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 -------------مقدمة ----------------سوف نتعرف في هذا الكتيّب على أهم  50جملة مركبة للغة النجليزية خاصة بمقر
العمل ،والتي تستخدم بفعالية أكثر في التواصل بالبريد اللكتروني بين الموظفين.
بشكل خاص ،لكون أغلب المؤسسات
وهو يستهدف الموظفين في القطاع الخاص
ٍ
والشركات تستخدم اللغة النجليزية كتواصل رسمي في )البريد اللكتروني(
أتمنى أن يحوز هذا الكتيّب على استحسانكم ،كما يمكنكم إرسال ملحظاتكم على
إيميلي الرسمي الخاص بالموقعwebmaster@shabakat-noor.com :
للتواصل الجتماعي تجدوني على:
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لنتعرف أولا ً ما هي الـ  Idioms؟

الإيديموز أو  Idiomsفي اللغة الإنجليز ية باختصا ٍر هي بمثابة جمل مركبة )لا تترجم حرفياً( بل
هي معنى بجملتها الكاملة )اعتبروها مثل الأمثلة التي لها دلالات معينة(

وحتى نبسط ذلك هناك مثل شهير لدي باللغة العامية )إذا حجت البقر على قرونها( و يُقصد به
استحالة حدوث أمر ٍ ما تماما ً كاستحالة أن تقوم "البقر" بالحج و َ )على قرونها ( (:

مقر العمل ؟ لماذا؟

هذه الإيديموز لها استخدامات حسب المجال )منها العامي كالمثال بالأعلى( ومنها ما يخص مقر

العمل عند التراسلات بين الموظفين.

ولذلك استخدام هذه الجمل باتزان ومعرفة الوقت المناسب – تدل على احترافية الشخص ومهارته

في التواصل.
يمكنكم زيارة هذه مقالة ] البريد اللكتروني في مقر العمل [
وسوف تفيدكم

بدءا ً من الصفحة التالية ،سوف نبدء بسرد أهم الجمل في هذا المجال،
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Cut corners
للقيام بشيء ما بأسرع أو أسهل طريقة

. -1

:المعنى

”cutting corners on math exam will result low score“ كيفية استخدامها
يمكنكم زيارة هذه مقالة ] البريد اللكتروني في مقر العمل [ وسوف تفيدكم
( )ليس اختراع أو علم صواريخIt’s not rocket science .2
. شيء ليس معقد أو صعب لفهمه:المعنى
The math Exam was easy, it was not rocket science :كيفية استخدامها

Get the ball rolling .3
للبدء بشيءٍ ما:المعنى
It's time to get the ball rolling on the irst day of school“ كيفية استخدامها

Up to speed .4
 لتكون متناسق مع المعلومات الحالية:المعنى
Welcome a new Employee! Mr. Ahmd will help to get up to :كيفية استخدامها
speed in our department

On the back burner .5
( أهمية منخفضة )لمر ذات أهمية منخفضة:المعنى
Put that report on the back burner and focus on new“ ::كيفية استخدامها
”.business

Back to the drawing board .6
للبدء مجددا ً بشيء بعد خطة أو عمل غير ناجح:المعنى
Our action plan to maximize the sales was not successful, So :كيفية استخدامها
let's back to the drawing board

( )على المدى الطويلFor the long haul .7
 فترة طويلة من الوقت:المعنى
Our new action plan will show its results for the the long haul :كيفية استخدامها

Burn the midnight oil .8
( العمل بشكل متكرر بعد ساعات الدوام الرسمية )ساعات إضافية:المعنى
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Our manager is burning the midnight oil to meet every“ :كيفية استخدامها
.deadline

Change of pace .9
to do something diferent from a normal routine :المعنى
Visiting the lobby is a nice change of pace from workplace “ :كيفية استخدامها

( )التفكير خارج الصندوقThink outside the box .10
 التفكير بطريقة غير اعتيادية:المعنى
To solve our issues creatively , we need to think out of :كيفية استخدامها
the box

On the same page .11
( لديك فِهم مشترك مع الخرين )اتفاق آراء:المعنى
let's work together since we are on the same page :كيفية استخدامها

 )يأخذ موقف مغاير يختلف عن معظم الناس أو غير شائعOut on a limb .12
(وغريب
 لفعل أو قول شيء خطير:المعنى
She's going out on a limb in criticizing her“ :كيفية استخدامها
”..own party leadership

Jump the gun .13
 القيام بفعل شيء ما مبكرا ً أو قبل وقته المناسب:المعنى
Before you send an incomplete report, check it and send it. :كيفية استخدامها
don't jump the gun

Throw in the towel .14
. النسحاب من شيء ما أو قبول الفشل:المعنى
After receiving negative feedback, she was ready to throw in“ :كيفية استخدامها
”.the towel

Miss the mark .15
مراد تحقيقه
ُ  الفشل في تحقيق الهدف ال:المعنى
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Please redo the report since you missed the mark the irst “ :كيفية استخدامه
”.time

Stay on your toes .16
ً  البقاء متأهبا ً أو جاهزا:المعنى
”.There will be random testing on this, so stay on your toes“ :كيفية استخدامها

Raise the bar .17
to raise standards or expectations :المعنى
The team must raise the bar if we want to win a customer“ :كيفية استخدامها
”.service award

Back to square one .18
 العودة إلى البداية:المعنى
If I didn't pass the inal exams, I will have to back to square :كيفية استخدامها
one

 أصبت كبد الحقيقة | أو | ذكرت مربط: )كتبسيطHit the nail on the head .19
(الفرس
 ذكر المسبب الرئيسي الحقيقي لمشكلةٍ ما:المعنى
I think Mick hit the nail on the head when he said that“ :كيفية استخدامها
that's what I : مثال آخرwhat's lacking in this company is a feeling of conidence
”.was thinking — you hit the nail on the head

Cut to the chase .20
لب الموضوع من الخر أو أعطني
ّ  ذكر النقطة مباشرة بدون تضييع الوقت )يعني اختصر:المعنى
(الزبدة
stop talking about the problems and cut to the chase“ :كيفية استخدامها

Rock the boat .21
وضع ما
 يقوم بعمل مشكلة أو متاعب | وصف:المعنى
ٍ
This is last warning! if you rock the boat again you will :كيفية استخدامها
be ired
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To be in hot water .22
 واقع في مشكلة أو مصيبة:المعنى
My coworker is in hot water after missing the meeting :كيفية استخدامها

Get your foot in the door .23
 الدخول إلى منظمة أو قطاع:المعنى
A cofee meeting can help you get your foot in the door with“ :كيفية استخدامها
”.prospective clients

Small talk .24
 نقاش متكرر أو حديث عن مواضيع يومية الحدوث:المعنى
The employees made small talk about their weekends while“ :كيفية استخدامها
”.waiting outside the boardroom

Have your work cut out .25
 لديك شيء صعب القيام به:المعنى
She has her work cut out for her when it comes to training“ كيفية استخدامها
”.the new team

See eye to eye .26
 الموافقة على شيء ما:المعنى
My boss and I don’t always see eye to eye on reporting“ :كيفية استخدامها
”.techniques

To be in the dark .27
ً  لتكون جاهل:المعنى
The new changes in our company policy is conidential, :كيفية استخدامها
So, meantime will keep some employees in the dark

The bottom line .28
 الجزء الكثر أهمية:المعنى
It may be a good idea, but the bottom line that it's not :كيفية استخدامها
proitable

(أهم المفردات الإنجليز ية في مقر العمل )جمل مركبة
Call the shots .29
 اتخاذ عدة قرارات رئيسية أو جوهرية:المعنى
”.Ultimately, it’s the client’s choice since they call the shots“ :كيفية استخدامها

Slack of .30
. العمل بكسل:المعنى
We are not going to inish the report if you keep slacking of“ :كيفية استخدامها

Glass ceiling .31
 وأكثر ما يستخدم. تعبير لـ عائق أو حاجز عرقي أو أقلي من التقدم إلى منصب متقدم:المعنى
للنساء
Even with your defense of the article, it seems to me that she كيفية استخدامها
”..is blaming women for the glass ceiling that limits their advancement

Fine print .32
ً
. تفاصيل اعتيادية على عقد ٍ معين دائما ما يتم التغاضي عن قراءتها:المعنى
”.Always read the ine print before signing a contract“ :كيفية استخدامها

Crunch the numbers .33
 تعبير للقيام بعدة عمليات حسابية أو لحل مشكلةٍ ما:المعنى
We’ll need to crunch the numbers to make sure we can aford“ كيفية استخدامها
”.this

Have a lot on your plate .34
 تكون لديك العديد من المسؤوليات:المعنى
Ahmed has a lot on his plate since our supervisor quit last“ :كيفية استخدامها
”.week

Learning curve .35
 معدل اكتساب خبرات جديدة أو مهارات جديدة:المعنى
”.New employees usually have a learning curve“ :كيفية استخدامها

Ramp up .36
 لزيادة:المعنى
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كيفية استخدامهاThe team needs to ramp up productivity in order to meet“ :
”.their deadlines

In the red .37
المعنى :بمعنى تكون في حالة ديْن )واجب دفعه(
كيفية استخدامهاIf my company loses this client, we’ll be in the red for“ :
”.months

The ball’s in your court .38
المعنى:لتكون عليك مسؤولية | أو في حالة يجب علي َ
ك اتخاذ قرار فيها
كيفية استخدامها “”.We handed of the assets so the ball’s in your court now

Of the top of one’s head .39
المعنى :لتعلم أو تعرف شيئا ً مباشرة ً
كيفية استخدامهاI can’t think of any ideas of the top of my head; I’ll have to“ :
”.do more research

Long shot .40
المعنى :تعبير عن شيء احتمال وقوعه ضعيف )ضعيف الحتمال(
كيفية استخدامهاIt’s a long shot, but maybe we can convince our boss to take“ :
”.Fridays of

24/7 .41
المعنى 24 :ساعة في اليوم ،سبعة أيام في السبوع )اختصار لوقت العمل لشركةٍ أو مؤسسةٍ ما(
كيفية استخدامها”.on the 1st of OCT we will be open 24\7 :

By the book .42
المعنى :للقيام بشيء حسب القوانين أو الشروط بحذافيرها
كيفية استخدامهاThe company ired the CEO for not doing things by the“ :
)”.bookالشركة طردت المدير التنفيذي لنه لم يقم بالمور حسب القوانين(

Ballpark igure .43
المعن :تقدير أولي
كيفية استخدامها “”.If you don’t’ know the exact cost, just give a ballpark igure
)إذا كنت ل تعلم التكلفة تماماً ،فاعطنا فقط تقدير أولي(
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Blue-sky thinking .44
المعنى :تعبير لفكار مجدية يمكن تطبيقها في عالم مثالي
كيفية استخدامها “The manager’s blue-sky thinking always resulted in
)”.unrealistic expectationsتفكير المدير دائما ً ما تظهر توقعات غير واقعية(

Punch a puppy .45
المعنى :تعبير للقيام بشيء ما غير سار
كيفية استخدامها “The boss was really punching a puppy when he laid of 15
) ”.peopleالمدير لم يكن سارا ً عندما أقال  15موظفا ً(

Thought shower .46
المعنى :تعبير للتيان بمجموعات أفكار
كيفية استخدامها)”.We need a thought shower to come up with new ideas“ :نحتاج
إلى استحمام فكري للتيان بأفكار جديدة(

Close of play .47
المعنى :نهاية يوم عمل
كيفية استخدامها “) ”.You need to inish the audit by close of playعلينا إنهاء التدقيق
قبل نهاية اليوم(

Peel the onion .48
المعنى :لعادة النظر في شيءٍ ما لطبقته )قشر البصل(
كيفية استخدامها) ”.Let’s peel the onion to igure out where we messed up“ :لنعد
النظر في المر لنعرف أين أخفقنا(

Helicopter view .49
مختصر المفيد(
المعنى :تعبير لفكرة عامة عن ماذا يحدث؟ )يعني ال ُ
كيفية استخدامهاI only have a couple minutes to chat; just give me a“ :
)”.helicopter view of the reportلدي فقط عدة دقائق للحديث ،اعطني المفيد والمختصر عن
التقرير(.
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Fortnight .50
المعنى :تعبير لمدة زمنية لسبوعين.
كيفية استخدامهاShe worked day and night for a fortnight to inish the“ :
) ”.proposalلقد عملت ليل ً ونهارا ً لسبوعان لنهاء التقرير(
كان هذه جزءٌ من  50تعبير أمريكي متعلق بمقر العمل ،يمكنكم تحميل بقية الجمل من خلل
تسجيل بريدكم اللكتروني في الحقل التالي
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في الختام -أتمنى أن يكون هذا الكتيّب – حاز على إعجابكم وقدم لكم الفائدة
المرجوة.
ل تنسو زيارتنا في موقع شبكة نور التعليمية – والتسجيل في القائمة البريدية للموقع
ومتابعة حساباتنا في مواقع التواصل الجتماعي المذكورة وللملحظات المباشرة
يمكنكم إرسالها عبر البريد اللكتروني webmaster@shabakat-noor.com

جاسم الهرشاني – مؤسس شبكة نور التعليمية
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