
 المعلومات الشخصية باالنجليزي 

المعلومات الشخصية قد تتضمن مجموعة كبيرة من األسئلة عن العمر واالسم والحالة االجتماعية وغير ذلك من األسئلة  

 :الخاصة، وفيما يأتي سوف نسرد لكم مجموعة من الجمل عن المعلومات الشخصية مع األسئلة التي يمكن أن تطرح عنها

 اإلجابة بالعربي اإلجابة باالنجليزي السؤال بالعربي السؤال باإلنجليزي

What’s your name? ما اسمك؟ I am (your name) اسمي هو..... 

What’s your last name? ما هو اسم عائلتك؟ My last name is ..... اسم عائلتي هو.... 

Do you have a nickname? هل لديك لقب؟ People call me .... الناس ينادوني بـ... 

What do you do? ماذا تعمل؟ I am (your job) أعمل .... 

Where do you work? أين يعمل؟ I work in ..... أعمل في.... 

Do you like your job? هل تحب عملك؟ 
 no, I don't / yes, I 

love my job 
 أحب عملي

Are you married /single? ؟هل أنت متزوج / أعزب  I am single/ married أنا متزوج / أعزب 

Do you have any children?  هل لديك أطفال؟ 
I have (number) 

children 
 لدي )عدد( أطفال 

How many brothers and sisters 

do you have? 

كم لديك من األخوة 

 واألخوات؟

I have (number) 

sisters 
 لدي )عدد( أخوات 

How old are you? كم عمرك؟ 
I am (number) years 

od 
 عمري هو )رقم( سنة

When is your birthday? متى يوم ميالدك؟ It is on (date) يوم ميالدي في... 

When were you born? متى ولدت؟ I was born in (year)  ولدت في .... 

Where are you from? من أين أنت؟  I am from ... أنا من.... 

Where do you live? أين تعيش؟ I live in .... أعيش في .... 

What’s your phone number? ما هو رقم هاتفك؟ My number is ..... رقمي هو ..... 

What’s your email address? 
ما هو عنوان بريدك 

 الشخصي؟ 
.....It is  هو.... 

What sport do you like? ة التي تحبها؟ما هي الرياض  I love watching ... أحب أن أشاهد ..... 

Do you have pets?  هل لديك حيوان األليف؟ I have a .... لدي.... 

What’s your favorite food? ما هو طعامك المفضل؟ I love...... أحب ..... 

 الهوايات باالنجليزي 

في الكثير من األحيان يسألك الشخص الذي يجري معك المقابلة أو المعلم في المدرسة عن هواياتك، وقد يكون السؤال بأحد 

 :الطرق اآلتية

• What do you like doing? 



• What do you get up to in your free time? 

• What sort of hobbies do you have? 

 :ويمكنك أن تجيب عن هذا السؤال بمجموعة من الطرق، وسوف نضع لكم فيما يأتي مجموعة منها

  الترجمة الجملة باإلنجليزي

In my free time I… في وقت فراغي أنا..... 

When I have some spare time I… عندما أمتلك القليل من وقت الفراغ أنا .... 

My hobbies are bird-watching / playing sport, 

etc 
 هواياتي هي مشاهدة الطيور/ لعب الرياضة ... إلخ 

When I get the time, I… عندما أمتلك الوقت الوقت أنا... 

I relax by watching TV / reading books, etc. دة التلفاز / قراءة الكتب .... إلخأنا أرتاح بمشاه  

I’m interested in (+ noun) أنا مهتمة بـ.... 

I enjoy (+ noun) أنا أستمتع بـ.... 

I’m keen on (+ noun) أنا أهتم بـ...... 

 التعليم باالنجليزي 

التعليم من األمور المهمة جدًا التي ال بد أن تُسأل عنها إن كنت في مقابلة عمل، أو في حصة محادثة في اللغة اإلنجليزية أو غير 

 :ذلك، ويمكن أن يتم التعريف عن التعلبم باالنجليزي كما يأتي

 :المثال األول •

I have finished my secondary schooling at an excellent rate. Then I studied at (university name) 

and took the certificate with (your rate) GPA. For me, university life was not only for studying 

but for various activities, I was a part of sports and other extra-curricular activities such as plays. 

لقد أنهيت دراستي الثانوية بمعدل ممتاز. ثم درست في )اسم الجامعة( وحصلت على الشهادة بمعدلك التراكمي.  :الترجمة

بالنسبة لي ، لم تكن الحياة الجامعية للدراسة فحسب ، بل من أجل األنشطة المختلفة، كنت جزًءا من الرياضة واألنشطة األخرى  

 .الالصفية مثل المسرحيات

  :المثال الثاني •

I study in class....., at school... I love studying very much because through it I will achieve my 

dreams and reach what I aspire to in the future with the help of Allah I especially like science 

because my ambition is to become an engineer. 

رس في الصف .....، في المدرسة..... . أحب الدراسة جدًا ألنني من خاللها سوف أحقق أحالفي وأصل إلى ما أنا أد :الترجمة

 .أطمح إليه في المستقبل بعون هللا. وبشكل خاص أحب مادة العلوم ألن طموحي هو أن أصبح مهندًسا

 المهارات الشخصية باالنجليزي 



نك أن تتحدث عنها خالل التعريف عن نفسك ألنها سوف تعطي انطباًعا جيدًا المهارات الشخصية من األمور المهمة التي يمك

  :عنك، وسوف نضع لكم نموذًجا فيما يأتي

I have strong skills and strive to improve them in all ways, I am highly motivated, can deal with 

difficult circumstances, and face them actively. I also can work under pressure with a team and 

individually. I believe that my interest in improving myself is a strong Feature to me. 

لدي مهارات قوية وأسعى لتحسينها بكل الطرق، فأنا متحمس للغاية، ويمكنني التعامل مع الظروف الصعبة،   :الترجمة

نني أيًضا العمل تحت الضغط مع فريق وبشكل فردي. أعتقد أن اهتمامي بتحسين نفسي هو ميزة قوية ومواجهتها بنشاط. يمك

 .بالنسبة لي

 تكلم عن وظيفة احالمك باالنجليزي 

سوف نضع لكم فيما يأتي نموذًجا للتعريف عن وظيفة األحالم مكتوبة باللغة اإلنجليزية مع الترجمة إلى اللغة العربية يمكنكم 

ة بهاالستعان :  

The job I dream of is....., and nowadays I am studying with great interest, and I am developing 

my skills that will help me achieve this goal. When I achieve this dream I will be able to help 

people with my abilities. I will have a prominent role in society and my parents will be proud of 

me as well as everyone who knows me. 

الوظيفة التي أحلم بها هي.....، وأنا اليوم أدرس باهتمام كبير، وأنمي مهاراتي التي تساعدني على أن أحقق هذا   :الترجمة

دور بارز في المجتمع  من قدرات، وسوف يكون ليالهدف. عندما أحقق هذا الحلم سوف أتمكن من مساعدة الناس بما أمتلكه 

  .وسوف يفخر بي والداي وكل من يعرفني

 


