
 مقدمة تعبير عن الندم باإلنجليزي

The feeling of guilt is one of the natural parts of human life, in addition to that it is possible 

to feel it as a result of things he did or a dream that he was unable to achieve, and also, if a 

person violated a social or religious law, he betrayed the trust of someone, or ignored his duty 

From duties, he may be judged by others to have made a mistake, regardless of the person's 

opinion of what actually happened, which will generate a deep sense of remorse for him. 

قدمة تعبير عن الندمترجمة م  

إن الشعور بالذنب هو بمثابة أحد األجزاء الطبيعية في حياة اإلنسان، باإلضافة إلى أنه من الممكن الشعور به نتيجة أمور 

قام بفعلها أو حلم عجز عن تحقيقه، وكذلك، فإنه إذا خالف الشخص أحد القوانين االجتماعية أو الدينية، عمل على خيانة ثقة 

تجاهل واجب من الواجبات، فقد يُحكم عليه من قبل اآلخرون بأنه ارتكب خطأ، بصرف النظر عن رأي  أحدهم، أو

.الشخص ذاته فيما حدث بالفعل، مما سيولد شعور عميق بالندم لديه  

 تعبير عن الندم باالنجليزي

Feeling remorse also indicates that feelings of guilt or sadness from the individual's words or 

actions are not satisfied with them, in addition to that these feelings arise as a result of 

accusations made by others, but they may be generated by the internal thoughts of the 

individual, such as: self-accusation, and also feelings of remorse are discovered when A 

person realizes that he has crossed his basic principles, or caused harm to someone who cares 

about him, and it is worth noting that this feeling of remorse can become one of the sources 

of suffering in life, and one of the forms of remorse is moving away from a dear friend or a 

relative, then he gets seriously ill and dies, here The importance of this person appears, and 

regret begins to control the person, and think about the time when he moved away and did not 

tell him that he loved him. 

 ترجمة تعبير عن الندم

يدل الشعور بالندم كذلك على أن مشاعر الذنب أو الحزن من أقوال الفرد أو أفعاله ال يرضى عنهم، إلى جانب أن تنشأ تلك 

ا يتم ن اآلخرين، لكنها قد تُولد بواسطة األفكار الداخلية للفرد، مثل: اتهام الذات، وأيض  المشاعر نتيجة االتهامات الموجهة م

اكتشاف مشاعر الندم حينما يُدرك الشخص أنه تخطى مبادئه األساسية، أو تسبب في إلحاق األذى بأحد يهتم ألمره، والجدير 

بالذكر أن هذا الشعور بالندم يمكنه أن يصبح من مصادر المعاناة في الحياة، ومن صور الشعور بالندم هو االبتعاد عن 

صاب بمرض خطير ويتوفى، هنا تظهر أهمية هذا الشخص، ويبدأ الندم في السيطرة على صديق عزيز أو أحد األقارب ثم يُ 

.اإلنسان، والتفكير في الوقت الذي ابتعد فيه ولم يُخبره بأنه يحبه   

 خاتمة تعبير عن الندم باإلنجليزي

It is possible for a person to feel remorse as a result of the mistakes he made in his life, and 

he may feel it because he did not continue in something he wished to do, but the positive 

aspect of regret must be looked at, which is that the inner thoughts of a person can change 

because he learns, and therefore he will make choices. Better in his future, if he goes through 

similar situations again. 

 ترجمة خاتمة تعبير عن الندم



من الممكن أن يشعر الشخص بالندم نتيجة األخطاء التي ارتكبها في حياته، كما قد يشعر به بسبب عدم قيامه باالستمرار في 

نسان يمكنها أن تتغير ألنه ندم، وهو أن األفكار الداخلية لإلشيء تمنى أن يفعله، ولكن يجب النظر إلى الجانب اإليجابي لل

رى.يتعلم، وبالتالي سوف يتخذ خيارات أفضل في مستقبله، إذا مر بمواقف تشبه تلك مرة أخ  

 عبارات عن الندم باإلنجليزي

Making mistakes is one of the essential parts of human actions, but this can be overcome by 

learning from these mistakes, and avoiding making them in the future, instead of letting 

remorse control the person, and there are those who express remorse through phrases, so, 

below we present A group of phrases about regret in English: 

 Regret over missed opportunities is the worst feeling a person can experience. 

 Many people live between two monsters, regretting the past and fearing the future. 

 Life is so short, and time is so precious, we shouldn't waste them talking about what 

could have been. 

 It is better to regret the things you did than to regret the things you did not do. 

 ترجمة عبارات عن الندم

إن القيام بارتكاب األخطاء يعتبر من األجزاء األساسية في أفعال اإلنسان، ولكن يمكن تخطي ذلك من خالل التعلم من هذه 

من ترك الندم يسيطر على الشخص، وهناك من يعبرون عن الندم عن طريق األخطاء، وتجنب الوقوع فيها بالمستقبل، بدال  

:العبارات، لذا، فيما يلي نعرض مجموعة عبارات عن الندم باإلنجليزي   

 يعتبر الندم على الفرص التي ضاعت هو أسوأ شعور يمكن أن يعيشه اإلنسان. 
  الماضي وخشية المستقبلالكثير من الناس يعشون بين اثنين من الوحوش، وهما الندم على. 

 الحياة قصيرة جد ا، والوقت غالي جد ا، فال يجب أن نهدرهم في التحدث عما كان يمكن أن يكون. 

 من األفضل الشعور بالندم على األمور التي قمت بها على الشعور بالندم على األمور التي لم تقم بها. 
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