بسم اهلل الرمحن الرحيم
خطة لدراسة و تعلم اإلجنليزية:
أوالً :تعلم النطق
ثانياً :تعلم القراءة
ثالثاً :استمع و أشعر مبا تسمع
رابعاً :تكلم مبا مسعت
خامساً :أكتب ما قرأت
إضاءة:
هل تعلم أن للكالم صناديق يف ذاكرتك ,فهناك صندوق للكالم املسموع و هناك
صندوق للكالم املنطوق و هناك آخر للكالم املقروء و هناك آخر للكالم املكتوب ,فكلما
استمعت للكالم يكرب حجم صندوقك و كلما نطقت كذلك و كلما قرأت أو كتبت كذلك,
و عقلك يعتمد على وسيلتني هما شعورك و تفكريك ,شعورك يف حالة اإلستماع و القراءة,
و تفكريك يف حالة التحدث و الكتابة.
أوالً :كيف تتعلم النطق
هناك طريقتان لتعلم النطق  .1اإلستماع اىل املتحدث األصلي للغة  .2مطالعة القواميس
بكل جهد ممكن .إذا مسعت كلمة من املتحدث األصلي للغة فحاول أن تنطقها كما
مسعتها و أن تكرر نطقها حتى يستقيم فمك
أما مطالعة القواميس فهذه القواميس مبنية على كتابة رموز صوتية للكلمة لكي يتسنى لك
نطق الكلمة من خالل ترميزها الصوتي .مثال :كلمة  channelو اليت تعين قناة ترميزها
الصوتي هو
/chán əl/الحظ اآلتي:
▪أن احلرفان الساكنان  chإذا اجتمعت فهي تنطق ْتشْ و هناك رمز صوتي آخر هلا
هو ∫ tفإذا رأيت بعد ذلك كلمة فيها الصوت  chفسوف تنطقها تْشْ و قس على ذلك بقية

األصوات
▪كلمة  channelعبارة عن مقطعني صوتيني األول هو  /chan/و الثاني هو  /əl/و
وضعت عالمة ) ' ( فوق  aلداللة على أنها أعلى نربة صوتية و هو ما يسمى  stressأي أن
الـ  stressيكون على هذا املقطع الصوتي الحظ معي لو غرينا مكان عالمة
شانَل أما عندما غرينا مكان عالمة
الـ  stress /chan ə'l/ففي النطق األول تصبح هكذا تْ َ
شنَالْْ لذلك راقب أين عالمة الـ stress .
الـ  stressأصبح النطق هكذا تْ َ
▪الكلمات االجنليزية أنواع فيوجد نوع ذو مقطع صوتي واحد و نوع آخر مقطعني
صوتيني و نوع آخر ثالثة مقاطع صوتية و نوع آخر متعدد املقاطع أمثلة:
1.مقطع صوتي واحد: feel, book, make, sit
2.مقطعان صوتيان: happy, paper, pencil
3.ثالثة مقاطع: president, discover, remember
4.متعدد املقاطع: laboratory, embarrassment
▪أن الرمز الصوتي  /ə/يطلق عليه شْوا وهو يأتي دائماً يف املقطع األضعف نربة صوتية
و هو ميكن أن حيل بدل احلروف املتحركة اخلمسة )  vowels ( a, e, i, o, uو هو
عبارة عن فتحة أو كسرة أو ضمة مثل:
فتحة channel /chán əl /
كسرة pencil / pen səl /
ضمة atom / ô təm /
ثانياً :كيف تتعلم القراءة
ماذا تعين القراءة؟ هي تعويد فمك على قبض أو بسط الشفتني و القراءة نوعان.1 :
قراءة هيكلية  .2قراءة شعورية .املقصود بالقراءة اهليكلية هي عملية فحص هيكل
الكالم أو تراكيب الكالم  .ميكنك االطالع على كتاب يعلم قواعد اللغة االجنليزية
ابتداءً من أجزاء الكالم و تفاصيلها و أنواع اجلمل و أنواع األزمنة الفعلية و غري ذلك من

القواعد .أما القراءة الشعورية فهي عملية إدراك عقلك للنص الذي تقرأه ,هذا اإلدراك له
ثالثة أحوال  .1حالة الشيء  .2حالة الفعل  .3حالة الشعور و اليت أمسيها احلالة
اإلدراكية للكلمة ,فكلمة جبل تعين حالة إدراكية لشيء يتصف هذا الشيء بهيئة و شكل
معني مييزه و لكي تشري اىل هذا الشيء فتقول الرموز الصوتية و اليت هي ج ب ل .إن
احلالة اإلدراكية متشابهة يف مجيع اللغات ألن االنسان واحد و عقله واحد يف مجيع
أحناء العامل و لكن الذي خيتلف هو الرموز الصوتية أو الكتابية فمثالً يف العربية يقال
جبل أما يف االجنليزية فيقالmountain .
فحالة الشيء تصف األشياء و حالة الفعل تصف العمليات الفعلية اليت يقوم بها االنسان و
حالة الشعور تصف شعور هذا االنسان.
لننظر اآلن كيف تقرأ؟ أول ما تبدأ يف القراءة تبدأ خاصية مهمة يف عقلك و هي التخيل
أو التصور الذهين  .و هو عبارة عن رسم صورة ذهنية يف املخيلة عن ما قرأت أو مسعت
و هذا هو املقصود بالشعور باللغة  ,أنت تشعر باللغة عندما تسمع كالم أو تقرأ كالم فعندما
تسمع أو تقرأ فإنك ترسم أو تصور الكالم يف هيئة صور ذهنية حيث يقوم عقلك بتخزين
هذه الصور يف ذاكرتك .و عندما تسمع أو تقرأ حاالت مشابهة يستحضر عقلك الصور اليت
خزنتها يف ذاكرتك وهو ما أمسيه املعايشة السابقة لك لفحوى الكالم  ,فشيء قد عايشته
من قبل تتخيله و تتصوره بسرعة  ,أما إذا مل تعايشه من قبل فإن تصورك يضعف قليالً.
فإذن الشعور باللغة يف حالة اإلستماع و القراءة.
ثالثاً :استمع و أشعر مبا تسمع
أعتقد أنك قد فهمت مقولة الشعور باللغة و هي أن تشعر مبا تسمع باستخدام التصور
الذهين .هذه مرحلة مهمة للغاية حيث تقوم بتعويد عقلك على الشعور باحلياة من خالل
اللغة االجنليزية  .و كما قلنا أن احلالة اإلدراكية متشابهة يف مجيع اللغات و لكن الذي
خيتلف هو الرموز الصوتية أو الكتابية  ,فقدرتك على ربط لغة الكالم باحلاالت اإلدراكية
هي حمور رحلة تعلم اللغة االجنليزية  .إذن يأتي دورك اآلن لكي تستمع اىل الرتاكيب

اللغوية االجنليزية من خمتلف وسائل اإلعالم املرئي و املسموع و أفضّل اإلستماع من
الواقع إن استطعت اىل ذلك سبيال.
رابعاً :تكلم مبا تسمع
ال تسمع و تصمت هذه خطة فاشلة إذا مسعت تكلم فور ًا مبا تسمع و لو كان كالمك
مكسر أو غري صحيح فحالتك تشبه الطفل الذي يتعود على الكالم و طريقة التكلم.
والتحدث هو عملية تفكري و ربط حقائق تصاغ يف صورة كالم و هي القدرة على تصوير
األحداث كما وقعت فالتصوير خيتلف عن التصور  ,فالتصور حالة شعور أما التصوير هو
حالة تفكري حيث تقوم بربط اجلمل و الكلمات مع بعضها البعض لكي تصور الصور
الذهنية اليت يف عقلك  ,و العملية تشبه عملية الرسم فالتصور هي الصورة أو الرمسة
املرسومة يف املخيلة و التصوير هو رسم هذه الصورة على الورق  .و هذه املرحلة من
اخلطة مهمة غاية األهمية حيث املسألة تكمن يف التعود على تراكيب الكالم وفق
قواعد هذه اللغة اليت مسعتها أو قرأتها.
خامساً :أكتب ما قرأت
ال ختتلف الكتابة عن التحدث فكالهما تفكري باللغة أي قدرة على التصوير ,و لكن يف
التحدث أنت تتعامل مع الرموز الصوتية اليت تدل على املدركات ,أما يف الكتابة فأنت
تتعامل مع الرموز الكتابية  ,و يف االجنليزية أحيان ًا ختتلف الرموز الكتابية عن الرموز
الصوتية لذلك هم يلجئون اىل طر يقة الرتميز الصوتي برموز صوتية.
أي كالم تقرأه أكتبه فوراً و التكرار يعلم الشطار  ,كرر الكتابة اىل أن يتعود و يطاوعك
قلمك ويدك على ذلك و أقرتح عليك أثناء الكتابة تكلم مبا تكتب.
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