
 كحببة سيرة ذاجية خبصة بك ججنب هره األخطبء عند

 

ٔاجذح ٟ٘ غش٠ك أٚ تٛاتح اٌذصٛي ػٍٝ اٌٛظ١فح اٌرٟ غاٌّا دٍّٛا تٙا، ٚلذ ذىْٛ وراتح كحببة سيرة ذاجية ٠شٜ اٌىث١شْٚ أْ 

س١شج راذ١ح ج١ذج ١ٌسد ٟ٘ اٌؼاًِ اٌٛد١ذ اٌّؤثش فٟ اٌذصٛي ػٍٝ اٌٛظ١فح، ٌٚىٕٙا لذ ذٍؼة دٚسا سئ١س١ا فٟ جزب ٚإثاسج أرثاٖ 

ادة اٌؼًّ ٌه، ٚ٘ٛ ِالذ ٠ؤٍ٘ه ٌٍرأً٘ ٌّشدٍح اٌّماتٍح اٌشخص١ح ف١ّا تؼذ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌٙذف ِٓ وراتح س١شج راذ١ح ذٍمٟ ف١ٙا ص

 .اٌعٛء ػٍٝ أجاصاذه ٚخثشاذه ِٚؤ٘الذه

ٌٝ ػ١ٍّح ٌٚىٓ ٕ٘ان ِجّٛػح ِٓ األخطاء اٌرٟ لذ ٠مغ ف١ٙا وث١شْٚ ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح خاصح تُٙ، ٚ٘ٛ ِا لذ ٠ٕؼىس سٍثا ع

ِٓ لثً صادة اٌؼًّ، ٌٚزٌه ٠فعً االٔرثاٖ إٌٝ وث١ش ِٓ األِٛس ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح خاصح، ذفاد٠ا  اٌس١شج اٌزاذ١حذم١١ُ 

. السرثؼاد صادة اٌؼًّ ٌطاٌة اٌٛظ١فح ٚذفع١ً آخش٠ٓ ػ١ٍٗ

 
ٕ٘ان ِجّٛػح ِٓ األخطاء التذ ِٓ ذجٕثٙا ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ٔاجذح 

ٌُٙ، تذ١ث ٠رذاسن  وراتح س١شج راذ١حخطاء اٌرٟ لذ ٠مغ ف١ٙا اٌىث١شْٚ ػٕذ ٕٚ٘ا ٍٔمٟ اٌعٛء ػٍٝ ِجّٛػح ِٓ أُ٘ ٚأتشص األ

. غاٌة اٌٛظ١فح ٘زٖ األخطاء ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ذؤٍ٘ٗ ٌٍّماتٍح اٌشخص١ح

أخطاء ٠جة ذجٕثٙا ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ٔاجذح 

شثاب دذ٠ثٟ اٌرخشج، ٚ٘ٛ ِا لذ ٠ؤثش ٕ٘ان ِجّٛػح ِٓ األخطاء لذ ٠مَٛ تٙا اٌىث١ش ِٓ اٌثادث١ٓ ػٓ ػًّ ٚخصٛصا ِٓ اي

ٌه، ػ١ٍه ذجٕة  كحببة سيرة ذاجيةػٍٝ فشص ٚصٌُٛٙ ٌّشدٍح اٌّماتٍح اٌشخص١ح ِٚٓ ثُ اٌذصٛي ػٍٝ اٌٛظ١فح، ٌزٌه ػٕذ 

: ا٢ذٟ

 هعلىهبت االجصبل الخبطئة 

ذساػذ ػٍٝ سٌٙٛح اٌرٛاصً  ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح خاصح ته، ػ١ٍه اٌرأوذ ِٓ دلح ٚصذح اٌرفاص١ً ٚاٌث١أاخ اٌشخص١ح اٌرٟ

. ِؼه، ٌزا ٠فعً اٌرأوذ ِٓ سلُ ٘اذفه ٚتش٠ذن اإل١ٌىرشٟٚٔ ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ٌه

 

 الهدف غير الىاضح 

ٌه، فاٌٙذف غ١ش  وراتح س١شج راذ١حالتذ أْ ذثذأ تٛظغ ٘ذف ِذذد ٚٚاظخ ٔد سؼ١ه ٚسغثره فٟ اٌذصٛي ػٍٝ اٌٛظ١فح ػٕذ  

غاٌة اٌٛظ١فح ٌذٜ صادة اٌؼًّ، إر لذ ٠شاٖ شخصا غ١ش ِذذد ١ٌٚس ٌٗ ٘ذف ٠سؼٝ إ١ٌٗ،  اٌٛاظخ ٠ؼطٟ أطثاػا سٍث١ا ػٓ

. ٌزٌه ٠جة أْ ذذذد ٘ذفه لثً اٌثذء فٟ وراتح س١شج راذ١ح ٌه

  (أنب)اسحخدام ضوير الوحكلن 
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أٚ إٔج١ٍضٞ ٔاجذح ١ِّٚضج، ٠ٚفعً  س١شج راذ١ح ػشت٠ٟفعً ذجٕة اسرخذاَ اٌعّائش اٌشخص١ح أٚ ظ١ّش اٌّرىٍُ ػٕذ وراتح 

تذال ِٕٙا االػرّاد ػٍٝ األفؼاي أٚ األٌفاظ اٌرٟ ذؼطٟ ذأث١شا إ٠جات١ا ٚذٛدٟ تإٌجاح ٚإٌشاغ ػٍٝ اٌّسرٜٛ إٌّٟٙ ٚاٌؼٍّٟ ِثً 

. دخ ٚأدسخ ٚغٛسخ ٚغ١ش٘ا ِٓ ٘زٖ األٌفاظ اٌرٟ ذرشن صذٜ إ٠جاتٟ ٌذٞ صادة اٌؼًّق

 الحقدم ألكثر هن وظيفة في نفس الىقث  

 

ذأوذ ِٓ ػذَ ٚجٛد أخطاء أثٕاء وراتح س١شج راذ١ح ١ِّضج ٌه 

ػ١ٍه تاٌرشو١ض ػٍٝ ٚظ١فح ِؼ١ٕح ٚذعؼٙا ٔصة أػ١ٕه ٌّشاػاج ٔٛػ١ح اٌث١أاخ اٌرٟ التذ أْ ذع١فٙا ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح 

ِٕفصٍح إرا وٕد ذشغة فٟ اٌرمذَ ٌٛظ١فر١ٓ ِخرٍفر١ٓ، تذ١ث كحببة سيرة ذاجية ِالئّح ٌٙزٖ اٌٛظ١فح، ٠ٚفعً أْ ٠رُ صٍح 

. ٌثٙا وً ٚظ١فحذرعّٓ وً ِّٕٙا ػٍٝ اٌّٙاساخ اٌرٟ ذرػ

 الحصوين غير الجيد للسيرة الراجية 

ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ج١ذج التذ أْ ذىْٛ ِٕظّح ذٕظ١ّا ج١ذا تشىً ٠ؼطٟ أطثاػا تا١ٌّٕٙح ٚاٌثساغح ٚاٌجارت١ح، ٠ٚفعً ػٕذ 

. فٟ ػشض اٌث١أاخوراتح س١شج راذ١ح ِشاػاج ذٕس١ك اٌخطٛغ ٚاسرخذاَ ػالِاخ اٌرشل١ُ إٌّاسثح ٚاال٘رّاَ تأسٍٛب إٌماغ 

 

 

 األخطبء اللغىية واإلهالئية 

خاصح ته، فخٍٛ س١شذه اٌزاذ١ح ِٓ ٘زٖ  وراتح س١شج راذ١ح٠جة ذجٕة اٌٛلٛع فٟ أٞ أخطاء إِالئ١ح أٚ ٌغ٠ٛح أٚ ٔذ٠ٛح ػٕذ 

. األخطاء ٠ؼطٟ أطثاػا ج١ذا ػٕه ٌذٜ صادة اٌؼًّ

 ذكر هعلىهبت هغلىطة 

ِغٍٛغح ػٕذ وراتح س١شج راذ١ح ج١ذج ٌه، ألْ صادة اٌؼًّ لادس ػٍٝ اٌرأوذ تىً تساغح ِٓ ذجٕة روش ِؼٍِٛاخ غ١ش س١ٍّح أٚ 

. ٘زٖ اٌّؼٍِٛاخ دْٚ أدٔٝ ِجٙٛد ٠زوش

أٚ تاٌؼشتٟ،  س١شج راذ١ح تاإلٔج١ٍضٞذؼرثش ٘زٖ األخطاء اٌرٟ ذُ روش٘ا سٍفا ٟ٘ األتشص اٌرٟ ٠مغ ف١ٙا تؼط اٌشثاب ػٕذ وراتح 

اذ١ح ذؤٍ٘ه ٌٍذصٛي ػٍٝ اٌٛظ١فح اٌّثا١ٌح اٌرٟ غاٌّا ٌٚزٌه ٠فعً ِشاػاج ٘زٖ األِٛس ِٚشاجؼرٙا ج١ذا إرا أسدخ وراتح س١شج ر

. دٍّد تٙا
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