
 

 

 مترجم  my selfتعبير عن 

يُمكن للقارئ أن يقوم على اعتماد العديد من النماذج في هذا الّطرح، حيث تتعدّد خيارات التّعبير التي تستطيع أن تمنحنا  

 مسارات اآلتية:صورة عن الّشخص، وعن ذلك نقوم على طرح ال

, I am Ahmed, I am not working at the moment, I am organizing my time with great precision 

in order to obtain the university degree that I aspire to, I love reading, and I adore detective 

novels, and I have read a lot of them, I have two sisters, and a younger brother than me, and 

we are a family that loves life And success. 

مرحبًا بكم، أنا أحمد، ال أعمل حاليًا، فأنا أقوم على تنظيم وقتي بكثير من الدقّة من أجل تحصيل الّشهادة الجامعيّة التي 

الكثير منها، لدي أختين، وأخ أصغر منّي، ونحن عائلة أطمح لها، أُحب القراءة، وأعشق الروايات البوليسيّة، وقد قرأت 

 تُحب الحياة والنّجاح. 

Hello everyone, I am Khaled, a Saudi citizen who has lived here since I was born. I love 

writing and I published my first book with the year (_). The same applies to sports and 

equestrian activities. I grew up with a love for horses, and I aspire to own a horse farm one 

day. I hope you will visit me, thank you. 

مرحبًا بكم جميعًا، أنا خالد، ُمواطن سعودي أعيش هُنا منذ ولدت، أحب الكتابة وقد قُمت على إصدار كتابي األول مع العام  

ـ( كذلك األمر مع الّرياضة والفروسيّة على وجد التّحديد، فقد نشأت على ُحب الخيل، وأطمح أن أمتلك مزرعة للخيول  )ــــ

 يوًما ما، أتمنّى زيارتكم لي، وشكًرا.

 مع الترجمة my selfأجمل تعبير عن 

لوجوه والخيارات، وهي من األمور التي تزيد من مساحات الفرحة والّسعادة، ألنّها تمنح تحمل تلك الّصيغ الكثير من ا

 الّشخص مساحة من الخيال للتعّرف على اآلخرين، وعن ذلك نطرح اآلتي:

 ,Hello, I am Fouad. Everyone describes me as a person of calm nature التعبير: •

romantic in thinking, and keen on the feelings of others. I do not know why I do not 

love or harm anyone. I have many hobbies, the most prominent of which is football. I 

loved the details of that game, and I aspire to become a professional in it later . 

جميع بأنّني شخص هادئ الطباع، رومانسي التفكير، وحريص على مشاعر  مرحبًا، أنا فؤاد، يصفني ال الترجمة: •

اآلخرين، ال أعلم لماذا ال أحب أو أُؤذي أحدًا، أملك الكثير من الهوايات وأبرزها رياضة كرة القدم، فقد عشقت 

 تفاصيل تلك اللعة، وأطمح أن أحترف بها الحقًا. 

 My name is Fatima, and I live in the city of Damascus, I live with my father التعبير: •

and mother in our new home, I love helping others, I enjoyed it from the first time, 

and here I am a member of a number of humanitarian organizations that seek good, I 

love you all. 

نة دمشق، أعيش برفقة أبي وأّمي في منزلنا الجديد، أُحب تقديم الُمساعدة  اسمي فاطمة، وأعيش في مدي الترجمة: •

لآلخرين، فقد استمتعت منذ المّرة األولى، وها أنا عضوة في عدد من الُمنظمات اإلنسانيّة التي تسعى في الخير،  

 أحبّكم جميعًا.

  جاهز مع الترجمة my selfتعبير طويل عن 

وهي إحدى الّصيغ األدبيّة التي يجري اعتمادها في كثير من المسابقات والفعاليات، للتعبير عن مستوى وقُدرات الُمتقدّمين  

 وغير ذلك من التفاصيل، وفي ذلك نطرح اآلتي: 

Hello everyone, I am Yasser, I am 18 years old, I live in the city of Jeddah in the Kingdom of 

Saudi Arabia, I live with my brothers, they are Khaled and he works as a resident doctor in 

the government hospital, and my other brother Abdul Aziz who works in the education track 



 

 

in one of the city’s schools, I do not know the reason Which makes me mix in both 

directions, because I love education and I love medicine, they both follow the same approach 

to reforming society, building generations, and they both carry standards of goodness and 

feelings of loyalty to others in providing assistance, I am still looking for a hobby that can 

attract me a lot, except that I am busy studying, I will One day I will because I believe that 

God did not plant dreams in us, except that we can reach them. 

  my selfترجمة تعبير طويل عن 

سنة، أعيش في مدينة جدّة في المملكة العربية الّسعوديّة، أعيش مع أخوتي، وهم   18مرحبًا بكم جميعًا، أنا ياسر، عمري 

رس  خالد ويعمل طبيبًا ُمقيًما في المشفى الحكومي، وأخي اآلخر عبد العزيز والذي يعمل في مسار التّعليم في أحد مدا

المدينة، ال أعلم الّسبب الذي يجعلني اخلط في االتّجاهين، فانا أحب التّعليم وأحب الطب، فكالهما يسيران في ذات النّهج 

إلصالح الُمجتمع، وبناء األجيال، وكالهما يحمالن معايير الخير ومشاعر الوفاء لآلخرين في تقديم الُمساعدة، ما زلت 

كثيًرا، إاّل أنّني مشغول بالدراسة، سوف أكون يوًما ما أُريد ألنّني مؤمن بأّن هللا لم   أبحث عن هواية تستطيع أن تجذبني

 يزرع بنا األحالم، إاّل ألنّنا نستطيع أن نصل لها. 

  تعبير عن نفسي وعن هواياتي باإلنجليزي

ة في حياة اإلنسان ألنّها نقطة االنطالق الكتشاف الذّات والتّعرف على القُدرات التي  تُعتبر الهوايات أحد األمور األساسيّ 

 نمتلكها، وعن ذلك نقوم على طرح التّعبير اإلنجليزي اآلتي: 

I am Fahd. I live the quiet life that I aspire to and love. I grew up in the city of Riyadh in the 

Kingdom of Saudi Arabia, that good country that we adore, where my father was a teacher of 

the Arabic language, and my mother too, and I lived in our house all these years and I 

listened to the value of the Arabic language. And her remarkable presence, and I found 

myself immersed in her love, as the talent for writing is in my heart with the primary grades, 

and I published my first printed book with (the year) in which I spoke with love about a 

group of short stories, which I wove from the recesses of my brain, about that talent, and here 

I am Continuing my ambition to be a writer one day, raise the name of my country high, and 

reach distinguished international ranks in its name. Thank you for your kind listening . 

  ترجمة تعبير عن نفسي وعن هواياتي باإلنجليزي

حياة الهادئة التي أطمح إليها وأُحبذها، نشأت في مدينة الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة، تلك البالد أنا فهد، أعيش ال

الّطيبة التي نعشقها، حيث كان والدي ُمدرًسا للغة العربيّة، ووالدتي أيًضا، وقد عشت في منزلنا ِطوال هذه الّسنوات وأنا 

الالفت، فوجدت نفسي غارقًا في ُحبّها، حيث موهبة الكتابة في قلبي مع الصفوف  أستمع إلى قيمة اللغة العربيّة، وُحضورها

االبتدائيّة، وقد أصدرت كتابي المطبوع األّول مع عام )العام( والذي تحدّثت فيه بُِحب عن مجموعة من القصص القصيرة، 

كون يوًما أديبًا أرفع اسم بالدي عاليًا،  التي نسجتها من خبايا دماغي، عن تلك الموهبة، وها أنا مستمرا في الّطموح أل

 وأصل باسمها إلى مراتب عالميّة مميّزة، شكًرا لكم على ُحسن االستماع. 


