
 

 

 مقدمة تعبير عن وسائل التواصل االجتماعي باالنجليزي

 :فيما يأتي ندرُج مقدمة موضوع تعبّير عن وسائِل التواصل االجتماعّي باللغِة اإلنجليزية مع الترجمِة الحصرّية

Social networking sites have become occupying every home in the world, as they are like 

magic that controls all minds, whether young or old, and they have also neutralized all other 

means of communication, even their language, from telegrams and paper messages, and 

faxes, telegraphs, etc. have been dispensed with. , although it is attributed to the speed of 

communication and communication anywhere in the world, as it reduced the gap between 

people, and even made the world more like a small village; The news has become 

instantaneous, meaning that it no longer needs time to reach the recipient, and as soon as 

the event occurs, its news spreads quickly throughout the globe. 

 ترجمة مقدمة تعبير عن وسائل التواصل االجتماعي باالنجليزي

، حيث أنها أشبُه بالسحِر الذي يسيطُر على جميِع العقول، أكاْن أضحْت مواقع التواصل االجتماعّي تحتْل كل بيت في العالم

صغاًرا أم كباًرا، كما أنها حّيدت جميع وسائِل االتصال األخرى، بل حتى لغتها، من البرقياِت والرسائل الورقّية، كما أنه 

ها في أّي مكان في العالم، حيُث أن تم االستغناء عن الفاكس والتيلغراف وغيرهُ، وإن كان ُيعزْى لسرعِة التواصل واالتصال

قلصت الفجوة بين الناس، بل وجعلت العالم أشبه بقرية صغيرة؛ فاألخبار أصبحت معرفتها آنية، بمعنى أنها لم تعد بحاجة 

 .إلى وقت حتى تصل إلى المتلقي، وبمجرد حدوث الحدث، ينتشر خبره بسرعة في كافة األرجاء المعمورة

 ل االجتماعي باالنجليزيتعبير عن وسائل التواص

 :فيما يأتي ندرُج تعبيًرا عن وسائِل التواصل االجتماعّي باللغِة اإلنجليزية مع الترجمة

Social networking sites are a technology that facilitates the exchange of information in all its 

forms between all users in all frameworks and corners of the world, and at the maximum 

speed that the user can specify, as it depends mainly on the presence of the Internet 

connected to computers, tablets, or phones, and enables users to quickly access content 

Which may be personal information, documents, videos, or photos, and is usually used to 

interact with friends and family, and has more than three billion users around the world. 

 ترجمة تعبير عن وسائل التواصل االجتماعي باالنجليزي

إّن مواقع التواصل االجتماعْي تقنيٌة تسهل تبادل المعلومات بشتْى أشكالها بين جميع الُمستخدمين في كافِة أطر وزوايا 

ي على وجود اإلنترنت المتصل بأجهزِة العالم، وبأقصْى سرعة يمكُن للمستخدِم تحديدها، حيث أنها تعتمد بشكل رئيس

الحاسوب أو باألجهزِة اللوحّية، أو بالهواتِف، وُتمّكن المستخدمين من الوصول بسرعة إلى المحتوى الذي قد يكون 

معلومات شخصيَّة، أو مستندات، أو مقاطع فيديو، أو صور، كما أن تسخدم عادة للتفاعل مع األصدقاء والعائلة، ويبلُغ عدد 

 .دميها أكثُر من ثالثة مليار ُمستخدم حول العالممستخ

 تعبير عن التواصل عبر االنترنت باالنجليزي

 :فيما يأتي ندرُج تعبيًرا عن التواصل من خالل االنترنت باللغِة اإلنجليزية مع الترجمِة الحصرّية

Communication via the Internet has become the best and easiest means for all individuals 

around the world, not to mention the ease and speed, as it is characterized by a very low 

cost compared to the services and speed provided, and social networking sites have greatly 

affected human life and human relations, and this was not hidden from any of those in 

charge of Studies on social relations, and that effect did not take a single form at all, but 

rather had two aspects, and the first aspect is positive as it brought people who are far 

apart, but social networking sites were able at the same time to affect social life negatively, 

cutting off human relations between relatives and friends who live in the same place. 

 ترجمة تعبير عن التواصل عبر االنترنت باالنجليزي



 

 

أنحاء العالم، فناهيَك عن السهولة أضحْى التواصل عبر اإلنترنت الوسيلُة األمثل واألسهل لجميع األفراد في جميِع 

والسرعة، فإنه يتميُز بالتكلفِة القليلة جًدا مقارنة بالخدمات والسرعة الُمقدمة، وقد أثرت مواقع التواصل االجتماعي بشكل 

 تكبير على الحياة اإلنسانية والعالقات البشرّية، ولم يخَف ذلك على أّي من القائمين على الدراسات الخاصة بالعالقا

االجتماعية، ولم يأخذ ذلك التأثير شكاًل واحًدا بتاّتا بل كان له جانبان، أما الجانب األول فهو اإليجابي إذ قّرب ما بين 

األشخاص المتباعدين، لكن استطاعت مواقع التواصل االجتماعية في الوقت ذاته أن تؤثر على الحياة االجتماعية بشكل 

 .ن األقرباء واألصدقاء الذين يقطنوْن في المكاِن نفسهسلبي فقطعت العالقات اإلنسانية بي

 تعبير عن سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل االجتماعي باالنجليزي

فيما يأتّي ندرُج تعبيًرا مختصًرا عن ُكالً من سلبياِت وإيجابيات وسائِل مواقع التواصل االجتماعّي باللغِة اإلنجليزية مع 

 :الترجمة

Social media is like a double-edged sword, as it has many advantages, including bringing the 

far away closer, reducing distances, expanding the circle of public relations, and it can be 

used as an exclusive means to convey ideas and opinions related to a specific topic to a large 

number of people in an easy way, from any place. anywhere, at any time, and on the other 

hand, it is an exclusive means of stealing time, and private information that is published on 

the Internet can be accessed by anyone, and it also plays a negative role in the quality and 

strength of family relationships, as what the individual spends long hours browsing These 

sites, and his preoccupation with his hypothetical relationships in them, distance him from 

his family members and the apathy of the relations he has with them. 

 ترجمة تعبير عن سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل االجتماعي باالنجليزي

إّن وسائل التواصل االجتماعْي أشبه ما يكون بسالح ذْي حدّين، حيُث أنها إيجابيات عديدة، من أنها قربت البعّيد، وقلصت 

استخدامها كوسيلة حصرية لنقل األفكار واآلراء المتعلقة المسافات، ووسعْت دائرة العالقات العاّمة، وأصبح يمكُن 

بموضوع معين لعدد كبير من األشخاص وبطريقٍة سهلة، وذلك من أّي مكان، وفي أّي وقت، ومن الجهة األخرْى، فإنها 

وسيلة حصرية لسرقة الوقت، كما يمكن الوصول إلى المعلومات الخاصة التي ُتنشر على اإلنترنت من أّي شخص، 

تلعب أيًضا دور سلبْي في نوعية العالقات األسرية وقوتها، حيث يؤدي ما يقضيه الفرد من ساعات طويلة في تصفح هذه و

 .المواقع، وانشغاله بعالقاته االفتراضية فيها إلى البعد عن أفراد أسرته وفتور العالقات التي تربطه بهم

  

 


