
 

 

 مقدمة تعبير انجليزي قصير عن الصديق

 :فّيما يأتي ندرُج موضوع تعبيرّي عن الصديِق باللغِة اإلنجليزّية مْع الترجمة الحصرّية

A friend is a person’s security, his safety, his being, his conscience, the sail of his dreams, the 

light of his heart, and the sanctuary of his grief. And our dream that we closed our nights to 

achieve together, and a true and loyal friend is better than the world and what is in it, 

because he is the most enduring, and because he is the most faithful, so he is a loyal friend 

and peace be upon the world and what is in it. 

 جمة مقدمة تعبير انجليزي قصير عن الصديقتر

الصديق هو مأمن اإلنسان، وأمانُه، وكينونته ووجدانه، وشراع أحالمه، ونور قلبه، ومحراب حزنه، الصديق نور يضيء 

لنا الطريق، والعهد الذي نبقى ُمتمسكين فيه أبد الدهر، ألنه لن يخون، ولن ينسى ما مررَنا به من أحداث ومواقف كنا قد 

تجاوزناها مًعا بصبرنا وُحلمنا الذي أغمضنا ليلنا على تحقيقِه مًعا، والصديق الحقيقّي الوفي خّيٌر من الدنيا وما فيها، ألنه 

 .األبقى، وألنه األكثر وفاء، فصديق وفي وسالم على الدنيا وما فّيها

 تعبير انجليزي قصير عن الصديق

 :باللغة اإلنجليزيْة مع الترجّمة فيما يأتي ندرُج موضوًعا تعبيرًيا عن الصديقِ 

A friend is a lamp that illuminates the path for us, a cradle that warms our dreams, and a 

light from which we shine at the time of our pain, without which we are in confusion and 

fragmentation, for friendship is a great treasure that a person must preserve with all his 

strengths, lest he lose it or be lost from it, because a true friend is the mirror of his friend, as 

it was said: Tell me who you accompany and I will tell you who you are.” And this, if 

anything, indicates the extent of a friend’s influence on his friend, so you should wait a lot 

when choosing a friend, and look for a friend close to your age, similar to you in morals, of 

good reputation and honorable to his parents. 

 ترجمة تعبير انجليزي قصير عن الصديق

سراج ينير لنا الطريق، ومهد يدفئ أحالمنا، ونوًرا نستضيء منه وقت آالِمنا، دونه نحن في حّيرة وشتات،  الصديق

فالصداقة كنز عظيم يجب أن يحافظ عليه اإلنسان بكِل جوارّحه، لئال يفقدهُ أو يضيُع منه، ألن الصديِق الحقيقّي هو مرآة 

أنت"، وهذا إن دّل على شيء، فإّنه يدل على مدى تأثير الصديق على  صديقه، إذ قيل: "قُل لي َمن ُتصاحب أقل لَك َمن

صديقه، لذا عليك الترّيث كثيًرا عند اختيارك للصديق، والبحث عن صديق قريب من سّنك، ُيشبهك في األخالق، طّيب 

 .السمعة بار بوالديه

 تعبير انجليزي عن الصديق المفضل

 :صديِق الُمفضلفيما يأتي ندرُج موضوًعا تعبيرًيا عن ال

The best friend, or the friend closest to the heart and mind of a person, the friend who is like 

a brother, the great friend whose virtues or qualities are not similar to anyone, he is the 

same friend who shares everything with you, and in every characteristic, and he is your 

mirror with which people see you, and he is the friend who He guides you to the right path, 

and pulls you out of the maze when you make a mistake. He is the friend who takes you by 

the hand towards your dreams, believes in your abilities, encourages you to move forward, 

and he who encourages you to remember and draw close to God, because in that is your 

salvation. 

 ترجمة تعبير انجليزي عن الصديق المفضل

 ،خ، الصديق العظيم الذي ال يشابهه فيالصديُق المفضل، أو الصديق األقرب إلى قلب وعقل اإلنسان، الصديق األشبه باأل

محاسنِه وال صفاتِه أيُّ أحد، هو ذاتِه الصديق الذي يشاركك في كل شيء، وفي كل صفة، وهو مرآتك التي يراك بها 



 

 

الّناس، وهو الصديق الذي يرشدك إلى الطريق الصحيح، وينتشلك من المتاهة حين الخطأ، وهو الصديق الذي يأخذ بيدك 

ويآمن بقدراتك، ويشجعك على الُمضّي قدًما، ويرنو ع كتفيك ثقل األيام، وهو الذي يشجعك على الذكر  نحو أحالمك،

 .والقرب من هللا ألن في ذلك نجانتك

 تعبير انجليزي مميز عن الصديق

 :فيما يأتّي ندرُج تعبيًرا باللغِة اإلنجليزية عْن الصديقِ 

A friend is a true human treasure, the joy of his days, the warmth of his nights, his warm 

embrace, and his true home. His shoulder is a support for sadness, and his words are a 

support for dreaming. He stands beside you in distress before prosperity, in distress before 

relief, in death before life, in affection, love, advice, and guidance. The soul is indispensable 

in any case. 

 ترجمة تعبير انجليزي مميز عن الصديق

الصديق هو كنز اإلنسان الحقيقي، ومهجُة أيامه، ودفء لياليه، وحضنه الدافئ، وموطنُه الحقيقي، كتفُه سند للحزن، 

إلى النجاح، ومؤنسه، ورفيقه الحقيقي في األتراِح قبل المّسرات، وفي اليأس قبل  وكالمه سند للحلم، وهو سبيل صديقه

األمل، فصديقك الصدوق هو من يقُف بجوارك في الشدة قبل الرخاء، وفي الضيق قبل الفرج، وفي الموت قبل 

أشجانك، ويذكر  وفي المودة، والحب، والنصيحة، واإلرشاد، وهو َمن ُيعزيك في أحزانك، ويقف معك في الحياة، 

محاسنك وفضائلك، ويستر هفواتك ويحافظ على أسرارك، فالصديق قطعة من الروح ال يمكن االستغناء عنها في أي حاٍل 

 .من األحوال

 نموذج تعبير انجليزي قصير عن الصديق

 :فيما يأتّي ندرُج نموذًجا تعبيرًيا عن الصديِق باللغِة اإلنجليزية مع الترجّمة

Perhaps the great luck of the world for a person lies in the presence of a companion and a 

true friend next to him, who comforts him, strengthens his support, and is his help and safe 

haven at all times, especially in difficult times. A friend must preserve it so that he fulfills the 

right of friendship. One of the rights of a friend is for his friend to preserve his backbiting in 

front of people, to guide him to goodness always, to be a helper for him at all times, and to 

have him like an umbrella that protects him from the heat of the sun and the intensity of the 

rain, as a true friend makes a mark A milestone in his friend's life, and he never abandons 

him, no matter the circumstances. 

 ترجمة نموذج تعبير انجليزي قصير عن الصديق

د رفيق وصديق حقيقّي بجواره، يؤنسه، ويشدد أزرهُ، ويكون عونُه ومالذه لعّل حظ الدنيا العظيم لإلنسان يكمُن في وجو

اآلمن في كّل األوقات، خاصة في األوقات الصعّبة، فصديق اإلنساْن يظهر معدنه عند أول مفترق يأس أو حزن قد يخبو 

ق الصديق على حقوٌق يجب على الصديق صونها كي يكون قد أدى حق الصداقة، فمن حقو به صديقه، وإّن للصديق

صديقه أن يحفظ غيبته أمام الناس، وأن ُيرشده إلى الخير دوًما، وأن يكون معيًنا له في كل وقت، وأن يكون له مثل مظلٍة 

تقيه حر الشمس وشدة المطر، فالصديق الحقيقي ُيحدث عالمًة فارقة في حياة صديقه، وال يتخلى عنه أبًدا مهما حصل من 

 .ظروف

  

 


