل اٌ ذعغcan  ٍتذل يwill be able to : 

 I can speak English by the time I finish my course 

 

 عٕف ذالدع اٌ انجًهح انغاتمح ال ذؼثش ػٍ انًغرمثم كًا في will be able to speak 

English . 

 

 

  :كاسن ، صفة و حال في جول wrongاستخدام 

 

يٓى جذا َشٕف كهًح يًكٍ ذيجي تاكرش يٍ شكم في انجًهح ، يٓى ذفٓى انًٕظٕع ػهشاٌ ذمذسذغرخذو 

 انجًم صخ.

1. wrong اعى في انجًهح انرانيح : 

 She is ten years old, she doesn't know right from wrong 

 

 . يٍ انخطأنذيٓا يٍ انؼًش ػشش عُٕاخ فٓي ال ذؼشف انصٕاب 

 اعى ، يؼُاْا "خطأ". wrongُْا 

 

2. wrong صفح في انجًهح انرانيح 

 When she didn't call back last night, I knew that something was seriously 

wrong. 

 

 هح ايظ ، ػشفد تاٌ شيء خطيش دذز.ٔػُذيا نى ذطهة ني

ترصف انًٕلف تاَّ تيؼثش ػٍ يشكهح ٔ خهي تانك ػادي جذا ييجي لثم  wrongُْا في انجًهح 

wrong  تؼط انكهًاخ انري ذؼطي نهٕصف شذج صيseriously, terribly and horribly 

 . (adverbكهٓى غثؼا دال )

 

3. wrong دال في انجًهح انرانيح 

 The doctor has written my name wrong. 

 

 . كرة انطثية اعًي تشكم خاغيء

ذثمي اعى ٔال دري صفح ٔ نكٍ نًا  wrongُْا انذال ْيثمي "تشكم خاغيء" ، يش يُفغ ُْا 

. ْٕ كرة اعًي ذرشجًٓا تانؼشتي ْراللي انًؼُي عٓم فًّٓ ٔ "تشكم خاغيء" ذؼثش اَّ دال

 اصاي؟ تشكم خاغيء.
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 :anybodyو  anyoneالفرق بين 

 

  ٍانكهًريٍ تًؼُي ٔادذ )أي شخص( ٔ نكanyone  يشاخ اكثش يٍ  3ذظٓش في انكرة

anybody ، 

  يفعم اعرخذاو ٔanyone  ٍفي انكراتاخ انشعًيح ػanybody. 

  ٍتذثد ػanybody  ٔanyone  ٌػهي جٕجم ٔ كاَد انُريجح اanyone  ذظٓش دٕاني عثغ

 . anybodyاظؼاف 

  ٌانغشية في االيش اanybody  ظٓشخ لثمanyone  ٍتمشٌٔ ٔ نكanyone  اصثذد

 يغرخذيح اكثش.

 

 

 

 : surely,definitely and certainlyالفرق بٌن 

 

 ٌمكن ترجمة الثالثة كلمات الً "بالتأكٌد" ولكن هناك فرق فً االستخدام. 

 

 Definitely : 

ن شًء ما سوف ٌحدث بكل تأكٌد او للتعبٌر عن انه حقٌقً ، كما فً المثال عتستخدم للتعبٌر  

 :  التالً

 I will definitely meet you this evening   .سوف اقابلك اللٌلة بكل تأكٌد 

 

 Certainly : 

 : تستخدم للتشدٌد علً ان شًء ما حقٌقً

 He certainly is a good teacher.   .انه بكل تأكٌد معلم جٌد 

 

 Surely  : 

 االخرٌن.تستخدم للتأكٌد بانك تعتقد ان شًء ما حقٌقً ، خصوصا عندما ٌختلف معك 

 Your computer must be worth $900, surely. 

 

  احب اضٌف حاجة ، ممكنcertainly  وdefinitely ٌستخدموا فً المحادثات كمان. تعالوا نشوف 

 

 Could you please give me a hand? 

Certainly 
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 علشان نعبر عن الموافقة. certainlyهنا استخدمنا 

 

 Are we going to meet this evening? 

Definitely 

 

 

 كاننا بنقول "نعم" ولكن فً تأكٌد علٌها ، ٌعنً بالعامٌة "طبعا". definitelyهنا استخدمنا 

 اتمنً ٌكون الفرق وضح الن حتً االمرٌكان بٌتلغبطوا فٌه.

 

 

 :   many and lots ofالفرق بين 

 
 .االتنٌن بمعنً "كثٌر من" 

  ولكنmany ، بتستخدم فً الكتابة الرسمٌة و المحادثات الرسمٌة اٌضا 

   اماlots of .فً الكتابة او المحادثات غٌر الرسمٌة 

  كمانmany .بتستخدم فً االسئلة و الجمل المنفٌة 
 We do have many workers in the factory. 

 لو فً سؤال : 
 How many workers do you have. 

  اماlots of  وa lot of زي ماقولنا فً الكتابات غٌر الرسمٌة و المحادثات : 

 a lot of people believe in aliens. 
 lots of people believe in aliens. 

 

Family   جمع وال مفرد ؟ 

  ساعات اسماء زي مثالfamily لمفرد علً حسب احنا شاٌفنها ازاينشٌر لها بالجمع او ا: 

 

 My family lives in Cairo                                             

 كلهم كٌان واحد فً بٌت  واحد مثال

 My family live in Cairo  

 .بٌوت منفصلة )اخوٌا متزوج مثال و اخوٌا التانً و كل واحد فً بٌته(
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 :  water -experience  -scienceاسماء ال تجمع و لكن تجمع فً حاالت معٌنة 

 

 االسماء التً ال تجمع و لكن ٌتم جمعها لتعبر عن حاالت معٌنة ، علً سبٌل المثال كلمةٌوجد بعض 

 experience  .و معناها خبرة هً من االسماء التً ال تجمع ولكن تجمع فً حاالت معٌنة 

ة االشارة الً مواقف متعلقة باوقات زمنٌة مختلفة كما فً فً حال experienceٌمكنك جمع كلمة 

 : المثال

 I had bad experiences with these people . 

 

مع هؤالء الناس ، الحظ انها لم تأتً بمعنً خبرة هنا و لكن  و معناها هنا لدي مواقف سٌئة

 :المعنً هو مواقف حدثت فً الماضً. مثال اخر 

 I have five years of teaching experience . 

 

و لكن اذا جمعنا كلمة خبرة هنا تغٌر المعنً سنوات من الخبرة فً التدرٌس ،  5و تعنً لدي 

 . كلٌا

 I have five years of teaching experiences 

 

هنا المعنً اصبح متعلق بمواقف حدثت اثناء التدرٌس لمدة خمس سنوات ، مواقف و خبرات حدثت 

 .اثناء عملً كمدرس و بالطبع هً مع زمالئً او الطالب و ال تعنً خبرتً خمس سنوات كمدرس

 

science  و تعنً علم ، هً من االسماء التً ال تجمع و لكن عند االشارة الً واحد )أو فرع( من

العلوم ٌمكننا جمعها أو عند االشارة إلً فرع من العلوم و هذا الفرع ٌحتوي علً فروع أخري منه كما 

 فً االمثلة التالٌة :

 I like reading about mathematical sciences. 

 

راءة عن علوم الرٌاضٌات )تمت االشارة لعلم الرٌاضٌات كجمع النه ٌحتوي علً علوم أحب الق

 :فرعٌة(

 Mathematical science is one of the sciences that I like learning about 

واحد من العلوم التً احب التعلم عنها هو علم الرٌاضٌات )تمت االشارة لعلم الرٌاضٌات كفرع 

. من العلوم(  

 

water  و بالطبع من االسماء التً ال تجمع ، و لكن ٌمكن جمعها فً حالة االشارة الً المٌاه االقلٌمٌة

لالشارة للمٌاه االقلٌمٌة المصرٌة و اٌضا ٌمكن ان نقول  The Egyptian watersفممكن ان نقول 

international waters .لالشارة للمٌاه الدولٌة 
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 : any wayو  anywayالفرق بين 

 

1. Anyway : 

 : تًؼُي "ػهي أي دال" كًا َمٕل adverbككهًح ٔادذج ْي 

 Anyway, I managed to get back on my feet. 

 

 ٔيؼُاْا "ػهي انشغى يٍ رنك اعرطؼد اٌ اذؼافي" ٔ ايعا يًكٍ اٌ ذؼُي اَُي خشجد يٍ اصيح 

 يثال. يا تُجاح. أٔ انًؼُي انذشفي أَُي ٔلفد ػهي سجهي ، تؼذ اٌ كُد ػهي االسض

 

2. any way  : 

 anyيؼُاْا غشيك أ اعهٕب أ اذجاِ ْٔي اعى ٔ  wayشيء يخرهف ذًايا ، ٔ كًا َؼشف 

 : نرصثخ أي غشيك أ اي اعهٕب فؼُذيا َمٕل wayتًؼُي أي ٔ ْي ذؼذل كهًح 

 If I can help you in any way, let me know. 

 

 .لم ني ارا كُد اعرطيغ يغاػذذك تاي شكم

 

ٔ غثؼا ْزا خطأ تانشغى اٌ االغهثيح عٕف يفٓى  anywayتذل يٍ  any wayانكثيش يٍ انُاط ذغرخذو 

 يارا ذمصذ.

 

 معنى حرف الجر : 

 : مجرد حرف جر بسٌط ممكن ان ٌغٌر المعنً تغٌٌرا كامال كما فً الجملتٌن

 What are you going to do for him. 

 What are you going to do to him. 

 

 ( تعنً عمل خدمة او شغل للشخص او شًء اخر له او بالنٌابة عنهdo forاألولً )

، وتستخدم عند التعبٌر عن شًء ٌتم عمله للشخص غالبا  ( تعنً شًء مختلف تماماdo toالثانٌة )

 :جسدٌا ففً الجملة 

 The doctor is going to do a surgery to me . 

 

)بغض النظر ان االسلوب اللغوي الرقٌق ولكنها توضح المعنً المراد( وهو الطبٌب سوف ٌجري لً 

 عملٌة. 

 

مها و اعلم الفرق فغالبا ما سوف تستخدم ا، فاحذر استخد ىللتعبٌر عن االذ do toو غالبا ما تستخدم 

do for .و هذا هو المراد فهمه 
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 :  haccomplis –achieve  -attainالفرق بين 

 

انثالثح كهًاخ نٓى يؼُي لشية جذا ٔ انمٕاييظ ذغرخذيٓى تشكم ٔكأَٓى يرغأييٍ )ػهي االلم تيٍ 

achieve and accomplish.) 

 تشكم يخرصش يًكُُا اٌ َمٕل:

 : نهرؼثيش ػٍ اذًاو )اَجاص( انشيء تُجاح فؼُذيا َمٕل accomplishاعرخذو  .1

 I accomplished my planned objectives . 

 فٓزا يذل ػهي اذًاو االْذاف تُجاح

 

 .ني يٓاسج ٔ جٓذنهرؼثيش ػٍ انًثادسج في اذًاو انشيء ٔ تُجاح ٔ انزي يذراج إ achieveاعرخذو  .2

 Knowledge of medical sciences will help you to achieve your goal of 

becoming a neurosurgeon . 

 

نهرؼثيش ػٍ اذًاو أ تهٕؽ انشيء تؼذ جٓذ ٔ ٔلد غٕيم )ٔ ظًُيا كاٌ يٕجذ  attainاعرخذو  .3

 . غًٕح في اذًاو ْزا انشيء ايعا(

 He attained the rank of Admiral. 

 He attained all his ambitions 

 

يٍ االعًاء انري  scienceْٕ جشاح االػصاب ، ٔ الدع ايعا اٌ  neurosurgeonالدع يؼُي كهًح 

ال ذجًغ ٔ نكٍ في دانح انرذذز ػٍ فشع يٍ انؼهٕو يًكٍ اٌ ذجًغ نرشيش إني انفشٔع انذاخهيح نٓزا 

 . انفشع

 

 :  any more -anymoreشرح الفرق بٌن 

 

1. anymore  ًبمعنً "لٌس بعد االن" و هadverb و ٌمكن ان نقول ، 

 

 I don't like cars anymore. 

  

 السٌارات بعد االنأنا ال احب 

 

 وٌمكن كتابة الجملة ٌهذا الشكل اٌضا

 I don't like cars any longer 
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 :فلها معنً مختلف تماما ، فعندما نقول any moreأما  .2

 I don't like cars any more than I like motorcycles. 

 

 انا ال احب السٌارات اكثر من الدرجات البخارٌة

 

 notتعنً أكثر من و باضافة  more than، هنا  anymoreاصبح المعنً مختلف تماما عن 

any  ًتعنً لٌس اكثر من. سوف نشرح درجات المقارنة فً االنجلٌزٌة باذن هللا عند البدء ف

فمن الخطأ  any moreو  anymoreدروس الجرامر و لكن االن افهم فقط الفرق بٌن استخدام 

 : ان نقول

 

 I don't like cars --anymore-- than I like motorcycles. 

 

 و مثال أخر ٌمكن ان ٌوضح الفرق اكثر

 Do you have any more questions? no, not anymore. 

 

هل لدٌك اسئلة اخري؟ ال ٌوجد )طبعا هذه لٌس ترجمة حرفٌة( و لكن المراد من السؤال و 

فً السؤال و التً تعنً "هل لدٌك اسئلة  any more questionsالجواب هو فهم الفرق بٌن 

 فً االجابة و التً تعنً "لٌس بعد االن". anymoreاخري" و 

 

 :مثال اخر

 I don't buy cars anymore, because I don't need any more cars 

 

هو "اكثر  المعنً: انا ال اشتري سٌارات "بعد اآلن" الننً ال احتاج سٌارات "اكثر". المراد من "اكثر"

 من ما املك".

 

 :مالحظة مهمة 

 Anymore  فً االنجلٌزي االمرٌكً ، ولكنها ال توجد ككلمة واحدة فً 155سلٌمة %

ولكن المثال السابق هو  anymoreاالنجلٌزي البرٌطانً. ٌوجد جدال بٌن اللغوٌٌن علً صحة 

ثٌرا باالنجلٌزي االمرٌكً خٌر دلٌل علً حسن استخدامها. و بما أن االنجلٌزي البرٌطانً تأثر ك

و سوف نري فترة انتقال الً االنجلٌزي االمرٌكً مع مرور الوقت ، فالكثٌر من االنجلٌز 

 ككلمة واحدة. anymoreٌستخدمون 
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 : versed on astrophysics-I'm well رجمة و تصحٌح و شرح لجملةت

 

 : االول نتكلم عن التصحٌح و نشرحه

 I'm well versed in astrophysics  

 أنً ضلٌع فً علم الفٌزٌاء الفلكٌة

، ٌعنً انت  versedتعدل  wellبمعنً جٌدا )حال( و هنا  wellبمعنً متمكن )صفة( و  versedهنا 

 وترجمتها "متمكن جٌدا" أو "ضلٌع". wellبتوضح مدي قوة تمكنك من هذا العلم باستخدام 

 

 : فٌمكن كتابة الجملة

 I'm versed in astrophysics. 

 لتوضح مدي تمكن المتكلم من هذا العلم  wellو تمت اضافة 

 

 ( كما فٌه -أما استخدام الصفة المركبة )و هً عبارة عن صفة من كلمتٌن أو ثالثة وبٌنهم وصلة 

well-versed 

 inغٌر صحٌح فً المثال السابق الن الصفة ٌجب ان تسبق اسم و فً المثال لدٌنا حرف جر 

 ازاي نعدل الجملة و نستخدم الصفة المركبةتعالوا نشوف 

 

 He is a well-versed astrophysicist. 

astrophysicist و فً الجملة بنصف العالم بانه متمكن جدا : عالم متخصص فً علوم الفٌزٌاء الفلك. 

 

 مالحظة مهمة جدا: اذا حذفنا الوصلة و كتبنا الجملة هكذا: 

 He is well versed astrophysicist. 

 

 انه ٌكون عالم متخصص فً الفٌزٌاء الفلكٌة و بصحة جٌدة )ال معنً للجملة( ترجتمها هنا

-wellحال و من هنا ٌأتً االرتباك بٌن الصفة المركبة  wellصفة تصف العالم و  versedهنا 

versed .و بٌن المثال السابق 

  كاَد يؼّ ْزِ انٕسلح ػُذيا ػثش ػهيّ : ذشجًح انجًهح

 While he was having this piece of paper on him, he was found 

 

 ، في انٕالغ ْزا ْٕ انرؼثيش انصذيخ. have with himتذال يٍ  have on himيفعم اعرخذاو 

 I have only 20 dollars on me 

NOT 
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 I have only 20 dollars with me. 

 

 . paperٔ نيظ  piece of paperأيعا كهًح ٔسلح ذشجًرٓا االصخ 

 

 

 :)ٌعطً( giveاستخدامات الفعل 

 

و التً ٌمكن ان ٌصعب فهمها. هكتب الجمل ثم  giveهنتكلم عن بعض التعبٌرات المستخدمة مع الفعل 

 :اشرح االستخدام

 We don't have much time, so I will give it to you straight 

give it to you straight  هنا معنً التعبٌر انك هتقول شًء بشكل صرٌح و زي ما بنقول "بدون لف

 هنا معناها بشكل مباشر طبعا. straightاو دوران" بالعامٌة المصرٌة. 

 

 Our session lasts an hour, give or take ten minutes 

و بعده عدد معٌن من الدقائق علشان نوضح ان الجلسة مدتها ساعة  give or takeاستخدمنا تعبٌر 

 ولكن ٌمكن ان تقل عشر دقائق او تزٌد ، الرقم بعد التعبٌر هو ٌمكن ان ٌكون بالزٌادة او النقص.

 

 When Ahmed comes back, I will give him what for. 

ا انك سوف تقوم بتوبٌخ احمد علً معناه give him what forاعتقد التعبٌر دا صعب فهمه شوٌة ، 

 شًء فعله.

 

 : teacher, instructor, trainer and tutorالفرق بين 

 

 : شخص عأنُي ػٍ انفشق تيُٓى ، ذؼانٕا َشٕف انفشق تيُٓى

1. Teacher : 

 I'm an English teacher دا يذسط في يذسعح ، يؼُي يش يُفغ ذمٕل 

 . ٔ اَد ترذسط في يشكض نغاخ يثال
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2. Instructor : 

ْٕ شخص تيغاػذ انُاط يرؼهًٕا يٓاسج فُيح أ سياظيح صي انغطظ ، ليادج انغياساخ ٔ انغثادح. 

 Ahmed is my غهػ اَي الٕل Ahmed is my driving instructor يؼُي يًكٍ اكٌٕ

driving teacher . 

3. Trainer : 

 .ْٕ شخص تيذسب انُاط ػهي يٓاسج ػايضْا نهشغم تراػٓى 

 

4. Tutor : 

 .private tutorْٕ شخص تيؼطي دسٔط نًجًٕػح غالب في يُاصنٓى ٔ انًصطهخ انًشٕٓس 

 

في تمي داجح يًكٍ َمٕنٓا ػهشاٌ ذٕظخ انًٕظٕع ، اَا نٕ ٔظيفري اَي اػهى االغفال يثال كشج  .5

 .football instructor  لذو يثمي اَا

 

 . football coach نكٍ نٕ اَا تذسب فشيك كايم نكشج انمذو ذثمي ٔظيفري .6

 

 :chain and seriesالفرق بين 

 

1. Series  : 

 يجًٕػح يٍ االدذاز انًرشاتٓح انري ذذذز ٔادذج ذهٕ االخشي )ٔ لذ ذكٌٕ يشذثح يغثما(

 "The world series has begunيثال: "

the world series  ٍيثاسياخ ترماو في ايشيكا تيٍ انفشيميٍ انفائضيٍ في نؼثح  7ْي عهغهح ي

 يؼُاْا تايٍ جذا. seriesاػرمذ انثيغثٕل ، اظٍ ُْا 

 

2. chain : 

ُْا تانُغثح نالدذاز ْي ػثاسج ػٍ ادذاز يشذثطح تثؼعٓا )لذ ذكٌٕ يخرهفح في غثيؼرٓا( ذؤدي 

، يؼُي انذذز االٔل ارا نى يذذز نًا دذز تالي  إني َريجح في انُٓايح. غانثا كم دذز عثة االخش

 االدذاز.

 

 : has been set in motionأٔ  has been startedأيا تانُغثح نًٕظٕع 

 

has been started  ذُفغ جذا يغseries  .يفيش يشكهح في فٓى دي ، 

ثة انثالي غثيؼح انًؼُي َفغّ ترخرهف اَد ترؼطي تذايح الٔل دذز ٔ ْٕ تيكٌٕ ع chainأيا يغ 

 ،set in motion  الٔل دذز ٔ انثالي تيذذز يؼُاْا "تيؼطي دفؼح نشيء". يؼُي ترؼطي دفؼح

 تغثثّ.
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 :pharmacyو  drugstoreالفرق بين 
 

في فشق تيٍ صيذنيح في يغرشفي االغثاء تيؼطٕا نهًشظي يُٓا االدٔيح ، ٔفي فشق تيٍ صيذنيح تشا 

)يذم يؼُي(. في ايشيكا تيمٕنٕا ػهي صيذنيح تشا ترثيغ ادٔيح ٔ يغرذعشاخ ذجًيم ٔ يكًالخ غزائيح 

drugstore  ايا االَجهيضي تيمٕنٕا ػهيٓا ،chemist's. 

 

فٓي انصيذنيح انذاخهيح في انًغرشفي عٕاء في االَجهيضي انثشيطاَي أ االيشيكي ، أ  pharmacyايا 

اي يذم تيثيغ ادٔيح فمػ. غثؼا انًٕظٕع في ذطٕس تغشػح ، يؼُي يًكٍ ذاللي صيذنيح خاسجيح ترثيغ 

 داجاخ غيش االدٔيح ٔ نكٍ اَا تركهى ػهي انفشق انهغٕي فمػ.
 

 :  He drives fast  ،drives quicklyHeالفرق بٌن 

 

المعنً مختلف تماما و دي المشكلة انك توصل المعنً الدقٌق للقدامك ، الجملة االولً معناها انه ماشً 

علً سرعة عالٌة بالعربٌة و لكن الجملة التانٌة معناها انه بٌسوق العربٌة بشكل فً سرعة فً حركته 

 .بشكل سرٌع او كداهو الشخصٌة ، ٌعنً فً اسلوبه مثال بٌنقل عداد السرعة 

 :فً جملة ممكن تكون مرٌت علً حد منكم

He was quick about it 

 .ومعناها هنا انه عمل شًء ما بشكل سرٌع ، اعتقد دي تساعد فً المعنً

 

 :  shan't -shouldn't  -wouldn't  -won't  -couldn't  -can'tالفرق بٌن 

 صٌغة النفً من بعض االفعال بالشكل التالً فً الكتابة غٌر الرسمٌة )او المحادثات( بنستخدم

can't - couldn't - won't - wouldn't - shouldn't - shan't 

 أما فً الكتابة الرسمٌة استخدم الشكل التالً

cannot - could not - will not - would not- should not- shall not 

 

 غٌر الرسمٌة فً الكتابة shan'tتختصر الً  shall notالحظ هنا ان 

  may notالحظ اٌضا ان فً االنجلٌزي البرٌطانً ٌمكن كتابة 

 نادرا ما تكتب بهذا الشكل. و هً صحٌحة ولكن mayn'tباختصار 

 

تظهر اكثر  cannotمقبولة اٌضا ولكن  can not، و  cannotتكتب ككلمة واحدة  canاٌضا عند نفً 

 بكتٌر فً النصوص الرسمٌة.
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 :في تعبيرات ههوة timeاستخدام 

 
1. All in good time 

اعرخذو انرؼثيش الخثاس شخص ٔ ذشجيؼّ تاٌ يكٌٕ صثٕس ٔ يا يُرظشِ عٕف يذذز تؼذ فرشج يٍ 

 .انٕلد ٔ يٍ انًذرًم اٌ يذذز لشيثا ٔ ذشجًرّ تانؼاييح )كهّ في ٔلرّ(

 Ahmed: I can't wait to go fishing. 

 Emad: All in good time, my friend. 

 

2. At times 

 . (sometimesانرؼثيش يؼُاِ ادياَا ) 

 I feel sad at times 

 

 . أدياَا اشؼش تانذضٌ

 

3. at the time 

ُْا انًؼُي يخرهف جذا ، يغرخذو نهرؼثيش ػٍ نذظح أ فرشج صيُيح دذثد في انًاظي. يًكٍ 

 : َمٕل

 I was young at the time. 

 

 انٕلد".ُْا انرشجًح ْرثمي "نمذ كُد شاب في رنك 

 

4. at all times 

 ُْا انًؼُي "دائًا ٔ تشكم يغرًش" ٔ غانثا اعرخذايٓا سعًي ، ذؼشفٕا ذجيثٕا جًم ػهيٓا؟

 

 كٌف تسأل عن الوقت فً االنجلٌزي البرٌطانً و االمرٌكً؟

 

 :فً االنجلٌزي البرٌطانً نسأل عن الوقت باالسلوب التالً -

 Have you got the time? 

 

 و ممكن نقول

 what time do you make it ? 

 

 فً السؤال دا هنا تشدٌد علٌك ، ٌعنً بٌسألك عن الوقت كما تأكده انت.

 

 :فً االنجلٌزي االمرٌكً نسأل عن الوقت باالسلوب التالً -

 Do you have the time? 

 What time do you have?       أو 
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 :gifted, talented, intelligent, clever and brilliantالفرق بين 
 

جاني سعانح ػهي انصفذح انشخصيح ترمٕل اٌ يفيش فشق تيُٓى ٔ تانراني كاٌ الصو يشاسكح أظخ انفشق 

 يش تيٍ انًصطهذاخ دي.انكث

 

intelligent .يؼُاْا ركي ٔ ْي صفح ػٍ شخص لادس ػهي انرفكيش انغهيى نفٓى االفكاس انصؼثح تغشػح 

 

Ahmed is an intelligent individual 

  

 

gifted  ٔ يؼُاْا يْٕٕب ٔ انًْٕثح ػظيًح ٔ ػهي لذس ػاني ٔ يُز انصغش ، دائًا ذغرخذو يغ االغفال

 اب.انشث

Ahmed is a gifted child, he's a very gifted writer 

 

 

talented  ٍيؼُاْا يْٕٕب ٔنكٍ تذسجح الم يgifted  يؼُي يش ْركٌٕ يٍ عٍ صغيش ٔ يش ،

 giftedتانشكم انكثيش صي 

Mohamed is a talented writer, but Ahmed is extremely gifted 

 

 

brilliant في ػًهّ سائغ ٔ ػُذِ يٓاساخ كريش في يجانّ يرأنك أ ركي ، ٔنكٍ انًؼُي ُْا اٌ انشخص. 

Ahmed is a brilliant physicist 

 

 أدًذ فيضيائي تاسع

 

clever  يؼُاْا ياْش في االَجهيضي انثشيطاَي ٔ ْٕ شخص يجيذ فٓى ٔ ذؼهى االشياء تغشػح ، يماتهٓا في

 . smartاالَجهيضي االيشيكي 

 


