طريقة تعلم اإلنجليزية باستخدام لغتك االم وترجمة جوجل
تاليف
سامي المحمادي

الجيل في هذا الزمان محظوظ ففي الماضي كانت الوسائل المستخدمة لتعلم االنجليزية قليلة كان
االعتماد على القاموس والصحف الورقية والمواد الدراسية كان التعليم بطيء وصعب لدرجة ان
اغلب الناس نفرت وكرهت تعلم اللغة االنجليزية
اما االن في عصر االنترنت فيوجد وسائل كثيرة للتعلم ومن بين هذه الوسائل موقع ترجمة جوجل
ساقوم بتعليمك اللغة االنجليزية الى ان تحترفها باستخدام طريقة سامي المحمادي لتعلم االنجليزية
باستخدام ترجمة جوجل وفي التفاصيل التالية ساقوم بشرح الطريقة

ماذا تعرف عن لغتك االم؟
لغتك االم هي التي رضعتها وانت طفل وتعلمتها من ابويك
هل لغتك االم هي العربية الفصحى اما اللغة العامية الدارجة؟
بالتاكيد لغتك االم هي العامية الدارجة وليست الفصحى التي هي لغة الكتب والصحافة
لماذا ؟
اللغة االم هي لغة تفكيرك انت تستخدم اللغة الجراء عمليات تفكير بعقلك بمعنى اخر انت تصب
فكرك في قوالب اللغة والتي هي الكلمات والجمل والمصطلحات التعبيرية واالساليب االنشائية كقول
السؤال والتعجب والطلب والعبارة البسيطة
اذن اللغة وعاء الفكر
طريقتي للتعلم هي استخدام اللغة االم للوصول الى اللغة الثانية اليمكن اللغة الثانية ان تحل محل
اللغة االم في عقلك سيصبح عقلك مترجم من اللغة االم الى اللغة الثانية الن تفكيرك مبني على اللغة
االم التي هي لغة تفكيرك
الجل تتعلم اي لغة في العالم البد ان تفكر بها يوجد مرحلتان تمر بها اللغة اوال اكتسبها عن طريق
االستماع وعن طريق القراءة وثانيا انتجها عن طريق التحدث وعن طريق الكتابة هذه هي مهارات
اي لغة استماع قراءة تحدث كتابة فالجل تتعلم االنجليزية البد ان تفكر بها بمعنى اخر تصبح لغة
تفكير ثانية لك ولكن المهيمن والمسيطر هي اللغة االم والتي هي العربية العامية الدارجة التي تعلمتها
من ابويك والعربية الفصحى التي تعلمتها في المدرسة والكتب والصحافة فانت لما تأتي تفكر تستخدم
جمل وعبارات العامية ولكن حينما تكتب رسالة او موضوع فانت تستخدم الفصحى

 :وطريقة سامي المحمادي للتعلم باستخدام ترجمة جوجل كالتالي
اشتري دفتر جامعي ابو  200ورقة دفتر واحد في البداية لتعلم الطريقة فاذا اتقنت الطريقة 1.
اشتري دفاتر اكثر واكثر
سننطلق من اللغة االم وهي العربية للوصول الى اللغة الثانية يعني من العربية نصل لالنجليزية 2.
اكتب الكلمات العربية كل كلمة في الجانب االيمن كل بعد سطرين كلمة واترك الجانب االيسر 3.
فارغ لكلمات اللغة االنجليزية
يجب ان تختار كلماتك من بيئتك ومحيطك تعلم في حدود بيئتك ومحيطك اذا كان بيئتك بيتكم 4.
والجيران والمدرسة والملعب فتعلم في حدودها الكلمات البد ان تنبع من محيطك اذا كان البحر او
السفر او التجارة ليس محيطك فال تختار كلمات منها النها ببساطة ليست محيطك فاللغة االم تشكلت
من محيطك فقط هذا ال يعني تضييق االفاق افاق الفكر لكن ان يعتاد عقلك على بناء تراكيب الكالم
بالتفاعل مع محيطك لذلك سيدور كالمك حول محيطك وبعد اتقان لغة التفكير حول محيطك وسع
الدائرة شيئا فشيئا ولكن البداية كلمات تنبع من محيطك
قسم كلماتك الى كلمات حركات وكلمات سكنات يعني ما هي الحركات حواليك وما هي االفعال 5.
التي ليس فيها حركة مثل افعال الشعور ابدا بالمحسوس الحركات ثم انتقل الى الساكن
سجل الكلمة التي تتبادر الى ذهنك ال ترتب اي كلمة حركة تخطر في بالك اكتبها في الجانب 6.
االيمن امأل الدفتر بالكلمات تذكر ترجمة جوجل ال تتعامل اال مع الفصحى التي هي لغة االعالم
والكتب والجرايد
لمعرفة معنى الكلمة باالنجليزي افتح موقع ترجمة جوجل واكتب الكلمة العربية وفي الجانب 7.
االيسر ستظهر الترجمة
ص ترجمتها 8.
اكتبها في الدفتر في الجانب االيسر بجوار الكلمة العربية  danceمثال  :كلمة رقَ َ
ولمعرفة النطق اضغط ايقونة النطق وانطقها مثلها
اذا وجدت كلمات انجليزية كثيرة فانظر للسياق الذي تستخدم فيه الكلمة مثال الكلمة ربط ستظهر 9.
 tieكل كلمة منها تستخدم في سياق خاص بيها فكلمة  link - tie - bindكلمات انجليزية مثل
لربط الصواميل وهكذا  bindلرابط االنترنت وكلمة  linkلربط ربطة العنق وكلمة

دون الصفحة االولى كلها وال تقفز للصفحة الثانية اال بعد حدوث االرتباط العقلي بين الكلمة 10.
العربية والكلمة االنجليزية
راجع الكلمات والتكرار يعلم الشطار راجع لمدة ثالثة ايام نفس الصفحة بعدها ضع الدفتر جانبا 11.
لمدة خمسة ايام وانت بعيد عن الدفتر بعد خمسة ايام افتح الصفحة االولى وانظر فقط ركز نظرك
فقط على الكلمات العربية دون النظر في الكلمة االنجليزية اذا تذكرت جميع الكلمات بسرعة فائقة فقد
حدث االرتباط العقلي وبقي لديك المراجعة من وقت الخر البد من المراجعة النها هي االهم لكن اذا
لم تتذكر وال كلمة او تتذكر فقط شكلها ولكن تنسى نطقها فالبد من المراجعة كن مخلصا مع نفسك
امين عليها اذا لم تتذكر بسرعة فائقة راجع لمدة ثالثة ايام متتالية وبعدها توقف وابتعد لمدة خمسة
ايام وهكذا تفعل في كل الصفحات تذكر ال تقفز من الصفحة الى صفحة حتى تضمن انه حدث ارتباط
عقلي صدقني لن تنسى وبعض الكلمات لها نغمة موسيقية ولذة في نطقها تساعدك على التذكر
والحفظ
تعلم الحركات والسكنات تعلم االسماء والصفات تعلم الجار والمجرور والظروف الزمانية 11.
والمكانية والحال تعلم االرقام والتاريخ هذه هي اللغة لو تعلمتها سوف تنجح في تعلم اي لغة بعد ذلك
اهم شيء الكلمات والعبارات والجمل تكون من واقع بيئتك ومحيطك
لن تحتاج الى القاموس او شراء قواميس فقط لغتك االم وترجمة جوجل 12.

