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  الصفحة  العنوان

  ٨  							شكر	وعرفان

ن�نشاطا�لتعلم�اللغة • عشر
ً

  ٩  .و
  :اAقدمة

  ١٢  .ملخص�الكتاب •

ِهــــل�سيــــساعدني�اتبــــاع�ا�بــــادئ� •
ُ ُ

ة�:ي�هذا�الكتاب�:ي�تعلم6؟   را�ذكو
١٧  

َّ�تعـــــــــــــــــــرف�عBـــــــــــــــــــى�:ل	2وا�بـــــــــــــــــــدأ •

�EــــــــــFُاحتياجاتـــــــــك�وتعلـــــــــم�مـــــــــا�هـــــــــو�أك

فائدة�لك
ً

.  

١٩  

�تعلمــك�بــMن�:ثــانياAبــدأ	ال • َ�واز ُّ ْن

ِالجوانب�Uبعة ر ِ.  
٢٠  

  

  
  

  :لالفصل	2و

ُما	الذي	تحتاج	إ1ى	

ِمعرفته	لتتعلم	

  لغة	أجنبية؟

فـــــــــــا�:	الثالـــــــــــثا�بـــــــــــدأ • �وفـــــــــــر�ظر
ً
و ْ َ

ِتــــساعد�عBــــى�الــــتعلم�باســـــتخدامش�
ُ

ِطرائق�جيدة�لتعلم�اللغة ِ ٍ
َ.  

٢٢  
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 ا�حتويات فهرس 

 

  الصفحة  العنوان

ْ�كــن�متحفــزا�واعمــل�:اAبــدأ	الرابــع • ً ْ

�اعمل�ما�يلزمك�عمله–ِبجد�
ُ ُ ْ.  

٢٣  

�اذا�تتعلم�هذه�اللغة؟ •
َ ُ  ٢٥  

ِكـــــــم�تحتــــــــاج�أن�تـــــــتعلم�مــــــــن�اللغــــــــة�
َ ُ ْ

rلتتما�opqمع�كونك�سائحا�أجنبيا؟ ً
ِ  

٣١  

البحـــــــث� •
ُ

ات� ٍعـــــــن�كلمـــــــات�وعبـــــــا رٍ

ٍباستخدام�كشاف�سياtي ِ.  
٣٢  

  :الفصل	الثاني

رف	عVى	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــت
ْ َّ

ْاحتياجاتك	وتعلم	
ِ

َما	هو	أك_'	فائدة	لك ً ُ  

ًاكتشف�كم�تعرف�مسبقا ُ ْ ْ
ِ.  ٣٥  

�من� • �لغة �تعلم �يمكنك ْكيف
ٍ ُ ُ َ

ِخ}ل�yستماع؟ ِ  
٣٩  

ْكيــــــف�يمكنــــــك�تعلــــــم�لغــــــة�مــــــن� •
ٍ ُ

ُ

  ِخ}ل�القراءة؟
٤١  

 :الفصل	الثالث

	تعلمك	 َواز ْ
	–ن

ِتعلم	من	خ(ل	
ْ ْ

fِستماع	والقراءة ِهــــــل�مــــــن�الجيــــــد�أن�ت •  ِ
ّ ًختــــــار�كتابــــــا�ْ َ

َّماتعـــــــــــا�وتقـــــــــــرأه�كـــــــــــام}،�متعلمـــــــــــا�كـــــــــــل� ً ً ً

ِالكلمات�الجديدة�ال��6تواجهك�فيه؟ ِ  

٤٧  
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  الصفحة  العنوان

ْكيــــــف�يمكنــــــك�تعلــــــم�لغــــــة�مــــــن� • ُ َ

ِخ}ل�التحدث؟ ِ  
 :الفصل	الرابع  ٥١

	تعلمك	 َواز ْ
	–ن

ِتعلم	من	خ(ل	
ْ

ِالتحدث	والكتابة ِ  
ْكيــــــف�يمكنــــــك�تعلــــــم�لغــــــة�مــــــن� •

ٍ ُ
ُ َ

ِخ}ل�الكتابة؟ ِ  
٥٥  

ُما�التعلم�ا�قصود�الذي�ينب�ـي� • ُ

  أن�تقوم�به؟
٥٧  

ات� • ِكيــــــف�يمكنــــــك�تعلــــــم�العبــــــا ر ُ ُ

ِمتعددة�الكلمات؟ ِ  
٦٣  

ٍهــــــل�مـــــــن�الجيــــــد�تعلـــــــم�كلمـــــــات� • ُ
ِ ْ

ًم�Eابطة�معا؟ ٍ  
٦٥  

َكيف�تتعلم�النطق؟ • ُ َ
  ٧٠  

َكيـــــــــف�تـــــــــتعلم�القواعـــــــــد� • ُ َ
َّأو�أي�(

  ؟)6pqٍء
٧٢  

 :الفصل	الخامس

	تعلمك	و َاز ْ
	–ن

ِتعلم	م(مح	اللغة	
َ ْ

  ٍبشكل	مقصود

ِكيف�تتعلم�ا�فردات؟ • ُ َ
  ٧٤  
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 ا�حتويات فهرس 

 

  الصفحة  العنوان

ِتطوير�ط}قة�yستماع • ِ ُ.  ٧٨  

ِتطوير�ط}قة�التحدث • ِ ُ.  ٨٠  

ِتطوير�ط}قة�القراءة • ِ ُ.  ٨١  

 :الفص	السادس

	تعلمك	 َواز ْ
ْ	كن	–ن

ِطلقا	باستخدامك	
ً

ــــــــــــــــــــــــــــAا	ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ رفـــــــــــ
ُ

  
ِتطوير�ط}قة�الكتابة • ِ ُ.  ٨٤  

ِأوضاع�التعلم •
ُ.  ٨٧  

��يئة •
ُ

  ٩٠  .ِ�التعلمِ�أوضاع

 :الفصل	السابع

ًهuv	أوضاعا	 ْ

ِتساعد	عVى	التعلم
ُ  

yستفادة •
ُ

�من�ا�علم ِ�القصو   ٩٢  .ى

؟ • �تعلم�لغة�أخر ىكم�يستغر ٍق ُ ُْ َ
  ٩٨  

ًكن�متحفزا • ْ.  ١٠٦  

 :لفصل	الثامنا

ًكن	متحفزا	 ْ

ِواعمل	بجد
ْ  

ِاعمل�بجد •
ْ.  ١١٤  

  ١١٨    اAراجع
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���������W� �
�متساويةِ�الكلماتُ�جميعْ�هل:٢.١ا�لحوظة�

ٌ
  ؟

  ؟ِ�الكبارَن�مَ�أفضلِ�اللغاتU�ُطفالُ�يتعلمْ�هل:٤.١ا�لحوظة�

�طريقةَ�ما��ي:٥.١ا�لحوظة�
ُ

  ؟U�ِساسيةِ�الكلمة

  �ما��ي�ا�بادئ�Uك�EFأهمية�:ي�تعلم�اللغة؟:٨.١ا�لحوظة�

�الذي�ينب�ي�أن�تقرأِ�القراءةُ�ما�مقدار:٨.٢ا�لحوظة�
َ
  ه؟
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ٌشكر 
ُ

ٌوعرفان 
ِ 

 

  

�������� �����  

�لــر اًكثMــEٌّممــ�ن�أنــا� ؤلديفــد�جونــسو �تجربتــه�الEFيــن ّاه�حــو ة�:ــي�ل

�قيمـة�اً�ونقده�البناء�للكتـاب،�خـصوص،تعلم�اللغة �yهتمـامل�حـو

وقــــــد. ِ�للنطــــــقِا�قــــــصود
�مفــــــصلةٍ�جانــــــت�هــــــو�ز�تعليقــــــاتْتَمَّ

ً
 اً�جــــــد

�كـَّ�كمـا�أن،ِ�متعلمـ�6اللغـةِل�و:ي�متناو،اً�عمليَ�الكتابتجعل
ُ
{
r

�مـن�

ز،�وسـتيفن�إبــس�ن،�وك}وديابEMنانـدي،�وني �رفرانـك�بــو ركــو¤�جيلمــو

  .ِ�الكتابَل�حواًمشجعا�وًنافع اًقدموا�نقد
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�����        

س¦�دفَيـــ
ُ

إذا�فـــ ،البـــالغMن U�ِجنبيـــةِ�هـــذا�الكتـــاب�متعلمـــ�6اللغـــة

كنـــــــــــــــت
َ

�لغـــــــــــــــةُ�تـــــــــــــــتعلم
ً

̈يـــــــــــــــة Mانيـــــــــــــــةِ�أو�الفرنـــــــــــــــسيةِ�كا©نجل�Uأو�ِ�أو��

�¤�يٍ�دولــــة�:ــــيِ�أو�الــــساموانيةِ�أو�الــــصينيةِسيةيــــنوªند
تحــــدثُ

ُ
�ف»�ــــا�

EMعونُنسيكو َ،�فإن�هذا�الكتابِ�اللغةَ�بتلكاًكث�
ً

  .ا�لك

�عنـــدما�ِ�:ـــي�هـــذا�الكتـــابِ�ا�عطـــاةِ�ا�ق�Eحـــاتُ�اســـتخدامُمكـــنُوي

�لغــــةُتــــتعلم
ً

َ�الــــشخصُ،�أو�عنــــدما�تكــــوٍعلــــمُ�مَن�دواً�ذاتيــــ �َ�الوحيــــدن

اسيةٍ�:ي�صفوفُنعلم،�أو�عندما�تكوُها�مع�مُالذي�يتعلم ٍ�د   .ر

��
������������������
��Wא���� �

صفَيــــــــ
ُ

�هــــــــذا�الكتــــــــاب�عــــــــشرين�نــــــــشاط
ً
�¬�ــــــــا�َ�أن�تقــــــــومُ�يمكــــــــنا

مقدمة�و�ي�،كَوحد
ٌ  ُّوكـل. �الكتـابصـفحات�:ـي�ٍ�أنـشطةِلجـداو�:ـي�َ

�يــصفٍ�نــشاطِلجــدو
ُ

�وجميــع�Uنــشطة�،�فوائــدهُ�النــشاط،�ويــشرح

�التا±يجة�َرْدُم �أدنـاه�إ±ـى�) ٣.١(�ويش�EMالـرقم�،ل:ي�الجدو ل:ـي�الجـدو

�٣أن�هــــذا�النــــشاط�موجــــود�:ــــي�الفــــصل� �نــــشاط�:ــــي�لجــــدول�:ــــي�أو

  .ذلك�الفصل
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 مقدمة 

 

ة  الجانب لقم	الجدو(النشاط	  راAها   )ر

القراءة  yستماع
ُ

�وقت
َ

  )٣.١(�yستماع�
مدخ
َ

زة�ِ�مرتكُ}ت

o²ى�ا�عBالقراءة  ع  
القراءة
ُ

  .)٣.٢(�الواسعة�

القراءة
ُ

  .)٣.٣(�ا�حددة�

  ثالتحد
  .)٤.٢(تمثيل�Uدوار�

َّ�معدة�ٌمحادثات ُ)٤.٣(.  
زة�ِ�مرتكٌجاتَمخر

o²ى�ا�عBع  
القراءة  الكتابة

ُ
  .)٤.٤(�والكتابة�

  .)٥.٢ (ٌترمy  ¨Mستماع

القراءة  القراءة
ُ

�ا�رك
َّ

  .)٥.٣(زة�

اتٌجمل  التحدث ٌ�أو�حوا
  .)٤.١(�محفوظة�ر

�عBى�ٌزِ�مرتكٌتعلم

  اللغة

�مؤخٌنسخ  الكتابة
َّ
  .)٥.٤(ر�

  .)٦.١(ر�َّ�مكرٌاستماع  yستماع

  .)٦.٢ (٢/٣/٤  التحدث

�ِ�الط}قةُتطوير

  يةاللغو

  القراءة
قراءة
ٌ

  .)٦.٣(رة�َّ�مكر

قراءة
ٌ

  .)٦.٤(�سريعة�
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 مقدمة 

 

  الكتابة
كتابة
ٌ

  .)٦.٥(�دقائق��١٠�دة�

كتابة
ٌ

  .)٦.٦(رة�َّ�مكر

  ّعام ٌغرض

  .)٥.١(�الكلمات�ُبطاقات  

ات ٌمها   .)٧.١(�Eابطة��مر

  .)٨.١(�ا�وضوعات�ُسج}ت

سة مما
ُ
  .)٥.٥(�ªم}ء�ر

�ْ�لكـــنِ�مـــن�Uبحـــاثِ�عBـــى�الكثMـــEُ�هـــذا�الكتـــابُيعتمـــد ن�لكـــي�يكـــو

لـم�أا�قــدر�ا�ـستطاع،��rوعمليـاًختـصرم
ُ
�إ¤ْرِشــ
ّ

اســات ِ�إ±ـى�بعـض�الد . ر

يس�yســــــــــتماع�) ٢٠٠٩(نيــــــــــشن� راجــــــــــع،�ِ�مــــــــــن�ا�راجــــــــــعٍو�زيــــــــــد رتــــــــــد

̈يـــــــة�لغـــــــة�ثانيـــــــة Mنجلªك،�. لغـــــــة�أجنبيـــــــة/والتحـــــــدث�:ـــــــي� رنيـــــــو�يـــــــو

̈يــة�،�)٢٠٠٩(ونيــشن�راوتلــدج،� Mنجلªيس�القــراءة�والكتابــة�:ــي� رتــد

اوتلــدج،�ونيــشن�،لغــة�أجنبيــة/لغـة�ثانيــة ك،� ر�نيــو�يــو ،�مــا�)٢٠١٣(ر

̈يـــة�لغـــةل½كـــل�معلـــم�عBـــى�الـــذي� Mنجل
ً

: ل؟�ســـيئو�أن�يعرفـــه�أجنبيـــة

  .كومباس�للنشر
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ا�بدأ
ُ

فَّ�تعر:ل�Uو
ْ

�فائدةُ�ما�هو�أكEFْك�وتعلمِ�عBى�احتياجات
ً

  .�لك

ا�بدأ
ُ

U�ِبعةِ�الجوانبَك�بMنَ�تعلمْن�واز:�الثاني   .ر

ا�بــدأ
ُ

�الثالــث
ُ
�َ�طرائــقِ�عBــى�الــتعلم�باســتخدامُ�تــساعداًه¿ــ¾�أوضــاع :

  .�لتعلم�اللغةٍجيدة

ا�بدأ
ُ

ك�عملُ�ما�يلزمْ�اعمل–د�ِ�بجْ�واعملاً�متحفزْ�كن:ُ�الرابع
ُ
  .ه

ِ�كــــــــل:ــــــــي اً�متــــــــساوياً�وقتــــــــَ�إ±ــــــــى�أن�تقــــــــ6pÀُتحتــــــــاجو
�مــــــــن�ٍ�جانــــــــبّ

U�ِبعةِالجوانب   :ر

�من�ا�دخُالتعلم -١
َ

 .)yستماع�والقراءة(زة�عBى�ا�ع�o²ِ}ت�ا�رتك

 .)التحدث�والكتابة(زة�عBى�ا�ع�o²ِجات�ا�رتكَ�من�ا�خرُالتعلم -٢

اســــــــــة�النطــــــــــق،�وا�فــــــــــردات،�(ز�عBــــــــــى�اللغــــــــــة�ِ�رتكــــــــــ�اُالــــــــــتعلم -٣ رد

 .)والقواعد،�وغEMها

�متمكنـ (ٍ�الط}قةُتطوير -٤ ًأن�تكو �مـن�اسـتخدام�مـا�تعرفـه�مـن�ان

 .)قبل
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�هـــــدفَّدُ¤�بـــــ �أن�يكـــــو
ُ
�فـــــإذا�كـــــان�،اًك�مـــــن�تعلـــــم�اللغـــــة�واضـــــحن

تحــــدثك�للغــــة�هــــو�هــــدف
َ

�شــــخصك�الــــرئيس،�فعليــــك�البحــــث�عــــن�

اسـتك�للغـةاًى�نطـق�اللغـة�مبكـريـساعدك�عBـ �لكـن�عنـدما�،ر�عنـد�د

�القــراءة�هــدفك�الــرئيس،�فعليــك� �ا�قــصود�وا�نــتظمبــالتعلم�نتكــو

  .با©ضافة�إ±ى�الكث�EMمن�القراءةلمفردات،�ل

�لـــــــــــــتعلم�اللغـــــــــــــة�عليـــــــــــــك�أن�اًن�أســــــــــــلوبيهنــــــــــــاك�قرابـــــــــــــة�عـــــــــــــشر

يـــــة�اســـــتخدام�هـــــذه�Uســـــاليب�تـــــستخدمها،�وعليـــــك�أن�تفهـــــم�كيف

�لجــــداو�وهــــذه�Uســــاليب�موصــــوفة�:ــــي�،�ا�ناســــبنا�وبــــالتوازًجيــــد

  .Uنشطة�:ي�هذا�الكتاب

وعندما�تبدأ
ُ

تمكـ�تعلـم�اللغـة،�
َّ

ا�كونـة� )١(البقـاءدات�َمفـر ن�مـن

لفظـــــــــة ١٢٠مــــــــن�
ً

�نيـــــــــشن� اً�وتركيبـــــــــ للتلــــــــك�اللغـــــــــة�مـــــــــن�موقــــــــع�بـــــــــو

ªلك�Eونـــي،�وتعل
َّ
ا�لـــم�تكـــن��وإذ،هـــا�باســـتخدام�بطاقـــات�الكلمـــاتْم

ك،�فابحـــــث�عـــــن�متحـــــدث�لتلـــــك�اللغـــــة�ِللغتـــــ بقـــــاءهنـــــاك�مفـــــردات�

                                                           

�)survival vocabulary(ا�قصود�بمفردات�البقاء�أو�النجاة�كما�يسم»�ا�ا�ؤلف� )١(

سها�الناس�عادة�:ي� ات�Uساسية�ال��6يما ر�ي�مجموعة�من�الكلمات�والعبا ر

�واللوحات� قام Uو� �والشراء �والبيع �التحية �مثل �أخر �لبلدان رالسفر ى

صف�الطريق�والسك وªشادية�و  ].ا��Eجم [.ن�وطلب�الطعام�وغEMهار
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دلــي} البقــاءك�:ــي�تكوي�Æــا�باســتخدام�قائمــة�مفــردات�َليــساعد
ً

�،�لــك

غبـــت�:ـــي�اســـتخدام�الهـــاتف�اللـــوÇي�أو�الجـــوال،�فابحـــث�عـــن� روإذا�

ك�مــــــــن�بطاقــــــــات�ِبرنــــــــامج�جيــــــــد�للبطاقــــــــات�يــــــــساعدك�عBــــــــى�تعلمــــــــ

�صــــــــــغEMةٍ�وإ¤�فاســــــــــتخدم�بطاقــــــــــات،الكلمــــــــــات
ً

�الكلمــــــــــة�أو�اً�واضــــــــــع

Uة� �ولـتكن�،جنبية�عBى�جانب،�وال�Eجمة�عBى�الجانـب�Éخـررالعبا

فع}
ً

س¦�ا�م البقاء�من�مفردات�اً�متمكن ِمن�خ}ل�مما �وتاًررار
َ

  .اًركرا

نــصه�عBــى�لم�يعجبــك�:ــي�تلـك�اللغــة�وابحــث�عــن�يابحـث�عــن�فــ

�عديـدةٍلم�مراتي�من�الفًشاهد�أجزاءو ،الشبكة
ً

ْ�بينمـا�أنـت�تـد
س�ُر

  .صَّالن

�اًللغـــة�Uجنبيـــة�وابـــدأ�بقراءتـــه�مـــستخدم�:ـــي�ااً�قـــصEMاًخـــذ�كتابـــ

�Uفـــــــضل�و ،القـــــــاموس �ســـــــه}اًكتابـــــــنأن�يكـــــــو
ً

�َن،�ويمكـــــــن�أن�تكـــــــو

�Uطفــال�لتلــك�اللغــة�ُالكتــب �Uصــليو ن�ال�ــ�6يــستخدمها�ا�تحــدثو ن

ن�تعلـــــم اس�عنـــــدما�يبـــــدؤ َ:ـــــي�ا�ـــــد و �وبعـــــد�،اً�مناســـــباًر�خيـــــاِ�القـــــراءةر

،�اقرأه�مرةاًقراءتك�للكتاب�جيد
ً

�بسرعة� ا�ـرة ىَّدتتعـى�أخر
َ

�Uو±ـى�

ةَّ�ا�كــرِضــع�الكلمــاتو ،بــضعفMن�عBــى�Uقــل
َ
�ِ�الكلمــاتِ�:ــي�بطاقــاتر

اقرأ .هاَسُرلتد
ْ

EMٍ�أسبوعَّ�كلِ�السهلةِا�من�النصوصً�كث.  

ٍ�مـع�متحـدث�أصـBيِثُّ�للتحـدٍ�وقـتَ�ترتيـبْلوحا
�اً�للغـة�إمـا�وجهـّ

�عBــــى�أدوار�مفيـــــدة��واقـــــفْبرَّتـــــد،�و�أو�عـــــن�طريــــق�الـــــشبكةٍلوجــــه
َ
�
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�مــن�ا�U�ِغــراضِم،�وشــراءِهِ�وتــوديعِ�النــاسِ�تحيــةَ،�مثــلٍةّمــعا
َ
ِالَحــ
ّ�،

�هــــــذه�Uدوار،�وyِتجاهــــــات�عــــــن�ِالــــــسؤال�وِ�ا�ــــــساعدةِوطلـــــب �ر�كــــــر

�عديـــدةٍمـــرات
ً

�طلِ�بطريقـــةَن�إ±ـــى�أن�تكـــو
ْ
احـــتفظ�بقائمـــة�م�Æـــا�،�وٍقـــة

�ومتنوعةٍ�عل»�ا�مراتَلكي�تتمرس �أخر
ً

  .َ�أسابيعِةّ�عدَ�خ}لى

تعلـــــ
َّ
مـــــ}ُ�جْم

ً
ات ٍ�وعبـــــا �مفيـــــدةر

ً
�لكـــــن�،ٍ�كاملـــــةٍاتَدَحـــــَ�:ـــــي�شـــــكل�و

�وكيف�تتناسـب�تلـك�Uجـزاء�مـع�،هاَم�أجزاءَا�من�أن�تفهًتأكد�أيض

�تـــــذكُ�يجعـــــلU�ِجـــــزاءُ�ففهـــــم،بعـــــضها�الـــــبعض
ُّ
ةَر �ِ�أو�الجملـــــةرِ�العبـــــا

�سهولةَ�أكEFِالكاملة
ً
.  

�تعلــــــــــــْبَّتجنـــــــــــ
ُّ

بــــــــــــةِ�أو�ا�تقــــــــــــاب}تِ�ا�رادفــــــــــــاتَم ِ�ا�تقا  ِد�أو�أفــــــــــــرار

�فا�جموعــــــــة،اً�معــــــــٍ�معجميــــــــةٍمجموعــــــــة
ُ

�ا�عجميــــــــة
ُ
مجموعــــــــة�ــــــــي� 

ُ
�

،�ِ�الفواكـــهِ،�وأســـماءِ�الـــسنةِ�أشـــهرَمثـــلواحـــد��فهـــوم��تنتمـــ�6ٍكلمـــات

�فلــــو�تعلمــــت،ِ،�وا�}بــــسِ�الجــــسمِ،�وأعــــضاءِوUلــــوان
َ

�:ــــي�ِ�الكلمــــات

�نفـــسه،�فـــستختلطِمثـــل�هـــذه�الثنائيـــات�أو�ا�جموعـــات�:ـــي�الوقـــت
ُ
 

�ممــــا�يجعل،ِ�مــــع�بعــــضها�الــــبعض�ال�ــــ�6ف»�ــــاُالكلمــــاتعليــــك�
ُ

EــــFَهــــا�أك�

صعوبة
ً

�عند�التعل
ُّ
  .م

اســـةِ�الوقـــتَ�بعـــضِاقـــض ِ�بانتظـــام�عBـــى�د ســـتِ�النطـــقر ِ�ومما ه،�ر

ِ�مــع�معلــُلَّويفــض
ّ

�أصــواتُم�يفهــم
َ

ا�إذا�ك�rجــدٌّ�وهــذا�مهــم،ِ�اللغــة
ُ

نــت
َ
�

�لغةُتتعلم
ً
�ال��6تـستخدم�أصـواتِ�الصينيةِ�كاللغةِز�عBى�النEÏةِترتك 

ً
�ا

  .ك�Uو±ىِلغتمختلفة�عن�
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ِمـــــــن�أهـــــــم
طّ ِ�الـــــــشر �التِ�تعلـــــــم�اللغـــــــة�عBـــــــىُال�ـــــــ�6تـــــــساعد و

�ُكـــــــرارَّ

�وجــــودةُا�تباعـــد
ُ
ا�عطــــ yِهتمـــام 

َ
�وتــــزداد�الجــــودة،ِ�اللغـــةِلعناصــــر ى

ُ
�

�مـــا�واجهتـــِبتـــذكر
َ

 ِ�وال�EاكيـــبUِلفـــاظ ِتـــذكر،�وتحليـــلُي�مـــا�ِوتنـــوعه،�

  .�ا�قصودوyهتمام،�هاِوشرح ِويةاللغ

�تعلــم ُوينطــو متعلمــ�6أن�،�ح�ــ�oِهــدَ�عBــى�الكثMــ�Eمــن�الجِ�اللغــةي

ا�هــــــرة ِاللغــــــة
َ

� �عنــــــد�تعلــــــاً�كبMــــــEاًجهــــــدن�يبــــــذلو
ُّ

ة،�ولــــــذا�كــــــن�م�اللغــــــ

�عـــا±ي�وّ�بجـــدلعمـــل�لاًمــستعد َبانتظـــام،�وأن�تكــو مـــن�خـــ}ل�ة�ّالهمـــ ن

يــــادةِك�:ــــي�اســــتخدام�اللغــــةِ�نجاحاتــــِتــــدوين ِ�و  ،�معرفتــــك�اللغويــــةز

ضــع�أهــدافو
ً
�أســبوعيةا

ً
�منتظمــة
ً

�ٍهــا،�وصــفحاتَ�لتتعلمٍ�مــن�كلمــات

�واحـتفظ،ِ�ا�:ـي�yسـتماعَ»ِ�لتقـضَلتقرأها،�ودقائق
ْ

�ُ��ـا�تقـومّلِجِ�بـس

�تقد ُّبه�لكي�تر   .كَمى
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بعـــــةُرضعـــــَي �هـــــذا�الفـــــصل�أ
َ
عBـــــى�ا�تعلمـــــMن�ية��أساســـــَ�مبـــــادئر

�لغــةُاتباع هــا�عنــدما�يتعلمــو
ً
،�أِ�التاليــةِل�و:ــي�الفــصو،ى�أخــرن

ُ
�َيِعطــ

�مفــــص}اً�واحــــد�مــــن�هــــذه�ا�بــــادئ�تركMــــ¨ُّكــــل
ً
�ُ�ولــــذا،�فهــــذا�الفــــصل،

يقدم�نظرة
ً

�عامة
ً

  .�عن�الكتاب

فَّ�تعر:لا�بدأ�Uو
ْ

�فائدةُ�ما�هو�أكEFْك�وتعلمِ�عBى�احتياجات
ً

 .�لك

  .رك�بMن�الجوانب�Uبعةَ�تعلمْن�واز:ا�بدأ�الثاني

فْ¾ه¿ :ا�بدأ�الثالث �ظر
ً
�َ�طرائـقِ�باسـتخدامِ�عBى�التعلمُ�تساعداو

  .�اللغةِ�لتعلمٍجيدة

ك�عملُ�اعمل�ما�يلزم–�بجد�ْ�واعملاً�متحفزْ�كن:ا�بدأ�الرابع
ُ
  .ه


���א9.+��6����78א(.�5*��4�,*!$2�3*���:��?��?�!+>א�א�<�+�=
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  .�ا�مكنةUِسباب ُ،�وهنا�بعضُك�هذا�الكتابَيساعدبا©مكان�أن�

	مــــــن	اً	كب�ــــــ'اًرمقــــــدا�لــــــك�ُ�اللغــــــة�لــــــديك�¤�يــــــوفرُرَّإذا�كــــــان�مقــــــر

	اAناســــب	ِ	وfســــتماعِاAــــدخ(ت	مــــن	خــــ(ل	القــــراءة ى	�ــــي	اAــــستو
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ً
أجنبية؟ 

ً
 

 

،�فإنك�قد�ضيعتلك
َ

�فرصة
ً

�مهمة
ً

دت�َ�فقـد�وجـ،�من�التعلماً�جد

�للغــــة�أجنبيـــــة�أنـــــه�بن�الـــــشباتعلمـــــMا�Uبحــــاث�ال�ـــــ�6أجريـــــت�عBــــى�

بزيــادة�مقــدار�ا�ــدخ
َ

يــادة�:ــي� � ز}ت�ا�كتوبــة�الجاذبــة�وا�فهومــة�دو ن

�مقــدار�الزيــادة�اًوقــت�ا�حاضــرة،�فــإن�ا�تعلمــMن�قــد�ضــاعفوا�تقريبــ

ســـــــوا�َ�مـــــــن�أولئــــــك�ا�تعلمـــــــMنَ�أكFــــــEِ�اللغويـــــــةكفــــــاء��م:ــــــي� ر�الــــــذين�د

�الزم²ـــــــــ�6لكـــــــــن�ِه�بمـــــــــا�:ـــــــــي�ذلـــــــــك�مقـــــــــدار�ا�حاضـــــــــرةَالEÏنـــــــــامج�نفـــــــــس

�وقـــد�اســـتمرت�هـــذه�الزيـــادة،�بكثMـــEَّ�أقـــلٍ}تبمـــدخ
ُ

ة �ح�ـــ�oرِ�:ـــي�ا�هـــا

6pÀُِبعد�م
  .�عامّ

وبا�ثـــل،�إذا�لـــم�تقـــ
ُ
�ِ�بطاقـــاتِ�مـــن�خـــ}ل�اســـتخدامِبا�ج��ـــادم�

�ثنائية�اللغة،�واكتفيتٍكلمات
َ

ينِ�بقضاء�الوقـت َ�عBـى�تمـا �ٍمتنوعـة ر

�تــــتعلم�ا�فــــردات�بمعــــدل�أقــــل�ن�أاًللمفـــردات،�فمــــن�ا�حتمــــل�جــــد

ما�يمكن�أن�تحققمن�نصف�
َ
  .ه

� ك�اللغـــــــو يوإذا�لـــــــم�يـــــــشتمل�مقـــــــر ̈يـــــــة[ر Mنجلªتـــــــك� عBـــــــى�] ردو

إن��فـــــــ�مثـــــــل�القـــــــراءة�ا�زمنـــــــة؛	اللغويـــــــةأنـــــــشطة	تطـــــــوير	الط(قـــــــة

ة�قراءة� اسـة�إ±ـى�ثـ}ث�ُ�يصل�ف»�ا�مجموعمزمنةرالتحاقك�بدو ر�الد

̈يد Mجنبيـــةُســـاعات�ســـUبمـــا�¤�ِ�مـــن�ســـرعة�قراءتـــك�:ـــي�تلـــك�اللغـــة��

�ستتضاعفِ�بعض�الحا¤ت،�و:ي%�٥٠عن�ُّيقل
ُ

�سرعة
ُ

  .كِ�قراءت
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EــMبحــاثُفهنــاك�الكثUتعلــمِ�مــن�� ِ�حــو �ّ�اللغــات�Uجنبيــة،�لكــنل

�هـــــذه�ِ�نتـــــائجِ�وتطبيـــــق�بعــــض،اًق�دائمـــــَّ�¤�تطبــــِ�تلـــــك�Uبحـــــاثَنتــــائج

ثِحدُ�قد�يUِبحاث
ُ

يادات �ٍ يةَج ز ذ
ً
  .�:ي�التعلمر

�����;١�W������*�++Cא9.++,��++!��++���++��)��&++)�/�$�Dא�E++���F�++�)�
G�H�:,&��W� �

ك�للغـــة،�فبإمكانـــك�وبـــشكل�ِ�مـــن�ســـبب�تعلمـــًإذا�كنـــت�متأكـــدا

�فـــــالكث�EMمـــــن�النـــــاس�،هُ�مـــــاذا�تـــــتعلم�وكيـــــف�تتعلمـــــُأفـــــضل�اختيـــــار

�أن�يتحدثوا�اللغة،�لكن َّيريدو هـدفÉ�َخرَ�الـبعضن
ُ

 ،�ـاُقراء� هم�هـو

اســــة�اللغــــةِوإذا�كنــــت�قــــد�بــــدأت�:ــــي�طريقــــ ِك�لد ك�َ،�فــــاخت�EÏنفــــسر

�مقدار Eَل� �ما�تعرفى
ُ
  .ه

ولكــي�تأخــذ
َ

�فكــرة
ً

� �إ±ــى�أن�تتعلمــه�مــن�ُ�الــذي�تحتــاجالقــدرل�حــو

�حجــــــمª�ِحــــــصائياتُ،�فهنــــــاك�بعــــــضِتلــــــك�اللغــــــة ِ�حــــــو �ِ�ا�فــــــرداتل

̈يــــــــــــة Mنجلªِ،بيــــــــــــةِ�أن�اللغــــــــــــاتِ�ومــــــــــــن�ا�حتمـــــــــــــل �Uو
َ
 ِ�كالفرنـــــــــــــسيةر

بـــــــــاًر�تتطلـــــــــب�مقـــــــــداUِ�انيـــــــــةو ِ�والهولنديـــــــــةِوªســـــــــبانية �مـــــــــن�ارً�مقا

�تتطلــــــب�مقــــــداٍأن�لغــــــات�أيــــــضا�ِومــــــن�ا�مكــــــن ،ا�فــــــردات ًر�أخــــــر ا�ى

ا�لكن�¤�توجد�أبحاثًمشا¬�
ٌ

�ذلك   .ل�حو

�ملمــــو ًلكــــي�تكــــو قــــةمــــن�الكلمــــات�% �٩٨بـــــ�ان  ٍ:ــــي�محادثــــة وا�طر

�ملمــــ ٍوديــــة ســــمية،�أو�لتكــــو �EــــMًغ ن مــــن�الكلمــــات�% ٩٨ ما�نــــسبته�بـــــار
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قة ب� ِمعرفـةلم،�فأنـت�تحتـاج�إ±ـى�ي:ي�فـ وا�طر �كلمـة�٦٠٠٠رمـا�يقـا

�ملمـ،مختلفة ً�ولكي�تكو قـةمـن�الكلمـات�% �٩٨بــ�ان ايـة� وا�طر و:ـي�ر

�٩٠٠٠ – ٨٠٠٠أو�صـــــحيفة،�فأنــــــت�تحتـــــاج�إ±ــــــى�أن�تعـــــرف�حــــــوا±ي�

�كثMـــEةٌ�وهـــذه�كلمـــات،ٍ�مختلفـــةٍكلمـــة
ٌ

�اً�جـــد �Uصـــليو ن،�وا�تحـــدثو ن

،�إ±ـــى�أن�يـــصلوا�ِ�:ـــي�الـــسنةٍ�مختلفـــةٍ�كلمـــة١٠٠٠يتعلمو�Öـــا�بمعـــدل�

  .ٍ�مختلفةٍ�كلمة٢٠٠٠٠من�يق�Eب� ٍمفردات حجمإ±ى�

،�لـــــم�تو E×مـــــع�ذلـــــك،�وكمـــــا�ســـــ
ُ �متـــــساويةِ�الكلمـــــاتُّ�كـــــلْخلـــــقى

ً
،�

�اً�مـن�أكFـ�Eالكلمـات�اســتخدامٍ�كلمـة�٢٠٠٠و�١٠٠٠بـMن�فبمفـردات�

بإمكاننا�أن�ن
ُ

�محادثةَيجر
ً

�مناسبة
ً

  .�عBى�ما�نريدَلُ�ونحص

�������٢�Wא9.,�Jא�Kא��Lא�M��&A��)��Nא�W� �
نة �موا بما�تكو
ُ
ز ة�ا�بادئ�أهميَ�التعلم��ي�أكEFنر

ً
�ُ،�لك�Æا�تتطلـب

ة�والجاًشــيئ َ�مــن�ا�هــا � ،د�لتطبيقهــاْهــر بعــة�يقــو Uلفمبــدأ�الجوانــب� ر

دت إنـــــــك�إذا�أ
َ
�لـــــــديك�مقـــــــرر ُر�أن�يكـــــــو ،�فعليـــــــك�أن�ٌنزاتـــــــوم ٍ�لغـــــــةن

  ::ي�من�الوقت�اً�متساوياًرتق�6pÀمقدا

١- �o²ى�ا�عBستماع�والقراءة(التعلم�من�ا�دخ}ت�ا�رتكزة�عy(. 

 .)التحدث�والكتابة(زة�عBى�ا�ع�o²التعلم�من�ا�خرجات�ا�رتك -٢

اســــــــــة�النطــــــــــق،�وا�فــــــــــردات،�(ز�عBــــــــــى�اللغــــــــــة�ِالــــــــــتعلم�ا�رتكــــــــــ -٣ رد

 .)والقواعد،�وغEMها
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لغة َلتتعلم رفتهمع إ±ى ُتحتاج الذي ما :لUو الفصل 
ً
أجنبية؟ 

ً
 

 

�متمكن(تطوير�الط}قة� -٤ ًأن�تكو �من�اسـتخدام�مـا�تعرفـه�مـن�ان

 .)قبل

ًكــل�الجوانــب�Uبعــة�مهمــة�وتحتــاج�إ±ــى�وقــت�متــساو�تقريبــ
ٍ �و:ـــي�،ار

E×الفصل�السادس�س�oكيف�يمكن�فعل�هذاىالفصل�الثالث�ح��.  

�مختلــفٍ�صــوتُ�ال�ــ�6تتعلمهــا�نظــامِإذا�كــان�:ــي�اللغــة�Uجنبيــة
ٌ
�

 َّهــا�الــصوتيَنظامأن�تــتعلم�،�فمــن�ا�فيــد�U�ِصــليةك�عــن�لغتــاًتمامــ

�وهــــــذا�يع²ـــــــ�6أن�تبحــــــث،اً�مقــــــصوداًتعلمــــــ
َ

�بإمكانـــــــه�أن�ٍ�عــــــن�معلــــــم

��إ±ـىُ�معـه؛�فـا�علم�يحتـاجØِصواتك�لِ�ترديدِ�من�مجردَك�أكEFَيعلم

�لــك�كيفيــةَأن�يــشرح
َ

�لــذلك�هــو�ُ�والبــديل،كِ�:ــي�فمــU�ِصــواتِ�نطــق

�َن�دوU�ِصــواتُ�النــاس�بإمكـا�Öم�تعلــمُ�فـبعض،كِها�بنفــسَسـُرأن�تد

اســـةٍمـــساعدة ٍ�أو�د ،�لكـــن�إذا�كانـــت�لـــديك�صـــعوبةر
ٌ

�مـــع�Uصـــوات،�

�معك�معلمُفاÙفضل ٌ�أن�يكو   .ن

وإذا�كان�هدف
ُ

وقـت�فقـط،�فـإن�الِك�هـو�أن�تقـرأ�:ـي�تلـك�اللغـة
َ
�

يمكـــــــــن�تحويلـــــــــ) ٢الجانـــــــــب�(الـــــــــذي�ستقـــــــــضيه�عBـــــــــى�ا�خرجـــــــــات�
ُ

ه�

�وبا�ثـــــــل،�إذا�كـــــــان�،�بــــــشكل�أكFـــــــEِ�القـــــــراءةِببــــــساطة�إ±ـــــــى�مخرجـــــــات

هــدف
ُ

ك�هــو�أن�تتحــدث
َ

�الكتابــة�:ــي�ُ�إذا�كــان�نظــاماًخــصوص(�اللغــة�

تْبــِغَر،�فربمــا�)اًهــا�صــعبُ�ال�ــ�6تتعلمِتلــك�اللغــة
َ

�ُ�جانــبَن�:ــي�أن�يكــو

ا�دخ
َ

كل ِ}ت
ُّ
مشتم} ه

ً
  .�ا�نطوقةِ�اللغة�عBى
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لغة َلتتعلم معرفته إ±ى ُتحتاج الذي ما :لUو الفصل 
ً
أجنبية؟ 

ً
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�تعلم ُينطو مـا�ُ،�وك}هٍ�مقـصودِ�وغMـEٍ�مقـصودٍ�عBى�تعلـمِ�اللغةي

�عBــى�أوضـــاع ٍينطــو �ٍمقـــاب}تو،�)التــذكر (ِ�وyســـ�Eجاعِكــرارَّ�مــن�التي

 ٍواهتمــــــام�ا�رئيــــــات،�ِاســــــتخدامو،�ٍ�متنوعــــــةٍ�واســــــتخداماتٍمتنوعــــــة

�أيــــضُ�الجيــــدُ�والــــتعلم،ٍمقـــصود ً�ينطــــو �الــــذي�ِ�التــــداخلِا�عBــــى�تجنــــبي

�صـعوبةَ�أكFـEَيجعل�الـتعلم
ً
�َ�أكFـEٍ�بتفـصيلِ�إ±ـى�هـذه�Uوضـاعُ�وسـننظر،

ة٧ ِ:ي�الفصل ،�لك�Æا�مذكو
ٌ ��ÖÙا�مهمةِ�الكتابجنبات�:ي�ر

ٌ
  .اً�جد

�،¤: ُهــــل�هنــــاك�طريقــــة�مثBــــى�لــــتعلم�اللغــــة؟�لØســــف،�الجــــواب

ثُن�يحـد�أُ�يمكـنِ�اللغـةُفتعلم
َ

�ُ�مـا�هـو�أكFـE،ِقُ�الطـرِ�أنـواعِ�:ـي�جميـع

أهميــــة
ً

َ�هــــو�أن�تطبــــق�مبــــادئ �الجيــــدةِ�الــــتعلمَ
َ
ا�قــــد�ســـــمعتَمــــَّبُرو ،

َ
�

بط
ُ
،�ِةالـسمعي-ِةالـشفهي ِالطريقـة،�وِالقواعـد ِترجمـة ِطريقـة ِ�مثلٍقر

،�ِ�التواصـــــــــــــــــليةِ،�والطريقـــــــــــــــــةِوªيحائيـــــــــــــــــة،�ِ�الـــــــــــــــــصامتةِوالطريقـــــــــــــــــة

وكــ. ِ�الكليـةِ�الجــسديةِوyسـتجابة
ُ
ها�ومناوئوهــاِ�هــذه�لهـا�مناصــُّل . ور

�لهـــا�نقـــاطٍ�طريقـــةُّوكـــل
ُ

�ونقـــاطٍ�قـــوة
ُ

�بحـــثُ،�و¤�يوجـــدٍ�ضـــعف
ٌ

Mِ�يبـــ
ن�ّ

أفـــــضلية
َ

̈امَو¤�بـــــأس،�ى�عBـــــى�Uخـــــرِقُ�إحـــــدى�هـــــذه�الطـــــر �ِ�مـــــن�ال�ـــــ

ياً،�علمٍ�محددةٍطريقة   .اورً�أنه�ليس�ضر

�هنــاك�تــوازُّا�هـم ٌن�هــو�أن�يكــو  ِالجوانــب:ــي� ِ�الــتعلمِ�فــرصبـMن ن

بعـــة Uِ �عBــــى�ِ�ا�رتكــــزةِ�عBــــى�ا�ع²ـــo،�وا�خرجــــاتِ�ا�رتكــــزةِا�ــــدخ}ت: ر
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لغة َعلملتت معرفته إ±ى ُتحتاج الذي ما :لUو الفصل 
ً
أجنبية؟ 

ً
 

 

�ومـــن�ا�،ِ�الط}قـــةِطـــوير،�وتِ�عBـــى�اللغـــةِ�ا�رتكـــزِا�ع²ـــo،�والـــتعلم
ُ
�ّهـــم

�ِ،�وا�قــــاب}تِ،�وyســــ�Eجاعِ�مــــن�التكــــرارٍ�أوضــــاع�تعلــــمُا�وجــــودًأيــــض

�ِ،�وا�عالجــــــــــــــةِ�ا�قــــــــــــــصودِوyهتمــــــــــــــام،�ِ�ا�تنوعــــــــــــــةِوyســــــــــــــتخدامات

�فائدةU�ُكEFُفالعناصر،�ِعميقةال
ً

�ينب�ي�أن�تحظِ�:ي�التعلم
َ

ى�بـأعBى�

ِ�عBى�ا�وادَ�إ±ى�أن�تحصلُ،�وتحتاجٍاهتمام
  .َ��ستواكِ�ا�ناسبةّ

���א��,.9���,.9���,.9���,.9٤٤٤٤�W�W�W�W�QVW����X;�QVW����X;�QVW����X;�QVW����X;אאאא��
Y�3A�א����
Y�3A�א����
Y�3A�א����
Y�3A�א��Z,Z,Z,Z,����–������+*�V�[��+��3+A�א�������+*�V�[��+��3+A�א�������+*�V�[��+��3+A�א�������+*�V�[��+��3+A�א��&�&�&�&
��A���A���A���A�\\\\WWWW� �� �� �� �

EــMَنْوَ�عنــدما�يــرَن�ثــم�يتوقفــوِ�اللغــةَ�مــن�النــاس�تعلــمُيبــدأ�الكث�

�الــــــشبابو ،ِل�ا�بــــــذوِدْهــــــَالج َقــــــدارِم �Uصــــــليو ُيقــــــ�6pÀا�تحــــــدثو ن �ن

�عديــدةِسـنوات
ً

نِ�لغــ¦ِ�لـتعلم َ�م�Uو±ـى�وهــم�متحفـز ،�هــاِا�لتعلمً�كثMــEو

�محفــُ�¤�يوجــداً،�غالبـــٍ�أجنبيــةٍ�لغــةِ�تعلــمَعنــدو
ّ
�ِ�¤ســـتخدامٌ�مباشــرٌز

ما�قد�تعلمت
َ

ه�حديث
ً
عادة،و ،ا

ً
عنـدما� ِ�اللغـةُ�تعلـمU�ِسـهلَمـن ن�يكـو

حولـــــ ٌها�أحـــــدُيــــستخدم
َ
�إ±ـــــى�أن�ُ�يحتـــــاجU�ِجنبيـــــةِ�اللغـــــةُ�فمـــــتعلم،َك

�أهــــدافَيــــضع
ً
�قــــصEMةا

َ
ى�حيــــثَ�ا�ــــد

ُ
�ِ�للتقــــدمٌ�ع}مــــاتَ�هنــــاكُن�تكــــو

�ذلـك�بـسيطَن�أن�يكـوُ�ويمكن،ِوªنجاز
ً
�عـشرين�كلمـةِ�تعلـمَ�مثـلا

ً
�،

ِ�الــــردِ�كيفيــــةِأو�تعلـــم
�ا�ــــدِ�قــــصEMةٍ�أهــــدافُ�فوضــــع،ِ�عBــــى�الهـــاتفّ

ى�َ

حــــافظُي
ُ

�ِ�إ±ــــى�التحفMــــ¨�٨وســــننظر�:ــــي�الفــــصل�،اً�عاليــــِفMــــ¨�عBــــى�التح

  .ٍعن�كثب ِّدِوالج



NP� �

لغة َلتتعلم معرفته إ±ى ُتحتاج الذي ما :لUو الفصل 
ً
أجنبية؟ 

ً
 

 

�هــــو�مبــــدأ�U�ِشــــياءِ�أكFــــEِهــــا�عنــــد�تعلــــمُ�تتبعِومـــن�ا�بــــادئ�ا�فيــــد

�هــــــذا�ا�بــــــدأو ،همــــــةَلما�عطــــــى�ل ِالوقــــــت يقــــــو
ُ

دت�أن�تــــــتعلم: ل َإذا�أ �ر

دت،اً،�فافعلـــه�كثMـــEاًشـــيئ �فـــإذا�أ
َ
�القـــراءةَ�أن�تـــتعلمر

َ
�،،�فـــاقرأ�كثMـــEا

دتوإذا�أ
َ
�التحــــدثَ�أن�تــــتعلمر

َ
EــــMاً،�فتحــــدث�كث،� بمــــا�يكــــو ن�وهــــذا� ر

ِ�عBـــى�الكـــماً�مرتكـــزاًمبـــدأ�ســـيئ
لـــَ�يعمـــل�عم،�لكنـــهّ

َ
�فكلمـــا�قـــضيت،ه

َ
�

ومــــن� ،:ــــي�تطبيقــــه�أفــــضل�ُ�:ــــي�فعــــل�qــــ6pء�مــــا،�ستــــصبحَ�أكFــــEاًوقتــــ

�إ¤�،ِ�مـن�الكيـفَ�هذا�ا�بدأ�Ùنـه�يركـز�عBـى�الكـم�أكFـEُ�انتقادِالسهل

  .هُحاث�ال��6تدعمأن�هناك�الكث�EMمن�Uب

  .هَ�إ±ى�أن�تتعلمُ�ما�تحتاجِ�معرفةإ±ىو:ي�الفصل�التا±ي�سننظر�
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لك ئدةفا أكEF هو ما وتعلم احتياجاتك عBى تعرف :الثاني الفصل   
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لكــــي�تتعــــرف
َ

،�رِ�اللغــــةِلــــتعلم َكِ�عBــــى�احتياجاتــــ
ِكــــَ
ّ
�أو¤ْز
ً

�عBــــى�مــــا�

ا،�ومـــا�تخطـــطًتعرفـــه�ســـابق
ُ

مـــا�و ،�ال�ـــ�6تتعلمهـــاِ�اللغـــةَ�تجـــاهِ�لفعلـــه

  Uسباب�ال��6دعتك�إ±ى�تعلم�هذه�اللغة؟

 �9^א�(�����!>[�א����؟��

تــــــــ
ُ

�اللغــــــــةُستخدم
ُ

�ِ�لتــــــــسريعِق�الطــــــــرإحــــــــدىو،�ٍ�متعــــــــددةÙ�ٍغــــــــراض

�واللغـــــةٍ�معـــــMنٍ�عBـــــى�هـــــدفُهـــــا�هـــــو�ال�EكMــــ̈ـِتعلم
ُ

�ا�ـــــرادة
ُ

�ذلـــــك�ِ�لتحقيـــــق

�واضـــــح�عBـــــى�ذلـــــك�ُفـــــإن�ممـــــا�يعـــــMن�ولـــــذا،�،ِالغـــــرض ًأن�تكـــــو �َ�حيـــــالان

�اللغــةُ،�هــل�تــتعلمِ�ا�ثــالِعBــى�ســبيلو ،�مــاٍ�لغــةِ�مــن�تعلــمِالغــرض
َ

�لكــي�

�إ±ــى�حيــثَتــسافر
ُ
�ِ�اللغــةِ�لــتعلماًب�أســبا٢.١ ُلتحــدث�¬�ــا؟�يقــدم�الجــدوُ�ي

وكيف
َ

  .ِهِ�إ±ى�تعلمُ�عBى�ما�تحتاجُ�هذه�Uسبابَ�أن�تؤثرُ�يمكن

���_�,L١}٢א �aR�*=�.2�����)�b�������*c�+�d��+���e�+f���gh�

A��)\W� �

  ترك��	التعلم  2سباب

  .�فقطِ�باللغةٌّأنا�مهتم
�اللغــــةَنينب�ــــي�أن�تكــــو

ُ
�ا�نطوقــــة
ُ
�

¨Mِك�:ي�البدايةَترك.  
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  تحـــــــــــدثُأســـــــــــكن�:ـــــــــــي�دولـــــــــــة�ي

غـبِف»�ـا�¬�ـذه�اللغـة ُ�وأ �:ــي�أن�ر

  ِ�عBـــــــى�التواصـــــــلاًر�قـــــــادَنأكـــــــو

  .مع�Éخرين

�اللغـــــــةَنينب�ـــــــي�أن�تكـــــــو
ُ

�ا�نطوقـــــــة
ُ
�

̈ك�الـــرئيس عليـــك�أن�تـــضع�و ،َتركMـــ

قائمــة
ً

�ِ�بمــا�تحتــاج�إليــه�:ــي�التحــدث

�ومـــــــن�،�إل»�ـــــــاِ�:ـــــــي�ªضـــــــافةَّواســـــــتمر

�ِ�مفـــــــرداتِ�أن�تبـــــــدأ�بـــــــبعضِا�فيـــــــد

  .*)١٩٩٣نيشن�وكرابي،�(النجاة�

Ýــي�أو�فــرد ٌز �:ــي�عــائل��6ُ�آخــرو

متحدث
ٌ

  .ِ�لتلك�اللغةٌّ�أصBي

�اللغــــةَنينب�ــــي�أن�تكــــو
ُ

�ا�نطوقــــة
ُ
�

�وإذا�كــــــان�فــــــرد�،َ�الــــــرئيسَكَتركMـــــ¨

اغبـــــ ًالعائلـــــة�ذلـــــك� �عBــــــى�اًر�وقـــــادار

مــــــــــــــــــساعدتك،�فعليــــــــــــــــــك�البــــــــــــــــــدء�

�ِ�مــــــــــــــــــــــــــن�Uقــــــــــــــــــــــــــوالٍبمجموعــــــــــــــــــــــــــة

ةyِعتيادية ِ�ا�تكر �مثـل�ِ�وا�فيـدةر

�Uنـِالتحايا�والتحدث �ِشطةل�حـو

ةِاليوميــــــــــة ِ�ا�تكــــــــــر �ِ�مثــــــــــل�تجهMــــــــــ¨ر

�مـــــــا�التحـــــــدث�أو�ِالوجبـــــــات ل�حـــــــو

  .ِ�اليومَحصل�خ}ل

يـــــــــــــــــــــد ُأ
�ٍل�إ±ـــــــــــــــــــــى�دوَ�الـــــــــــــــــــــسفرر

  .ِتحدث�ف»�ا�بتلك�اللغةُي

�مــن�اً�إ±ــى�أن�تــتعلم�كثMــEُ¤�تحتــاج

تعلــــــم�مفــــــردات�بــــــل� ،تلــــــك�اللغــــــة

�هــــــدفْلــــــيكنو ،النجــــــاة
ُ

�َك�تحقيــــــق

جــة د
ً
�ِالتحــدث ِ�عاليــة�مــن�ط}قــةر
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ضــــع�و ،ِ�ا�حــــدودةِتبتلــــك�ا�فــــردا

�النجـــــاة�تلـــــك�:ـــــي�ِ�مفـــــرداتَجميـــــع

  .ٍبطاقات�كلمات

�إ±ــــــى�أن�أتعلــــــم�هــــــذه�ُأحتــــــاج

اللغـــــــــــــــــة
َ

�ذاتاÙ�ًقـــــــــــــــــرأ�كتبـــــــــــــــــ
َ
�

  .�بعمBي�أو�تخص6pßٍع}قة

�ِينب�ــي�عليــك�أن�تبــدأ�بالنــصوص

�أن�تقرأُال�ـــــــــــــــــــــ�6تريـــــــــــــــــــــد
َ

هـــــــــــــــــــــا؛�Ùن�

�التخصـــــصيةِالكلمـــــات
َ

�:ـــــي�مجـــــال�

�مـن�اً�كبMـEً�جـزءُ�تشكلِالتخصص

�:ي�مثل�تلك�ِستخدمة�ا�ِالكلمات

% ٣٠ –% ٢٠مــا�بــMن� (ِالنــصوص

�وهــــــذا�يع²ــــــ�6كلمــــــة-
ً

�واحــــــدة�بــــــMن�

كــــل�ثــــ}ث�إ±ــــى�خمــــس�كلمــــات��ــــي�

كلمـــــــــة
ٌ

�تخصـــــــــصية
ٌ
�ولـــــــــو�قـــــــــرأت�،)

ك�ِ�تخصـــــــــــــــــــــــــصِ�نطـــــــــــــــــــــــــاقَخـــــــــــــــــــــــــارج

�الكثMــــــ�Eَ�إ±ــــــى�أن�تــــــتعلمُفــــــستحتاج

�:ـــــــــي�ِ�ا�فيـــــــــدةِ�غMـــــــــEِمـــــــــن�الكلمـــــــــات

  .مجال�تخصصك

عBـــــى� َ�إ±ـــــى�أن�أحـــــصلُأحتــــاج

�ِخدام�باســــــــتٍ�علميــــــــةٍشــــــــهادة

ابـــــــــــــــــــــــــــــــدأ�بالنـــــــــــــــــــــــــــــــصوص�ال�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�6

اســـتك ضـــع�و ،رستـــستخدمها�:ـــي�د



NT� �

 لك فائدة أكEF هو ما وتعلم احتياجاتك عBى تعرف :الثاني الفصل 

 

فــــــــــــــــة�:ــــــــــــــــي�  .هذه�اللغة والكلمــــــــــــــــات�غMــــــــــــــــ�Eا�عر

�َ�واعمــــــل�الــــــ6pàءٍ�كلمــــــاتِبطاقــــــات

اتَنفس ِه�بالعبا ةر س�،ر�ا�كـر ر�واد

  .�يومَّ�كلِهذه�الكلمات

غــــــب�:ــــــي�أن�أســــــتخدم�هــــــذه� رأ

اللغة
َ

ة �مـع�ِ�وUعمـالرِ�:ـي�التجـا

�هذه�اللغةٍأناس   .ن�يستخدمو

�ِ�الخاصــــــــــةِلغــــــــــة�ا�نطوقــــــــــةابــــــــــدأ�بال

�ِ�إ±ــى�ا�حادثــاتْ�ثــم�توجــهِبا�حادثــات

ةِا�رتكزة   ِ�وUعمالرِ�عBى�التجا

هــذه�اللغــة�متطلــب�لجامعــة�

غـــــــب�:ـــــــي�اجتيـــــــاز� رأو�كليـــــــة�وأ

  .yختبار�ال�Æائي

�ِ�مـــن�yختبـــارَ�عBـــى�نمـــاذجْاحـــصل

ِال�Æــــائي
�U�ِســــئلةِ�لنوعيــــةّ�واســــتعدّ

  .ُها�yختبارُال��6يطرح

اطلع �
�نيـشن�:ـي�النجـاةBى�مفـردات��عْ ل�:ـي�ا�وقـع�الـشبكي�لبـو

EFدِ�:ي�كتيبٍ�من�لغةَأك   ِ�ا�فرداترِ�موا
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تبــت�قائمــةُر
ُ

� ً�بنــاء�عBــى�اً�تقريبيــاً�ترتيبــ٢.١ل�Uســباب�:ــي�الجــدو

�محفـــز،�اللغـــةِ�لـــتعلمِقــوة�ا�حفـــز ٍ�وأقـــو �عـــادةى
ً

�يُّ�القـــوُر�هـــو�الـــشعو

ِ�الشخـــــ6pßِبا¤هتمـــــام
�وأضـــــعف،ّ

ُ
EـــــÏك�عليـــــه�ُ�ا�حفـــــزات��ـــــي�مـــــا�يج

EــMِ�ومــن�ا�حتمــل،�تقــوم�¬�ــاٍك�مــن�متطلبــاتُغEــMــ¨اً�كثMلــه�َ�أن�التحف�

  .ِ�اللغةك�لتلكِتعلمك�:ي�ِجديت�عBى�ٌ�بالغٌأثر

���iDj��W١}٢�W�2א#؟���A�>�3;�3א�!� �
ُّ�إحــصاء�لتكــرأجرينــالــو� ِ�الكلمــاتً ٍ�:ــي�نــصر

ِ�مــا،�بغــضّ
�ِ�النظــرّ

ِلـــنص�اِلعـــن�طــــو
ه�مــــن�ِ�ذاتــــِ�عBــــى�الـــنمطُه،�فسنحـــصلِ�أو�قــــصرّ

�كثMــEِ�مــن�الكلمــاتاً�صــغEMاً�عــددُ�فــسنجد،النتــائج ً�يتكــر ،�بينمــا�ار

  .اً�كثEMُر�من�الكلمات�¤�يتكرU�ُكEÏُالعدد

��Q,/�k�l�8,�אQkC;���>�����A�>א��Xא��W� �
EF̈يـة�تغطـي�عـادة�اًر�عشر�كلمات�تكـرُأك Mنجلªمـن�% �٢٥:ـي�

ِ�أيِكلمات
ٍنص ّ

ّEFا�قرابـة�١٠٠ ُ،�بينما�تغطي�أك % ٥٠ر�كلمة�تكـر

�ِ�وانظـــــر�إ±ـــــى�عـــــدد�مـــــراتٍ�صـــــفحةَّافـــــتح�أيو ،�الـــــنصِمـــــن�كلمـــــات

ود�الكلمـــــة� دت�تقريبـــــ) (the) (ال(رو ًو �:ـــــي�كـــــل�ســـــطر�مـــــن�هـــــذه�ار

مــن�أي�نــص�% ٧تغطــي�هــذه�الكلمــة�بمفردهــا�قرابــة�و ،!)الفقــرة

ب��مـــــااًر�كلمـــــة�تكـــــر١٠٠٠ ُ�وتغطـــــي�أكFـــــE،�مكتـــــوبّيٍإنجلMـــــ¨ ر�يقـــــا

�،ِ�النــــصوصِمــــن�كلمــــات�أغلــــب% ٨٠ ن�و:ــــي�بعــــض�اللغــــات�تكــــو

  .نسبة�التغطية�أك�EFمن�هذا
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�أو¤ُ�البــــــــدءِولـــــــذا،�فمــــــــن�ا�هــــــــم�عنــــــــد�تعلـــــــم�الكلمــــــــات
ً

�EFبــــــــأك�

�ُّ�:ي�تعلم�هـذه�الكلمـات�يـستحقُل�ا�بذوُهدَ�والج،اًرالكلمات�تكر

�،�واســـــتخدامهاِذلـــــك�لكFـــــEة�فـــــرص�مقابلـــــة�هـــــذه�الكلمـــــات ى�ويـــــر

�:ـــــــي�اللغــــــــة�اًرفـــــــردات�عـــــــادة�أن�أكFــــــــ�Eالكلمـــــــات�تكـــــــرمختـــــــصو�ا�

̈يـــة�تـــشتمل�عBـــى�مـــا�ي�ـــEاوح�بـــMن� Mنجلªكلمـــة�٣٠٠٠إ±ـــى�٢٠٠٠�،�

ال،�مـــن،�: مثـــل(�وظيفيــة�ٌوالقليــل�مـــن�هــذه�الكلمـــات��ــي�كلمـــات

��ـــــا�أســـــماءُ�وأغلä،)هـــــو�لغMـــــ�Eالعاقـــــل،�واحـــــد،�أي،�ذلـــــك/Ùن،��ـــــي

  ).ىوكلمات�محت(وأفعال�وصفات�وأحوال�

ع�قائمــةوبإمكانــك�أن�تــض
ً

�مرتبــة
ً

�لكلمــات ِ�حــسب�التكــر �اللغــة�ر

ة�محـــــــــــــــــــــــرك�ســـــــــــــــــــــــكيتش�ال�ـــــــــــــــــــــــ�6ترغـــــــــــــــــــــــب�:ـــــــــــــــــــــــي�تعلمهـــــــــــــــــــــــا� ربزيـــــــــــــــــــــــا

)www.sketchengine.co.uk(، و)انظــــــــر�إ±ــــــــى�التعليمــــــــات�قبــــــــل�

�هــــــذه�ُ¤�يلزمــــــك�تعلــــــمو ،)بدايــــــة�الفــــــصل�الثــــــاني�مــــــن�هــــــذا�الكتــــــاب

د�:ـــي�القائمـــة،�لكـــن�عليـــك�تعلمهـــا�ِالكلمـــات�بال�Eتيـــب�ذاتـــ ره�الـــذي�و

  .رلقائمة�التكرا�ً�كلمة�موافقة�تقريب١٠٠من�:ي�مجموعات�

��QkC;���>�[�m���A�>א��X��k.;�8,�אW� �
نـــصف
ُ

ٍ�الكلمـــات�:ـــي�أي�نـــص
�¤�تـــرد�إ¤�مـــرةّ

ً
�واحـــدة
ً

�:ـــي�ذلـــك�

ايــــــة،الــــــنص �ولــــــذا،�لــــــو�كانــــــت�لــــــديك�ر
ٌ
�كلمــــــة��١٠٠٠٠٠طولهــــــا�و

ب�ُوقرأ��ا�من�بداي¦�ا�ح��Ö�oاي¦�ـا�فـستواجه �كلمـة�٥٠٠٠ر�مـا�يقـا
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ا(مختلفة� �كلمـة�١١٥٨٧٩ �مـن�مكونـةCaptain Bloodية�وفر

�عBـــــى� �ونـــــصف،)�مـــــن�الكلمـــــات�عائليـــــة�مختلفـــــة٥٠٧١يوتحتـــــو
ُ
�

ســـ�Eد�) ٢٠٠٠كFـــ�Eمـــن�أ(تلـــك�الكلمـــات�ا�ختلفـــة�ال�ـــ�6ســـتواجهها�

مـرة
ً

ة��فـرص�ِ�وجـودَ�وهـذا�يع²ـ�6عـدم،�واحـدة�فقـط ي¦�ـا�رمكـر ؤلر

�ولــو�بحثــت،هـاِوتعلم
َ

ســ¦�ا،�فقــد�تنتظــرِ�ع�Æـا�:ــي�أحــد�ا�عـاجم ُ�ود �ر

طوي}�ح��oتراها�مرة
ً

  .ى�أخر

ات ِوإحـــدى�مهـــا ��ـــي�معرفـــة�أي�الكلمـــات�ال�ـــ�6ِ�تعلـــم�اللغـــةر

أن��وبمــــــا�،تـــــستحق�الـــــتعلم�:ــــــي�كـــــل�مرحلــــــة�مـــــن�تطــــــوير�لغتـــــك

�كثMــEِهنــاك�الكثMــ�Eمــن�الكلمــات ً�ال�ــ�6¤�تتكــر �ِ،�فمــن�Uفــضلار

قــــــــراءة
ُ

�محــــــــددةٍ�تــــــــستخدم�مفــــــــرداتٍ�نــــــــصوص
ً

�َ�لكــــــــي�¤�يــــــــضيع

�ِر�التكـــــــــرِ�قليلـــــــــةٍك�عBـــــــــى�كلمـــــــــاتُوقتـــــــــ ى�¤�تفيـــــــــدك�:ـــــــــي�مـــــــــستو

  .ة�الراهنكفاءتك�اللغوية

�هـــــــــــــــــــــــــــــذا�ا�وضـــــــــــــــــــــــــــــوع�اطلـــــــــــــــــــــــــــــع�عBـــــــــــــــــــــــــــــى� لو�زيـــــــــــــــــــــــــــــد�حـــــــــــــــــــــــــــــو

http://en.wikipedia.org/wiki/Zipf's_law.  

������&++��;�n++��E++%�A�����++א����X++������++)����c�++�d��++;
Q�G�2�Q$. /��؟�� �

ة بإمكانـــك�أن�تتعـــاطى�مـــع�أغلـــب�ا�تطلبـــات�! رهنـــاك�أخبـــار�ســـا

ب�Uساســـــــــية�بمعرفتـــــــــك �كلمـــــــــة١٢٠ر��ـــــــــا�يقـــــــــا
ً

ة �وعبـــــــــا
ً
ممـــــــــا�قـــــــــد� (ر

�مـا�مجموعـ ُيستغر بـع�سـاعات�مـن�ق تـشمل�و ،)الـتعلم�ا�قـصودره�أ

�مقابلـــــــةU�ِساســـــــيةِهـــــــذه�ا�تطلبـــــــات
َ

�وتحيـــــــ¦�م،�والتلطـــــــفِ�النـــــــاس
َ
�
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،�والتـسو)اًلـو�ســمحت،�وشـكر(معهـم�
َ
�َ�الطعـام،�والــسؤالَ،�وطلــبق

،�وقــــراءةِعــــن�yتجاهــــات
َ

،�والبحــــثِ�اللوحــــات
َ

�ل½قامــــة،�ٍ�عــــن�مكــــان

التحدثو
َ

ك،�وضبطِ�عن�ذات
َ

  .�اللغةِ�مدخ}ت

�النجــــــاة�هــــــذه�متــــــوفرةُومفــــــردات
ٌ

EــــــFلغــــــة�٢٠مــــــن�َ�:ــــــي�أك�
ً
�و�ــــــي�،

مـــــشا¬�ة
ٌ

EـــــMاتِ�لقائمـــــة�الكلمـــــاتاً�كث ِ�والعبـــــا �ال�ـــــ�6تجـــــدها�:ـــــي��Öايـــــة�ر

�أن�هذه�ا�فرداتِاحّأدلة�السي ِ،�سو ِأجر ى
ُ

�عل»�ـا�أبحـاثتَيـ
ٌ

�ٍ�بـشكل

  �هذه�القوائم�من�عBىُلك�الحصوِ�وبإمكان،ٍجيد

http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx.  

ك�ِ�مــن�اســتيعابِك�للغــةِ�تعلمــِ�:ــي�بدايــةَن�تتأكــد�أِا�ناســبومــن�

اتِ�الكلمـاتِ�لجميـعِالجيـد ِ�والعبـا دةر ِ�الـوا ��ÖÙــا�ِنجـاة�الِ�:ـي�مفـرداتر

مكونة
ٌ

  .ٍ�مفيدةٍ�لغويةَ�من�عناصر

�א����o�2,א'����.�����A�;�X��p�.6א�q�$2�F��;W� �

بإمكانك�البحث
ُ

اتٍ�عـن�كلمـات ٍ�أو�عبـا �ٍ�باسـتخدام�أداةٍ�معينـةر

�É±ــــي�تــــِ�عBــــى�الحاســــبٍمعتمــــدة
ُ

لعــــل�مــــن�و ،دåى�الكــــشاف�الــــسياtي

بَا�جــــــدي�قـــــــضاء ُ�مـــــــا�يقــــــا �الـــــــساعةر
َ

�ِام�اســـــــتخدِ�كيفيـــــــةِ�:ـــــــي�تعلــــــم

الكــشافهــذا��الــسياtي�Ùن�ِالكــشاف
َ

ك�َ�بإمكانــه�وبــسرعة�أن�يعطيــ

ةِ�للكلمةِالكث�EMمن�Uمثلة �وهـذه�Uمثلـة،�ال��6تبحث�ع�Æـارِ�أو�العبا
ُ
�

مساعدة
ٌ

EMسباب�التاليةاً�كثØي�التعلم�ل:�:  
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تــــــــساعدك�Uمثلــــــــة -١
ُ

يــــــــة ِ�عBــــــــى�ر �مــــــــن�معــــــــاني�الكلمــــــــة�أو�ٍ�نطــــــــاقؤ

ية ة،�وسيساعدك�عBى�ر ِالعبا ؤ  .اً�شيوعُا�أك�EFُّ�أæر

ك�كيفيةَبإمكان�Uمثلة�أن�تري -٢
َ

ةِ�الكلمةِ�استخدام  .رِ�أو�العبا

يةُيساعدك�عدد -٣ U�ِمثلة�عBى�ر ةِ�الكلمةِر�مدى�تكرؤ  .ر�أو�العبا

مِ�لك�Uمثلة�أي�الكلماتُتبMن -٤ ُ�تت}  .ا�مع�كلمة�ما�rلفظيز

�مفيـــــــــــــدةُوهـــــــــــــذه�ا�علومـــــــــــــات
ٌ

�إمـــــــــــــا�أن�تتعلمهـــــــــــــا�أم�¤،�ِر�لتقـــــــــــــر

  .�ال��6لديك�عن�تلك�الكلمةِ�ا�علوماتِ�تعلمها�بإثراءوتساعدك�:ي

مـا�الكـشاف
ُ

�تٌ؟�هـو�برنـامجُّ�الــسياtي
َ

كتــب�فيـه�الكلمـة
َ ةُ �أو�العبــا

ُ
�ر

�:ــــي�ِ�عــــن�أمثلــــة�لتلــــك�الكلمــــةُن�أو�أكFــــE،�ويبحــــث�الEÏنــــامجاأو�كلمتــــ

�ِ�وهنـــاك�نوعـــان�مـــن�الكـــشافات،)مدونـــة(مجموعــة�مـــن�النـــصوص�

هــو�الكــشاف�الــسياtي�ا�تــوفر�عBــى� اًهما�اســتخدامُ�أيــسر،الــسياقية

ر�ا�وقــــع ªَن�Eنــــت�حيــــث�تــــز �وا�دونــــة�َ�وتــــستخدم�الEÏنــــامجَّ�الــــشبكيو

  .وهذه�بعض�ا�واقع�الشبكية�ا�فيدة. ال��6يوفرهما�ا�وقع

Word and phrase  

www.wordandphrase.info 

Netspeakwww.netspeak.org 

Compleat Lexical Tutor 

www.lextutor.ca 

Just the word www.just-

the-word.com 

 Wordneighbourswww.w

ordneighbours.ust.hk 
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الكـــــــشافيـــــــوفر�
ُ

��www.sketchengine.co.uk:ـــــــي�ُّ�الـــــــسياtي

بحثــــ
ً
�ِ�ذاتٍ�و:ــــي�مــــدوناتٍ�عديــــدةٍ�:ــــي�لغــــاتٍ�محــــدودةٍ��ــــراتاً�مجانيــــا

  .�مختلفةٍأحجام

�الثـــــاني�مـــــن�الكـــــشافات�الـــــسياقية�هـــــو�مـــــا�تحملـــــُوالنـــــوع
ُ

ه�عBـــــى�

ك�الحاسوبي�و¤�تستخدم ُجها �وتحتـاج�هنـا�إ±ـى�أن�،�ªن�Eنـته�عEÏز

تـــوفر�مـــدوناتك�الخاصـــة
َ

�لتبحـــث
َ

�ولـــيس�مـــن�الـــصعب�،�عـــن�Uمثلـــة

أن�تجــــد�مدونــــة
ً

�أو�أن�تنــــpà¾�واحــــدة،�لكــــن�مــــن�Uفــــضل�أن�تبــــدأ�

�،�متـوفر�عBـى�ªن�Eنــتٍ�باســتخدام�واحـدِ�الـسياقيةِ�الكـشافاتَتعلـم

�ا�تـــوفر�:ـــي�AntConcوأفـــضل�كـــشاف�ســـياtي�يمكـــن�تحميلـــه�هـــو�

نس�أنتونيا�وقع�   رالشبكي�للو

http://www.antlab.waseda.ac.jp/software.html.  

وهنـــا�مثـــال�©حـــدى�مخرجـــات�كـــشاف�ســـياtي�باســـتخدام�كلمـــة�

  :contraryالبحث�

1- The facts described are contrary to the 

principles enshrined in the constitution. 

2- come in and wing it.” Contrary to some of his 

statements in the past, Redford in. 

3- are a legitimate issue, contrary to the view 

that every criticism of her intellect. 
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4- The Sierra Club to the contrary notwithstanding, 

the Supreme Court’s June 29. 

5- are wise and welcome. Contrary to what 

critics say, the new policy poses no. 

6- the literal and popular sense. On the 

contrary, “hope ... can be situated only in. 

7- an experience that precedes it. On the 

contrary, language makes experience 

possible. 

8- knowledge, be predicted. To the contrary, 

reversing human expectations, it 

�تـصنيفُويمكـن
ُ

ِ�الـسياtيِ�:ـي�الكـشافِ�ا�خرجـات
�َ�أسـهلَن�لتكـوّ

يــــة ِ:ــــي�ر �عBــــى�ٍانظــــر�لهــــذا�ا�قطــــع�ا�رئــــي��ــــشاهدة�مثــــالو ،�Uنمــــاطؤ

. �ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياtي�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستخدمٍكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاف

http://www.youtube.com/watch?v=QbwgruJ4_gA 

��F��)��;�r��;4.)��א��W� �
ستإذا�كنت� قد�د

َ
�لغةَر

ً
�منـذ،�من�قبـل

ُ
�فـأكEF،�فـانظر�إ±ـى�ٍ�عـام

كــــــم�تعــــــرف
ُ

̈يــــــةِ�ولفعــــــل�هــــــذا�:ــــــي�اللغــــــة،É�َن Mنجلª�ِاذهــــــب�إ±ـــــــى��،

www.my.vocabularysize.comِ�ا�فـــــــــــــــرداتَ�وقـــــــــــــــس�حجـــــــــــــــم�

ٍي�حـــــد�لـــــديك�إ±ـــــى�أِ�ا�فـــــرداتِك�بحجـــــمُتـــــساعدك�معرفتـــــو ،لـــــديك
ّ�
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�اللغـةَتـتعلمأن��إ±ـى�ُتحتاج
َ

ِ�©يجـاد�مـواداً�أيـضٌ�مفيـدٌ،�ودليـل
�ٍ�قـراءةّ

�،ٍمناســــــــبة �كيفيــــــــة٢.٢ل�ويبــــــــMن�الجــــــــدو
َ

�ِ�اســــــــتخدام�نتــــــــائج�اختبــــــــار

ِ�موادِختيار�لديك�:ي�اِا�فردات
̈يةِ�باللغةِ�القراءةّ Mنجلª�.  

�א�8א�)+++++�א#:��sD��+++++�#j+++++��אW9+++++�8א��٢�W���+++++9}L٢+++++,�_�א��
E �9א�E���:V>)�9א��jf,A��W� �

  مصدر	مواد	القراءة  حجم	اAفردات

�:ـي�ا�ـستويات�الـدنيا�اًاخ��Eكتب  �كلمة�أو�أقل١٠٠٠

جـــــــــــــــــــــة� رمـــــــــــــــــــــن�القـــــــــــــــــــــصص�ا�د

ة   را�نشو

:ـــــــــــــي�ا�ــــــــــــــستويات� اًاخ�ـــــــــــــ�Eكتبــــــــــــــ  �كلمة٢٠٠٠ – ١٠٠٠

ا�توســــــــــــــــطة�مــــــــــــــــن�القــــــــــــــــصص�

ة جة�ا�نشو را�د   ر

�:ـي�ا�ـستويات�العليـا�اًاخ��Eكتبـ  �كلمة٤٠٠٠ – ٢٠٠٠

جـــــــــــــــــــــة� رمـــــــــــــــــــــن�القـــــــــــــــــــــصص�ا�د

ة   را�نشو

٤٠٠٠EFكتبــــ  �كلمة�أو�أك�Eمــــن�القــــصص�ذات�اًاخ�ــــ�

  رالكلمات�متوسطة�التكر
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�:ــي�اللغــة�ال�ــ�6 -١ راحـصل�عBــى�قائمــة�كلمــات�مرتبــة�حـسب�التكــر

ـــــــــــــــــــــــــى�كنـــــــــــــــــــــــــبإمكاو ،تتعلمهـــــــــــــــــــــــــا �فعـــــــــــــــــــــــــل�هـــــــــــــــــــــــــذا�بالـــــــــــــــــــــــــذهاب�إ±

www.sketchengine.co.uk. 

�إن�كـــان�واطلـــع�عBـــى� ،اًرابـــدأ�بـــأك�EFالكلمـــات�تكـــر -٢ Eىالقائمـــة�ل�ـــ

�اً�وإذا�كنـــــت�تعـــــرف�مـــــسبق،بإمكانـــــك�إعطـــــاء�مع²ـــــ�oلكـــــل�كلمـــــة

الكث�EMمن�كلمات�هذه�اللغة�فانظر�إ±ى�كل�كلمة�بعـد�خمـسMن�

اضــرب�كلماتــك�ال�ــ�6تعرفهــا�:ــي�خمــسMن�لتحــسب�عــدد�(مــة�كل

 ).الكلمات�ال��6تعرفها

�Ùي� �عBــى�قائمــة�مرتبــة�حــسب�التكــر روهنــاك�كيفيــة�الحــصو ل

  .لغة�من�اللغات�ا�ختلفة

 .www.sketchengine.co.ukاذهب�إ±ى� -١

 �أيقونــةاختيــار�ــ�6تريــد�بال) مجمــوع�النــصوص(لغــة�اخ�ــ�Eمدونــة�ال - ٢

�أو�) corpora(مـــدونات	 أظهـــر	 أيقونـــة �عBـــىاضـــغطلمـــن�الجـــدو

�أســــفل�ةا�وجــــود) show all corpora( جميــــع	اAــــدونات

�وإذا�كانـت�ا�دونـة�كبMـEة،لالجدو
ً

�فقـد�تحتـاج�إ±ـى�أن�تنتظـر�اً�جـد

دقيقــــــــــة
ً

أنــــــــــ��u	كــــــــــشافســــــــــيظهر�مربــــــــــع�و ،�أو�دقيقتــــــــــMن
ً
  	ســــــــــياقياا

)make concordance(تستخدمه،�لكن��¤. 

 ،)word list(و:ـي�أقـ�opßاليـسار،�اضـغط�عBـى�قائمـة�الكلمــات� -٣

 أيقونــــة�مــــن�ªعــــدادات�لكــــن�اضــــغط�فقــــط�عBــــى�اً¤�تغMــــ�Eأيــــو
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بــالقرب�مــن�أســفل�) make wordlist (أنــ��u	قائمــة	كلمــات

انتظر�ح��oينpà¾�الEÏنامج�قائمةو ،ا�ربع
ً

 .�لك

�،)save (احفــظو:ــي�القائمــة�:ــي�أقــ�opßاليــسار،�اضــغط�عBــى� -٤

� وهــــذا�كثMــــ�Eإذا�كنــــت�(�كلمــــة�فقــــط�١٠٠٠لوإذا�كنــــت�تريــــد�أو

مبتــدئ
ً
 احفــظ	قائمــة	الكلمــات،�اضــغط�عBــى�)�:ــي�تعلــم�اللغــةا

)save word list.( 

� �كلمــــــة�:ــــــي�الفرنــــــسية،�اذهــــــب�إ±ــــــى�٢٠٠٠لولقيــــــاس�معرفــــــة�أو

http://www.lextutor. ca/tests/yes_no_fr/.  

وإذا�كانـــــــت�معرفتـــــــك�باللغـــــــة�ضـــــــعيفة
ً

ة�ا�رتبـــــــة�،�فـــــــإن�القائمـــــــ

�دلـــي} �ســـتكو حـــسب�التكـــر
ً
ن انظـــر�إ±ـــى�(و ،�للـــتعلماً�مناســـباً�تقريبيـــر

أغلـــــــــب�الكلمـــــــــات�و ،)هـــــــــل	كـــــــــل	الكلمـــــــــات	ســـــــــواء؟: ٢.٢اA(حظـــــــــة	

�لهــا�وظــائف ا�وجـودة�:ــي�أعBــى�القائمــة�ســتكو
ُ �نحويــةن

ٌ
�وتحتــاج�إ±ــى�

أن�تتعلم�:ي�سياق�الجمل
ُ

.  

و:ـــــي�الفـــــصل�التـــــا±ي�ســـــننظر�إ±ـــــى�الـــــتعلم�مـــــن�خـــــ}ل�yســـــتماع�

  .والقراءة
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�;$�X���������)�& >t�rא5�A�2m؟�� �
�هـــو�ٍفيـــد�فعلـــه�:ـــي�ا�راحـــل�ا�بكـــرة�مـــن�تعلـــم�لغـــةمـــن�ا� ى�أخـــر

�للطريقـــة�ال�ـــ�6تتحـــدث�¬�ـــا�تلـــك�اللغـــة،�ح�ـــ�oلـــو�كنـــت�¤�yُســـتماع
ُ

�الفاعلــة�مــشاهدة�فــ،تفهــم�أي�qــ6pء�عBــى�ªطــ}ق لم�يق�ومــن�الطــر

ات� �عBـى�الحـوا ريحتـو ال�ـ�6تـستخدم�) مكتوبـة�:ـي�أسـفل�الـشاشة(ي

�عتمـــــــد�عBـــــــى�الـــــــصيغ�وهـــــــذا�النـــــــوع�مـــــــن�yســـــــتماع�ا�،اللغـــــــة�ذا��ـــــــا

�مفيـــــداللغويـــــة ً�يـــــساعدك�عBـــــى�ªحـــــساس�باللغـــــة�الـــــذي�ســـــيكو �ان

  .اً�عندما�تبدأ�التحدث�¬�ا�شخصياًجد

�الجيـدة�اً¤حق تك�:ي�اللغة،�فمـن�الطـر �مها ق،�وبعد�أن�تتطو ر ر

ســـة�yســـتماع��ـــي�أن�تبحـــث�عـــن�فـــ �نـــصه�ُكنـــك�تحميـــللم�يمير�ما

استه�قبل�مشاهدته �والخطوة�Uو±ـى��ـي�قـراءة،رود
ُ

�الـنص�للبحـث�

�ثــم�يمكنـــك�،�¤�تعرفهــا�ومعرفــة�معـــاني�الجمــلٍ�جديـــدةٍعــن�كلمــات

ات�ا�كتوبـــــةيأن�تــــشاهد�الفـــــ �ثــــم�بعـــــد�بـــــضعة�أســـــابيع�،رلم�بـــــالحوا

  .عاود�مشاهدته

جـة�يــصاح�äا�أقـراصوبا�ثـل،� ٌالعديــد�مـن�القــصص�ا�د �مرنــةر
ٌ
�

�َ�قبـــــــــلِ�تجربـــــــــة�القـــــــــراءةكبإمكانـــــــــو ،تـــــــــوفر�نـــــــــسخة�صـــــــــوتية�للـــــــــنص

  .�yستماعَ�أثناءِقراءةyستماع،�وال
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  .�ذاتهَّعندما�تستمع�لتسجيل�ما،�تقرأ�بصمت�النص

ة�واحـــــــدة� لتـــــــدعم�) القـــــــراءة(رهـــــــذا�النـــــــشاط�يـــــــستخدم�مهـــــــا

� �yســـتماع�أثنـــاء�القـــراءة�و ،)yســـتماع(ىUخــر نيفـــضل�ا�تعلمــو

جــــاتنويبــــدو�أ�Öــــم�يحققــــو ،عBــــى�yســــتماع�لوحــــده ٍ�د �أعBــــى�:ــــي�ر

�أثناء�yستماع   .نتعلم�ا�فردات�وyستيعاب�عندما�يقرأو

��H�:,!��9�\�H����\/��d�v<8א��א��W9א�� ��؟$;���),א

�الكلمــات�ا�ـــستخدمة�:ــي�Uفـــ}م�أقــل�مـــن� �١٠٠٠٠نعــادة�تكـــو

�(كلمـــة� ايــــة�قــــد�تتجـــاو زبينمــــا�الر �). �كلمــــة١٠٠٠٠٠و يوعــــادة�تحتــــو

�وهـذه�الكلمـات�تـأتي�،�مختلفـة�عائلـة�معجميـةU١٠٠٠ف}م�قرابة�

  .�متنوعةٍرتكرمن�مستويات�

�تحـــضEM؛�تحتـــاج�يولكـــي�تتـــابع�أغلـــب�الكلمـــات�:ـــي�أي�فـــ نلم�دو

�،�كلمــة�٣٠٠٠عBــى�Uقــل�–�مــا�مــن�ا�فــردات�اًإ±ــى�مقــدار�كبMــ�Eنوعــ

�والـــــــسبب�هـــــــو�أن�عـــــــدد�الكلمـــــــات�،�كلمـــــــة٦٠٠٠وUفـــــــضل�قرابـــــــة�

لم�بقــــراءة�الــــنص�ي،�وªعــــداد�للفــــاًلم�لــــيس�كبMــــEيا�ختلفــــة�:ــــي�الفــــ

اســـــة�مفرداتـــــه�م َود مـــــةَهر
ٌ

وÙن�مقـــــدار�ا�ـــــدخ}ت�ا�فهومـــــة� ،�ممكنـــــة

�عBــى�مقـدار�تعلمــك�للغـة،�فينب�ــي� يال�ـ�6تحـصل�عل»�ــا�لهـا�تــأث�EMقـو

يــــــعليـــــك�أن� ًتحــــــصل�دو �عBــــــى�مـــــدخ}ت�مــــــن�yســــــتماع�والقــــــراءة�ار

�الصعوبة�ا�ناسب�لك   .ىبمستو
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Mمـن�هناك�الكث�EـMن�أنه�من�ا�مكن�تعلـم�الكثMبحاث�تبUمن��E

دت�اســتخدام،اللغــة�مــن�القــراءة َ�فــإذا�أ �ِالكفــاءة ِ�القــراءة�لتطــويرر

  لذي�عليك�فعله؟�ا�فماِاللغوية

�وهــذا�أمــر�ســهل�إذا�كنــت�،�مناســبة��ــستواكاًاقــرأ�نــصوص -١

�مـــــستحي} ̈يـــــة،�لكـــــن�مـــــن�ا�مكــــن�أن�يكـــــو Mنجلªتــــتعلم�
ً

��تعلمـــــ�6ن

�وســــبب�هـــــذا�هــــو�أن�هنـــــاك�الكثMــــ�Eمـــــن�،ىات�UخـــــركثMــــ�Eمـــــن�اللغــــ

جـــــــةاًالكتـــــــب،�تـــــــسم�oقصـــــــص �مد
ً
�مكتوبـــــــة،ر

ٌ
صا�بمفـــــــردات��خصيـــــــ

̈يـــــةمنتقـــــاة��ــــــتعلم� Mنجلª،جــــــة��ـــــي�كتــــــب�كتبــــــت� ر�والقــــــصص�ا�د

��تعلم�6اللغة�Uجانب،�ومن�ثم�بإمكان�ا�تعلمـMن�:ـي�كـل�اًخصيص
َ

وا�كتبــــــــــ �أن�يقــــــــــر �لغــــــــــو ًمــــــــــستو ؤ ي وك. �مناســــــــــبة��ــــــــــستواهماى
ُ

تبــــــــــت�

جــــــة�ال �و:ــــــي�،بمــــــستويات�متعــــــددة�بمفــــــردات�منتقــــــاةرقــــــصص�ا�د

يس�اللغــــــة�لــــــد�æا�سلــــــسل¦�ا�الغالــــــب،�كــــــل�دار�نــــــشر� رئيــــــسة�:ــــــي�تــــــد ر

جــة د�لــد�æا�،رالخاصــة�مــن�القــصص�ا�د ر�فمطــابع�جامعــة�أكــسفو

�القـــــــــراءة،�وكيمÏـــــــــEدج�لـــــــــد�æا�قـــــــــصص�كيمÏـــــــــEدج��ـــــــــدم6²قـــــــــصص�

̈يــــــة،�ودار� Mنجلªِنبنقــــــو ِنبنقــــــو�لــــــد�æا�قــــــصص�ِ �æا�،�وهاينمــــــان�لــــــدِ

ناشــــــــــيونال�[قــــــــــصص�التأســــــــــيس�وقــــــــــصص�الجغرافيــــــــــة�الوطنيــــــــــة�

 ].جيوقرافيك
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  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ىاAستو

الكلمات	

  الجديدة

٧٠٠  ٤٠٠  ٤٠٠  ٣٠٠  ٣٠٠  ٤٠٠  

مجموع	

  الكلمات

٢٥٠٠  ١٨٠٠  ١٤٠٠  ١٠٠٠  ٧٠٠  ٤٠٠  

إمكانـــــــــه�قـــــــــراءة��كلمـــــــــة�ب٤٠٠وعليـــــــــه،�فـــــــــا�تعلم�الـــــــــذي�يعـــــــــرف�

� �و ،�مـــــن�السلـــــسلة١ىالعديـــــد�مـــــن�الكتـــــب�:ـــــي�ا�ـــــستو رأحـــــد�Uمـــــو

بما� جة�هو�أن�كل�كلمة�يواجهها�ا�تعلم� رالجيدة�:ي�القصص�ا�د ر

�الكلمة�:ي�الكتاب   .رتستحق�التعلم،�ح��oلو�لم�تتكر

ب� جـــــــة�عنــــــــد�مـــــــا�يقــــــــا روتنتèـــــــ�6سلـــــــسلة�القــــــــصص�ا�د �٣٠٠٠ر

�أن�تقــــــرأ�مـــــــن��فــــــإذا�كنـــــــت�تعــــــرف�أكFـــــــ�Eمــــــن�هــــــذا،�فعليـــــــك،كلمــــــة

�ا�توســـط�ال�ـــ�6كتبـــت�:ـــي�القـــصص�ذا �٤٠٠٠مـــستويات�رت�التكـــر

�و�ـــــــي�مجانيـــــــة�وتجـــــــدها�:ـــــــي�،�كلمـــــــة�٨٠٠٠كلمـــــــة�و�٦٠٠٠كلمـــــــة�و�

�نيشن   :لا�وقع�الشبكي�لبو

http://www.victoria.ac.nz.lals/staff/paul-nation.aspx 

�ªلك�Eوني�أو�Uجهزة�اللوحية   .ئويمكن�قراء��ا�ع�EÏالقار



PO�

والقراءة yستماع خ}ل من تعلم – تعلمك نواز :الثالث الفصل   

 

جـــة�اطلـــع�عBـــى�ا�وقـــع� �القـــصص�ا�د رو�زيـــد�مـــن�ا�علومـــات�حـــو ل

�،)http://erfoundation.org( الــشبكي��ؤســـسة�القــراءة�الواســـعة

جـة�اختMـEًع�أيضِطلولت �وهنـاك�،Uفـضل ترا�عBـى�أي�القـصص�ا�د

جة�باليابانية�ومثلها�بالفرنسية   .رالقليل�من�القصص�ا�د

ت�تـــتعلم�لغـــةوإذا�كنـــ
ً

̈يـــة�فمـــن�ا Mنجلª�EــــMفيـــد�أن�تحــــصل�غ�َ�

�لتلــك�اللغــة�:ـــي� �Uصــليو نعBــى�الكتــب�ال�ــ�6يــستخدمها�ا�تحــدثو ن

س ِا�ـــــــدا ن�تعلـــــــم�القـــــــراءةر �هـــــــو�أن�هـــــــذه�ُ�والـــــــسبب،و�عنـــــــدما�يبـــــــدؤ

الكتــب�ك
ُ

�¤�ٍمفــردات�قليلــة،�و¤�تقــدم�مفــرداتي�تبــت��تعلمــMن�ذو

ِيظن�أن�هؤ¤ء�ا�تعلمـMن�للغـ¦
�É�ُخـرُ�وا�ـصدر،�م�Uو±ـى�¤�يعرفو�Öـاُ

للقراءة�هو�قراءة
ُ

  .للØشباا�ً�خصيصٍ�مكتوبةٍ�موسوعة

مـــــــن�بطاقـــــــات�للمفـــــــردات��القـــــــراءة�بـــــــتعلم�مقـــــــصود�ناقـــــــر -٢

 ).٥الفصل	انظر�إ±ى�(الكلمات�أو�برامج�بطاقات�الكلمات�

لنـــــــصوص�ªلك�Eونيـــــــة�باســـــــتخدام�الEÏنـــــــامج�الـــــــذي�اقـــــــرأ�ا -٣

�عBـــــــى�معجـــــــم�يـــــــسهل�البحــــــث�فيـــــــه عBـــــــى�ســـــــبيل�ا�ثـــــــال،�و ،ييحتــــــو

بإمكانــــك�البحــــث�عــــن�مع²ــــ�oكلمــــة�مــــا�بلمــــسها�فقــــط�:ــــي�كنــــدل�أو�

�ولتتمكن�من�إضافة�نـص�:ـي�كنـدل�فـستحتاج�إ±ـى�أن�تـضع�،كوبو

�ولتجـــــد�هـــــذا�العنـــــوان،�،عنـــــوان�بريـــــدك�الـــــشبكي�الخـــــاص�بكنـــــدل

نسجل�دخولك� ،�حـسابكاخ��Eفـ. وإ±ى�ا�وقع�الشبكي�لكنـدل�أمـاز

�عنـــوان�مـــن�القائمـــة�Uفقيـــة،� إذا�لـــم� (حـــسابكلواضـــغط�عBـــى�أو
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�بـــسبب�أنــك�لـــم�تـــسجل� ،�فقـــد�يكــو نتــر�العمـــود�:ــي�الجهـــة�اليــسر ى

،�وتحــت��و:ــي�العمـود�:ـي�أقـ�opßاليـسار،)�:ـي�الحـسابُدخولـك�بعـد

إعــــــدادات	الوثيقــــــة	،�اضــــــغط�عBــــــى��:ــــــي�كنــــــدلحــــــسابكالعنــــــوان�

ســــيعطيك�هــــذا�قائمــــة�مــــن�عنــــاوين�الEÏيــــد�الــــشبكي�و ،لشخــــصيةا

ســـــــال�أي�وثيقـــــــة�ترغـــــــب�:ـــــــي�،Ùجهزتـــــــك�أو�تطبيقاتـــــــك ر�وبإمكانـــــــك�إ

�وســـــوف�يظهـــــر�لـــــك�ِقراء��ـــــا�عÏـــــ�EالEÏيـــــد�الـــــشبكي�إ±ـــــى�هـــــذا�العنـــــوان

ك  .زتطبيق�كندل�الخاص�بك�عBى�جها

تفعــــت�كفاءتــــك�و ،أكــــد�مــــن�قــــراءة�الكثMــــEت -٤ �ةاللغويــــركلمــــا�ا

ءة�لكــــــي�تواجـــــه�الكلمــــــات�ا�ناســــــبة��ــــــستواك�زادت�حاجتـــــك�للقــــــرا

: ٨.٢اA(حظــة	انظــر�إ±ـى�(�تعلمهـا�يــوفر�لـك�فــرصيكفـي�Ùن�بمقـدار�

 ).تقوم	به؟أن	كم	من	القراءة	تحتاج	إ1ى	

�للـــــــتعلم�وف�EMوضـــــــع�مهـــــــمتـــــــساعد�القـــــــراءة�:ـــــــي�تعلـــــــم�اللغـــــــة�بتـــــــ

�الكلمــات�ومجموعــات�،بــال�Eداد ن�وهــذا�يع²ــ�6أن�ا�تعلمــMن�يواجهــو

Eعــــدةٍاكيــــب�النحويــــة�مــــن�خــــ}ل�القــــراءة�مــــراتالكلمــــات�وال��
ً

�ممــــا�

  .يع�6²وجود�فرصة�سانحة�لتعلمها

�Wא�)�א#:�א��א٢�W��2}٣א� �����1 �
�القـــراءة�الواســـعة�عBـــى�قـــراءة�مقـــدار�كبMـــ�Eمـــن�ا�ـــواد� يتنطـــو

�هـــــذه�القـــــراءة� ،ناســـــبة��ـــــستواكا�القرائيـــــة� نوUمثـــــل،�أن�تكـــــو

�ع،ممتعــــــة Bــــــى�أكFــــــ�Eمــــــن�ي�وا�ــــــواد�ا�ناســــــبة��ــــــستواك�¤�تحتــــــو
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فتMن�:ــي�كــل� �كلمـــة�مــستخدمة�:ــي�الـــنص�١٠٠وكلمتــMن�غMــ�Eمعـــر

فة�أو�أقل�:ـي�كـل�خمـسة�أسـطر( �،)وقرابة�كلمة�واحدة�غ�EMمعر

وهـــــذا�يع²ـــــ�6قـــــراءة�كتـــــب�مكتوبـــــة�باســـــتخدام�مفـــــردات�منتقـــــاة�

جة(   .Uسا�6péوا�توسطللمتعلمMن�:ي�ا�ستويMن�) رقصص�مد

�الهــدف�قــراءة�كتــاب�أســبوع ،�وقــضاء�مــا�اًينوينب�ــي�أن�يكــو

�و:ــــــي�أي�،اً¤�يقـــــل�عـــــن�ســــــاعة�أو�ســـــاعتMن�:ـــــي�القــــــراءة�أســـــبوعي

ة�:ــــي�القــــراءة� بــــع�الــــدو ب� نــــة،�ينب�ــــي�قــــضاء�مــــا�يقــــا ة�متوا ردو رر ر ز

�عBـى�،الواسعة ي�وينب�ي�قضاء�ثل�6êالوقت�:ي�قراءة�مـواد�تحتـو

فـة �oثلـثَقـpÀُ،�ويوالقليل�من�الكلمـات�غMـ�Eا�عر
ُ

�:ـي�ِ�هـذا�الوقـت

  .�لتطوير�ط}قة�القراءةاً�سهلة�جدّقراءة�سريعة��واد

ات�اســـــــــتيعاب�عBـــــــــى� �وضـــــــــع�اختبـــــــــا ر رولـــــــــيس�مـــــــــن�الـــــــــضر ي و

ــــة� ̈ي Mنجلª�6القــــراءة،�بــــالرغم�مــــن�وجــــود�مواقــــع�شــــبكية��تعلمــــ

ات انظــــر�إ±ــــى�ا�وقــــع�الــــشبكي��ؤســــسة� (رتــــوفر�مثــــل�تلــــك�yختبــــا

  القراءة�الواسعة

http://www.erfoundation.org/wordpress/graded-readers.mreader 

�القـراءة�الواسـعة�أ�Öـا�تحـدث�تطـو ًروأظهرت�Uبحاث�حـو �ال

يــادة�ا�فــردات،�و نطاقــتتــيح�ز:ــي�القــراءة،�و
ً
ات�اً�واســعا ر�مــن�ا�هــا

  .اللغوية،�وا�عرفة



PR� �

 والقراءة yستماع خ}ل من تعلم – تعلمك نواز :الثالث الفصل 

 

ا�فــــــردات،�وقــــــد�أوضــــــحت�Uبحــــــاث�أننــــــا�نــــــتعلم�مــــــن�القــــــراءة�

اتنـا�القرائيـة �مها رومجموعات�الكلمات،�وا�}مح�النحويـة،�ونطـو �،ر

د�القـــراءةِكمـــا�يمكـــن�أن�توجـــ
ُ

̈ف�َر�الـــشعو �بالنجـــاح؛�وأ�Öـــا�¤�تـــست×

�ممتعة   .نالوقت،�ويمكن�أن�تكو

�؟؟Eא�F�zzo9א�)�א#:�א٣�W:8,x}٣א� �����1 �
�أحيانـــيـــسمoالبقـــاء�ضـــمن�موضـــوع�واحـــد�أو�مجـــال�واحـــد�

ً
�ا

�،�إيجابيــة�:ــي�تعلــم�اللغــةث}ثــة�تــأثEMات�ولهــا�،ا�خصــصة القــراءة

�تأث�EMلها�هو�تقليل�العدد�ªجما±ي�للكلمات�ا�ختلفـة� ال�ـ�6ىوأقو

فوجـــــود�موضـــــوعات�مختلفـــــة�عديــــدة�ينـــــتج�عنـــــه�وجـــــود� ،تواجهــــك

EـMبا©ضـافة�إ±ـى�وجـود�كلمـات�لـن�تـرد�إ¤�مـرة�اًمفردات�متنوعـة�كث�،

من�مجــــال�واحــــد�يعينــــك�كمــــا�أن�البقـــاء�ضــــ ،واحـــدة�:ــــي�النــــصوص

�معر:ــــي�مفيــــد�يجعــــل�القــــراءة�أيــــسر�ممــــا�يجعــــل� ىعBــــى�بنــــاء�محتــــو

Mفة�من�السياق�أيسرنتخم   .و�الكلمات�غ�EMا�عر

القـراءة�) ١(�مـن�خـ}ل�ا�خصـصةوبإمكانك�القيـام�بـالقراءة�

�ممــــــا�لــــــديك�إ�ــــــام ٌضــــــمن�تخــــــصص�معر:ــــــي،�ويفــــــضل�أن�يكــــــو �ن

عـــام�واحـــد�متابعـــة�قـــصة�واحـــدة�أو�موضـــوع�) ٢(مـــسبق�بـــه،�أو�

ا�وضــوعات� تســج}عمــل�نــشاط�) ٣(عنــد�قــراءة�الــصحف،�أو�

  ).٨.١النشاط	انظر�إ±ى�(
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�مـــــن�Uفـــــضل�لـــــك�أن�تقـــــرأ�بــــــشكل�ومـــــع�ذلـــــك،�ف نقـــــد�يكـــــو

واســــع�إذا�كانــــت�لــــديك�حــــصيلة�كبMــــEة�مــــن�ا�فــــردات،�أكFــــ�Eمــــن�

�أكÏــــــــ�Eمــــــــن�الكلمــــــــات�اً�كلمــــــــة،�لكــــــــي�تقابــــــــل�كمــــــــ�٧٠٠٠أو�٦٠٠٠

�نطــــاق�واســـع�مــــن�ا�وضــــوعات��فـــالقراءة�:ــــي،الجديـــدة�لتتعلمهــــا

EـــMـــي�عـــدد�الكلمـــات�ا�ختلفـــة�ال�ـــ�6تواجهـــكاًا�ختلفـــة�يزيـــد�كث:�،�

�مـــــــا�إذا�كـــــــا �لـــــــك�أم�¤�:ـــــــي�اًن�هـــــــذا�مناســـــــبروتحتــــــاج�إ±ـــــــى�أن�تقـــــــر

  .ةوياللغكفاءتك��الراهن�من�ىا�ستو

هــــل�مـــــن�ا�ناســــب�قـــــراءة�كتــــاب�يمتعـــــك�مــــن�أولـــــه�ح�ــــ�oآخـــــره�

؟�بــــشكل�عــــام،��فيــــهك�كــــل�الكلمــــات�الجديــــدة�ال�ــــ�6تواجهــــاًمتعلمــــ

�بمفــردات�منتقــاة،�اًهــذا�لــيس�بــاÙمر�الجيــد�إذا�كــان�الكتــاب�مكتوبــ

�موضــــــوع�تعرفــــــه�جيــــــد ًأو�إذا�لــــــم�يكــــــن�الكتــــــاب�حــــــو �،�مــــــن�قبــــــلال

�هنــاك�كــم�كبMــ�Eمــن�الكلمــات� نوالــسبب�:ــي�أن�ذلــك�هــو�أنــه�ســيكو

فــة�لــديك� �،�وأكEFهــا�)�كلمــة١٠٠٠ربمــا�أكFــ�Eمــن�(وغMــ�Eا�عر نســيكو

�:ــي�الكتــاب�أو�ح�ـــ��oعــن�ماً�جــداًبعيــد رعرفتــك�الحاليـــة،�ولــن�تتكــر

ب�نــــــصف�الكلمــــــات�،اً:ــــــي�الكتــــــاب�الــــــذي�ســــــتقرأه�¤حقــــــ ر�فمــــــا�يقــــــا

ومـــــن�ا�حتمـــــل�أن� ،ا�ختلفـــــة�:ـــــي�أي�نـــــص�لـــــن�تـــــرد�إ¤�مـــــرة�واحـــــدة

  .تقابل�كلمة�جديدة�:ي�كل�سطر�من�النص

الـذي�تعـاني�منــه��الكتـاب�تـستمر�:ـيومـع�ذلـك،�فمـن�الجيـد�أن�

ط�التاليةالشإحدى�إذا�توفرت�   :ور
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ةاًرإذا�كان�الكتاب�مقر ٍ�عليك�:ي�دو  .ر�أو�مقرر

ســــــهاًإذا�كــــــان�الكتــــــاب�مهمــــــ �،ر�:ــــــي�ا�جــــــال�Uكــــــاديم�6الــــــذي�تد

 .فسيفيدك�:ي�تعلم�ا�فردات�الفنية�:ي�مجالك

�الكتــــاب�مألوفــــ إذا�كــــان�محتــــو
ً �لــــديك�وا�ــــصطلحات�الفنيــــة�اى

 .مشا¬�ة��ا�هو�موجود�:ي�لغتك�Uو±ى

ايــة�ســ نــك�مــن�ن�قرأ��ــا�:ــي�لغتــك�Uو±ــى�بمــا�يمكبق�أوإذا�كــان�ر

ها�بسهولة  .زتخمMن�بعض�الكلمات�الجديدة�أو�تجاو

EــــFســــهولةَوبإمكانــــك�جعــــل�قــــراءة�هــــذا�الكتــــاب�أك�
ً

�لــــو�اشــــ�Eيت�

¤�(نــــــسخة�إلك�Eونيــــــة�أو�مــــــسحته�لتنــــــpà¾�نــــــسخة�إلك�Eونيــــــة�منــــــه�

� ع�هــذه�النــسخة�ªلك�Eونيــة�عBــى�Éخــرين�حيــث�أن�هــذا�خــر قتــو ز

�الط �إلك�Eونـي�ككنـدل�أو�،)بـعقلحقو ئ�وإذا�وضـعت�الـنص�:ـي�قـار

�بيــــــسر�عBــــــى�بحــــــث�معجمــــــ6 �والبــــــديل�،لكوبــــــو�فبإمكانــــــك�الحــــــصو

�بتــشكيلة�مــن�ا�خصــصةا�فيـد�عــن�قــراءة�نــص�طويــل�هــو�القــراءة�

  .النصوص�القصEMة�:ي�ا�وضوع�نفسه

بعــدما�تنèــ�6قــراءة�نــص�طويــل،�هــل�مــن�Uفــضل�إعــادة�قــراءة�

  ب�مختلف؟الكتاب�نفسه�أم�قراءة�كتا

�V$�Wא��h���q�:8א#:�א�<��=�!��6 �
�القراءة�  .من�ا�رة�Uو±ىأك�EFلة�سهنستكو

�:ي�ذلك�ضمان�  .�ا�فرداترلتكرنسيكو
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 .اً�لتذكر�الكلمات�ال��6قوبلت�سابقاًستوفر�فرص

 .ربما�تساعد�:ي�تطوير�ط}قة�القراءة

�وقت ًستستغر �مشابهاق  .ل�أقل�من�قراءة�كتاب�مختلف�ذي�طو

  :راءة	كتاب	مختلف	�يومم��ات	ق

ســــتواجه�بعـــــض�الكلمـــــات�ال�ـــــ�6واجه¦�ــــا�مـــــن�قبـــــل�:ـــــي�الكتـــــاب�

 السابق�:ي�سياقات�مختلفة

�هناك�الكث�EMمن�الكلمات�الجديدة�لتتعلمها  نسيكو

�هنــاك�مــزج�وإ نعـادة�القــراءة�فكــرة�جيــدة،�ومـن�الجيــد�أن�يكــو

  .بMن�إعادة�القراءة�وقراءة�كتب�مختلفة�:ي�برنامج�تعلم�اللغة

�هـــدفك�و:ــي�ا� نراحــل�ا�بكـــرة�مــن�تعلمــك�للغـــة�ينب�ــي�أن�يكــو

ـــــــى�ســـــــاعة�أســـــــبوعي �:ـــــــي�اًقـــــــضاء�مـــــــا�¤�يقـــــــل�عـــــــن�نـــــــصف�ســـــــاعة�إ±

�َ�وتحتـاج�إ±ـى�أن�تزيـد،�الفهـممـن�نـصوص�سـهلة yِستماع�والقـراءة

�هذا�الوقت�مع�   .ةاللغويكفاءتك�رتطو

وبعــد�النظــر�إ±ــى�الــتعلم�مــن�خــ}ل�ا�ــدخ}ت،�ســننظر�:ــي�الفــصل�

  ).التحدث�والكتابة(تعلم�من�خ}ل�ا�خرجات�التا±ي�إ±ى�ال
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تــــــ
ُ

تــــــا��oَّسم ات�اســــــتقبالية��ÖÙمــــــا�yســــــتماع�وارمها رلقــــــراءة�مهــــــا

ان�عBــــى�اســـــتقبال�ا�ــــدخ}ت،�بينمــــا�تـــــنطويــــت
ُ

åتــــا�ى�َد التحـــــدث�رمها

ات�إنتاجيـةوالكتابة�ب �اللغـة�أكFـ�Eصـعوبة�إنتـاج�و:ـي�العمـوم،�،رمها

ات� �هنـاك�اختيـا ها�¤�بـد�أن�تكـو رمن�استقبالها�Ùنـه�حـال�إصـدا نر

�أي�الكلمات�تستخدم�وأي�ال�Eاكيب�الن   .حوية�ترد�ف»�الحو

بعـة�الـذي�نتبعـه�:ـي�هـذا�الكتـاب،�ًوبناء Uى�مبـدأ�الجوانـب�Bر�ع

بع�الوقت�مـن�أي�برنـ �لـتعلم�رينب�ي�تخصيص�أك�EFمن� نامج�متـواز

تي �وهــذا�يــشمل�تطــوير�،�التحــدث�والكتابــة�ªنتاجيــةراللغــة�:ــي�مهــا

  .الط}قة�:ي�التحدث�والكتابة

�����+iDj9١}٤א�W�����+�W+�_�א���+��J�3!+�3]+�����א|++H��3>�
���Xא�.���M؟ �

�بــMن�تعلــم�لغــة�ُمــن�ا�هــم�عنــد�تعــاطي�هــذا�الــسؤال�التفريــق

�عBـــى�تعلـــم�،ثانيـــة�وتعلـــم�لغـــة�أجنبيـــة ي�فـــتعلم�لغـــة�ثانيـــة�ينطـــو

�وUطفـال�،اللغة�حال�السك�o²:ي�دولة�يتحدث�ف»�ا�بتلـك�اللغـة

EــــــMهــــــذا�كث� ًيحــــــسنو ،�و:ــــــي�العمــــــوم،�كلمــــــا�صــــــغان
ُ

Æم،�كــــــان�ُّر�ســــــ�
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�نطقـ�ومن،هم�أفضلُتعلم ً�ا�مكن�أن�يكتسب�ا�تعلمو �شـب»�ا�ان

بنطق�ا�تحدثMن�UصليMن�للغة�إذا�بـدأوا�تعلـم�اللغـة�الثانيـة�:ـي�

هم(سن�مبكرة�   ).رقبل�السادسة�أو�السابعة�من�أعما

عـــادة،�¤�و ،اً�وضـــع�مختلـــف�تمامـــلـــهلكـــن�تعلـــم�لغـــة�أجنبيـــة�

�هنـــاك�حاجـــة�كبMـــEة�لـــتعلم�اللغـــة �و¤�توجـــد�فـــرص�كثMـــEة�،نيكـــو

�عاليــ¤ســتخد ̈�يحتــاج�إ±ــى�أن�يكــو ًام�اللغــة�Uجنبيــة،�والتحفMــ �ان

�وعنـــــد�تعلـــــم�لغــــــة�،اً،�والوقـــــت�ا�تـــــوفر�عـــــادة�محــــــدود�جـــــداًجـــــد

̈ات �لـــــدى�البــــالغMن�ممMـــــ فهــــم�أفـــــضل�:ــــي�تحديـــــد�: نأجنبيــــة�يكــــو

أهـــــــداف�طويلـــــــة�ا�ـــــــدى،�و:ـــــــي�yســـــــتمرار�عBـــــــى�الـــــــتعلم،�ولـــــــد�æم�

ســـوها�مـــن�قبـــل�:ـــي�تعلـــم� ات�واســـ�Eاتيجيات�تعلـــم�ما رمهـــا �،آخـــرر

�أيـــــــضا�أفـــــــضل�مـــــــن�الـــــــصغار�مـــــــن�حيـــــــث� تـــــــأملهم�:ـــــــي�نوالبـــــــالغو

  .تعلمهم�وتحكمهم�:ي�ذوا��م�تجاهه

�;$jf�X���������)�& >t�r_�א���,{؟�� �
ات� ��ـي�حفـظ�عبـا رأسرع�طريقة�للبدء�بالتحدث�:ـي�لغـة�أخـر ى

�مـــــــــن�،وجمـــــــــل�مفيـــــــــدة ات�والجمـــــــــل�ينب�ـــــــــي�أن�تكـــــــــو �العبـــــــــا ن�وأو رل

�عBـــــى�التحمفـــــرد ات�التـــــأدب،�يـــــاتيات�النجـــــاة�ال�ـــــ�6تحتـــــو ر،�وعبـــــا

قـــــــــــــام،�واللغـــــــــــــة� Uو�، ،�والتجـــــــــــــو رواللغـــــــــــــة�ا�ـــــــــــــستخدمة�للتـــــــــــــسو ل ق

ن�ا�ــــــــستخدمة�:ـــــــــي�ا�طــــــــاعم،�وUوصـــــــــاف�ا�ختــــــــصرة�عنـــــــــك،�وعـــــــــ

  .Uسباب�ال��6جعلتك�:ي�بلد�أجن6ìعن�ملك،�وع
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اكتـــب�الجمـــل�ال�ـــ�6ترغـــب�:ـــي�حفظهـــا�:ـــي�بطاقـــات�صـــغEMة�مـــع�

ومـن�Uمثـل�أن�تـستعMن� ،اللغة�Uو±ى�عBى�الجهة�الخلفيـةترجم¦�ا�ب

ات�والجمل�قبل�البدء�:ي�حفظها   .ربأحد�:ي�نطق�هذه�العبا

�تـذكر� لوعند�الحفـظ،�انظـر�إ±ـى�ال�Eجمـة�باللغـة�Uو±ـى�وحـاو

ة�أو�الجملــــــة�:ـــــي�اللغــــــة�Uجنبيـــــة �٥.١النــــــشاط	�ويــــــصف�،رالعبـــــا

  .كيفية�استخدام�بطاقات�الكلمات

ات�والجمـــل�ممـــا�يمكـــن�اســـتخدامه�نوينب�ـــي�أن�تكـــو ر�العبـــا

�،مباشـــــــرة 	ي�ويحتـــــــو �عBـــــــى�قائمـــــــة�بـــــــا�واقف�ال�ـــــــ٨.١�6لالجـــــــدو

ات�قصEMة�يمكن�أن�تحفظهاُيمكن�أن�تستخدمها�لت   .رعد�حوا

والحفــــــظ�ا�قــــــصود�ســـــــريع�وطويــــــل�البقـــــــاء،�ويجعــــــل�ا�ـــــــادة�

  .يمتوفرة�بسهولة�ل}ستخدام�اللغو

� �مجموعــــــة�ة،�فمــــــن�ا�فيــــــد�وضــــــعويــــــاللغكفاءتــــــك�رومــــــع�تطــــــو

�ف»�ــا�متحــدث�(محادثـة�منتظمــة�مــن�ا�تعلمــMن� نوعBـى�أمــل�أن�يكــو

ســــة�ا�حادثــــة) أصـــBي�للغــــة�أو�اثنــــان ��ما رالــــذين�يتقـــابلو �وخــــ}ل�،ن

ا�واقف�ال��6يحتمـل�جلسات�ا�حادثة�هذه،�يمكنك�وضع�قائمة�ب

�ف»�ا �ممث}نأن�تكو
ً

�وينب�ـي�،�بعـض�Uدوار�الـصغEMة�لهـذه�ا�واقـف

ة�مرات،�مرتMن�أو�ث}ثتكرار�كل�موقف�عد
ً
�:ي�كـل�جلـسة،�ثـم�مـرة�ا

̈ايدة�:ي�الجلسات�التالية   .أو�مرتMن�بسرعة�م�
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�مـن�غMـ�Eا�حتمـل�أن�يـصحح�ا�تحـدث�،و:ي�ا�حادثات�العاديـة

UصــــBي�أخطــــاء�مــــتعلم�اللغــــة�Uجنبيــــة�إذا�كــــان�مــــا�يقولــــه�ا�ــــتعلم�

د��ولـذا،�لعلـه�مـن�ا�فيـد�أن�تجـ،اً،�ح��oلو�لم�يكن�صحيحاًمفهوم

اغبــــــاًشخــــــص � ً�يكــــــو ر �عBــــــى�إعطائــــــك�م}حظــــــات�تقويميــــــة�اًر�وقــــــادان

�للتـــــصحيح،�اً�معينــــاً�أن�تحــــدد�تركMـــــ¨اً�ومــــن�ا�فيـــــد�أيــــض،لحــــديثك

مـــث}
ً
�معـــMن�لـــئ}�:  ينطـــق�أصـــوات�معينـــة،�أو�اســـتخدام�ملمـــح�نحـــو

EMالتصحيح�كث� ًيكو   .ان

��3$C�Wא�8Jא�٢�W}٤א� �����1 �
�أنــــــــــشطة�تمثيـــــــــل�Uدوار�عBــــــــــى�شخـــــــــصMن�أو� ث}ثــــــــــة�يتنطـــــــــو

�معــــ ًيمثلــــو ة�الطبيــــب،�أو�شــــراء�ان ر�أجــــزاء�مــــن�موقــــف�عــــام�كزيــــا

Uغـراض�مـن�محــل،�أو�الـسؤال�عـن�yتجاهــات،�أو�طلـب�طعــام�

  .:ي�مطعم،�أو�البدء�بمحادثة�مع�غريب

�اً�مختلفـــــاًروكـــــل�شـــــخص�:ـــــي�الثنـــــائي�أو�ا�جموعـــــة�يأخـــــذ�دو

�و:ي�ختام�كل�تمثيل�لØدوار،�يعلـق�،ا�وقف] نويمثلو[ويمث}ن�

�عBى�كيفية�إمكانية�تحـسMن�مـا�قـدموه�للتـوا� �ثـم�علـ»�م�،نمثلو

�ولـو�أمكـن�،أن�يعيدوا�أداء�Uدوار�مضيفMن�لهـا�نقـاط�التحـسMن

القيـــام�¬�ـــا�مـــرة
ً

�ثالثـــة
ً

�أمـــر ً�مباشــــرة�بعـــد�ذلـــك�فـــسيكو �،اً�جيــــدان

ل�إعــــادة�تمثيــــل�Uدوار�ذاتــــه�مــــرتMن�أو�ث}ثــــّويفــــض
ً
�:ــــي�جلــــسات�ا

�بعنايـــة،�فـــإن�أنـــشطة�تمثيـــل�اًروإذا�كـــان�ا�وضـــوع�مختـــا ،¤حقـــة

  .Uدوار�ستعدك�¤ستخدام�اللغة�ا�نطوقة
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�٣�W�,�*����u8�~:W}٤א� �����1 �
�محادثــــات�قــــصEMة�يمكنــــك�حفظهــــا�والتأكــــد�كتابــــةمــــن�ا�جــــدي�

ســ¦�ا �ويمكــن�أن�تــشمل�موضــوعات�تتوقــع�أن�تتحــدث�،رم�Æــا�ثــم�مما

م�عBـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�عملـــك�الـــذي�تقـــووع�Æـــا�مـــع�أشـــخاص�آخـــرين،�

بـــــــه،�وهواياتـــــــك،�وأشـــــــياء�ممتعـــــــة�قمـــــــت�¬�ـــــــا�:ـــــــي�الدولـــــــة�Uجنبيـــــــة،�

ها ر �دولتك�أن�يز ووعائلتك،�وUشياء�ال��6يمكن�لزائر و   .ي

�عBـــــى�محادثـــــات�ذهنيـــــة� يوهنـــــاك�نـــــشاط�آخـــــر�مفيـــــد�ينطـــــو

�صــــامت،تخيليــــة ً�هــــذا�النــــشاط�يمكــــن�أن�يكــــو جــــة�كبMــــEة،�ان ر�بد

�:ــــي(لكـــن�هنـــاك�قيمـــة�:ـــي�التحـــدث�بـــصوت�مرتفـــع� �نإ¤�أن�تكـــو

�النـــــــشاط�عBـــــــى�تخيـــــــل� ،!)أمـــــــاكن�عامـــــــة �مـــــــع�التحـــــــدثيوينطـــــــو

ه،� س�،�ا�شاهEMأحد مثلرشخص�يمكنك�تصو ر�وببـساطة،�تمـا

�ســعيداًالحــديث�معــه�:ــي�ذهنــك،�محــسن ً�ا�حادثــة�إ±ــى�أن�تكــو �ان

��ا�ال�Æائية   .ربصو

س�بنفــسك،�فـإن� ة�يمكــن�التحــدثرعنـدما�تـد ر�هـو�أصــعب�مهـا

�وعليــك�،�Éخــرين�مــعلتحــدثلتطويرهــا�بــسبب�عــدم�وجــود�فرصــة�

�جهــدك�لتجــد�هــذه�الفــرص�مــن�خــ}ل�التواصــل� ىأن�تبــذل�قــصار

ا�باشر�مع�متحدثMن�أصليMن�للغة�أو�متعلمMن�آخرين،�ومن�خـ}ل�

  .سكاي6ìواصل�ªلك�Eوني�باستخدام�برامج�مثل�الت
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���(����������jf�X_�א�<����؟���X>t�r$;� �
�هنــــاك�ث}ثــــة�أنــــواع�مــــن�الكتابــــة�:ــــي� �نينب�ــــي�أن�تكــــو رأي�مقــــر

� ســــهيلغــــو �مــــن�الكتابــــة�و ،رتد َّ¤�بــــد�أن�يــــؤدلالنــــوع�Uو �بعنايــــة،�ىُ

�و¤�بـــد�،يركـــز�عBـــى�الدقـــةأن�،�وU�ُمـــرَبا¤ســـتعانة�بمعجـــم�إذا�لـــزمو

مـــــن�شـــــخص�آخـــــر�متمـــــرس�:ـــــي�اللغـــــة�يـــــصححه�لكـــــي�تحـــــصل�عBـــــى�

�دقــة�كتابتــك �والنــوع�الثــاني�مــن�الكتابــة�ينب�ــي�أن�،لتعليقــات�حــو

U�Eنــشطة�فائــدة�للقيــام�¬�ــذا�هــو�الكتابــة�يركــز�عBــى�الط}قــة،�وأكFــ

ـــــــى�(�دقـــــــائق�١٠�ـــــــدة� �والنـــــــوع�الثالـــــــث�مـــــــن�).٦.٣النـــــــشاط	انظـــــــر�إ±

يركــز�عBــى�) ســج(ت	اAوضــوعات: ٨.١النــشاط	انظــر�إ±ــى�(الكتابــة�

�للغـــة،�اًأوضـــاع�معت²ـــ�o¬�ـــا،�و¤�يتطلـــب�تـــصحيحمقـــدار�الكتابـــة�:ـــي�

�هناك�تصحيح   .نوإن�كان�Uك�EFفائدة�أن�يكو

���א;�٤�WK}�٤א� ����1�qאW� �
�لــديك�معرفــة�واســعة�بمــا� �الكتابــة�أيــسر�عنــدما�تكــو نتكــو ن

اقـــرأ�عنـــه�:ـــي�لغتـــك�و�لـــك،�اً�مناســـباًاخ��Eموضـــوعفـــ ،تكتـــب�عنـــه

Uو±ـــــى�واللغـــــة�Uجنبيـــــة،�ثـــــم�اكتـــــب�عنـــــه�باســـــتخدام�كـــــل�qـــــ6pء�

�عـــن�أن�تقـــرأ�وتكتـــب،�بإمكانـــك�أن�تـــستمع�اًوعوضـــ،�قرأتـــه�عنـــه

لم�مـــث}�قبــــل�يمـــشاهدة�فـــ(وتكتـــب،�أو�تـــشاهد�وتـــستمع�وتكتــــب�

ات	ا�A'ابطـــــة: ٧.١النـــــشاط	انظـــــر�إ±ـــــى�) (الكتابـــــة �رأنـــــشطة	اAهـــــا

  ).لنشاط�مشابه
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اد�الوقــــت�لمهمــــةاAخــــصص	لالوقــــت	مبــــدأ� يــــنص ز�أنــــه�كلمــــا�

ادت،،�كنــت�أفــضل�:ــي�أدائــهالــذي�تقــضيه�عBــى�نــشاط�مــا �ز�وكلمــا�

ســــــــــــتك،�أصــــــــــــبحت مما
َ

ات،�أفــــــــــــضلر yســــــــــــتماع،�: ر�وجميــــــــــــع�ا�هــــــــــــا

ســة�والتحــدث،�والقــ رراءة،�والكتابــة،�تتحــسن�بمقــدار�كبMــ�Eمــع�ا�ما

ةف ،ا�نتظمة لـن�تـتعلم�ا�هـا
َ
�ا�حـددةر

َ
�فحـسب،�بـل�سـوف�تتحـسن�

  .لديك�ا�فردات�والقواعد

اطلعنـــا�:ـــي�الفـــصلMن�ا�اضـــيMن�عBـــى�الـــتعلم�مـــن�خـــ}ل�اســـتخدام�

�–�و:ــــي�الفــــصل�القــــادم�ســــننظر�إ±ــــى�نــــوع�مختلــــف�مــــن�الــــتعلم�،اللغــــة

�متواز�ال–التعلم�ا�قصود� نذي�يشكل�ثلث�الجوانب�Uبعة��قر ر   .ر
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�ومــــؤثر،�ولــــذا�فهــــو�يــــستحق�القيــــام�اً�فاعــــل�جــــدالــــتعلم�ا�قــــصود

ينب�ــي�س�ا�علــم،�لكــن�ّرِدُ�هــذا�الـتعلم�ا�قــصود�عBــى�أن�يـيوينطــو ،بـه

� ¤�عن�تعلمككذلك�يأن�ينطو �أ�æا�ا�تعلم�مسؤ وعBى�أن�تكو   .ن

�\؟���'�()����6�. [�v<�8א��z(9א������א���� �
�وأكFـــ�Eأنـــشطة�الــــتعلم�،تحتـــاج�إ±ـــى�أن�تـــنظم�تعلمــــك�ا�قـــصود

انظــــــــر�إ±ــــــــى�(قــــــــصود�أهميــــــــة�هــــــــو�اســــــــتخدام�بطاقــــــــات�الكلمــــــــات�ا�

�وأن�،تحتــــاج�إ±ــــى�أن�تــــضبط�هــــذا�النــــشاط�ا�ــــؤثرو). ٥.١النــــشاط	

تــستمر�:ــي�اســتخدامه�لــتعلم�مفــردات�جديــدة،�وUكFــ�Eأهميــة�مــن�

�،ُ�:ــــي�مراجعـــة�ا�فـــردات�ال�ــــ�6واجه¦�ـــا�مـــن�قبــــلُذلـــك�هـــو�yســـتمرار

�بعـــــــدم�اســـــــتخ بمـــــــا�تجـــــــد�بعـــــــض�ا�علمــــــــMن�ينـــــــصحو نو دام�هــــــــذه�ر

أن�تعلم�ا�فردات�يجـب�أن�يـرد�بشكل�كب�EMعتقاد�ل}ªس�Eاتيجية�

  .نهم�مخطئوف ،كله�:ي�سياق

�تعلـــم�ا�فـــردات�:ـــي�ســـياق�مـــن� نصـــحيح�أنـــه�مـــن�ا�هـــم�أن�يكـــو

خـــــ}ل�ا�ـــــدخ}ت�ا�رتكـــــزة�عBـــــى�ا�ع²ـــــo،�وا�خرجـــــات�ا�رتكـــــزة�عBـــــى�

�هنـــاك�نا�أن�يكـــوًا�ع²ـــo،�وتطـــوير�الط}قـــة،�إ¤�أنـــه�مـــن�ا�هـــم�أيـــض
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�عـــن�الـــسياق�مـــن�خـــ}ل�اســـتخدام�بطاقـــات�اًتعلـــم�مقـــصود�بعيـــد

  .الكلمات؛�Ùن�مثل�هذا�التعلم�فاعل�ومؤثر

�؛اًويعتقـد�بعــض�النـاس�أنــه�نظــر ي�Ùن�بطاقـات�الكلمــات�تحتــو

عBــــى�ترجمــــة�إ±ــــى�اللغــــة�Uو±ــــى؛�فإ�Öــــا�تكــــرس�التفكMــــ�Eباللغــــة�Uو±ــــى�

غتــــــMن�Uو±ــــــى��لكــــــن�Uبحــــــاث�تظهــــــر�أن�الل،ولــــــيس�باللغــــــة�Uجنبيــــــة

وUجنبيـــة�:ــــي�ا�راحــــل�Uو±ــــى�وا�توســــطة�مــــن�تعلــــم�اللغــــة�ت
ُ

نــــان�َخز

واســتخدام�بطاقــات�الكلمــات�ثنائيــة�اللغــة�إســ�Eاتيجية� ،اً�معــاًحتمــ

EMعليك�استخدامهاٍ�جيدٍللتعلم�ا�قصود�ذات�تأث�.  

وبا©ضــــافة�إ±ــــى�الــــتعلم�مــــن�بطاقــــات�الكلمــــات،�عليــــك�اســــتخدام�

اسـ ،�)٢الفـصل	انظـر�إ±ـى�(ة�الكلمـات�والنحـو�رالكشافات�الـسياقية�لد

ســــــة ِوأنــــــشطة�مما �ِ،�والتكــــــرارِ�ا�ؤجــــــلِ،�والنــــــسخِ،�وال�EمMــــــ¨ª�ِمــــــ}ءر

6èالـــــصيغَن�لكـــــي�تكـــــوّالـــــشف�
ُ

�ا�كتوبـــــة
ُ

�وا�نطوقـــــة
ُ

�مألوفـــــة�لـــــديك،�

�ªلك�Eونـــــي�،وعليـــــك�بـــــالقراءة�ا�ركـــــزة ئ�ويفـــــضل�اســـــتخدام�القـــــار

  .مثل�كندل�حيث�تتوفر�عمليات�البحث�بسهولة

����q�0א�<�١�W��A}٥א� �����1W� �
اســـــــتخدام�بطاقـــــــات�الكلمـــــــات�لـــــــتعلم�ا�فـــــــردات�مـــــــا�هـــــــو�إ¤�

�واســتخدام�بطاقــات�الكلمــات�،خطــوة�واحــدة�:ــي�تعلــم�الكلمــات

̈�،إســــ�Eاتيجية�للــــتعلم�ا�قــــصود MكEوتناســــب�جانــــب�الــــتعلم�بــــال��

  .رعBى�اللغة�:ي�أي�مقر
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اكتـــــب�الكلمـــــة�ا�ـــــراد�تعلمهـــــا�عBـــــى�أحـــــد�جوانـــــب�البطاقـــــة،�

�فهــــذا�يـــــشجع�عBــــى�تـــــذكر�،ترجم¦�ــــا�عBـــــى�الجانــــب�Éخـــــراكتــــب�و

�مـــــرة �الـــــرابط�بـــــMن�،لالكلمـــــة�بعـــــد�مقابل¦�ـــــا�أو ي�وكـــــل�تـــــذكر�يقـــــو

�¤�]:ــــي�جانــــب�واحــــد [اً�ومــــشاهد��ما�معــــ،شــــكل�الكلمــــة�ومعناهــــا

 .يؤدي�إ±ى�هذا

�قرابـــة�–:ـــي�البدايـــة،�ابـــدأ�بمجـــاميع�صـــغEMة�مـــن�البطاقـــات�

�ـي�تعلمهـا�:ـي�مجموعـات��والكلمات�الصعبة�ينب،�كلمة٢٠ – ١٥

�أك�EFومعالجـة�أكFـ�Eتـأم} �هناك�تكر صغEMة�لكي�يكو
ً

ر �وعنـدما�،ن

د�:ـي�حجـم�ا�جموعـات� ��٥٠يبـدو�أن�أكFـ�Eمــن�–زيـسهل�الـتعلم،�

�،اًكلمــة�¤�يمكــن�الــتحكم�بــه�Ùنــه�يــصعب�حفــظ�هــذا�العــدد�معــ

 .وÙنه�¤�يمكن�التعامل�معها�:ي�جلسة�واحدة

س�البطاقـات��وأفـضل�التبا،رباعد�بMن�التكر رعـد�هـو�أن�تـد

�مـــــرة�اطلعـــــت�عل»�ـــــا،�ثـــــم�بعـــــد�ســـــاعة�أو�ل لبـــــضع�دقـــــائق�مـــــن�أو

نحوهــــا،�ثــــم�:ــــي�اليــــوم�التــــا±ي،�ثــــم�بعــــد�أســــبوع،�ثــــم�بعــــد�بــــضعة�

�:ــي�ســاعة�اً�وهــذا�التباعــد�أكFــ�EتــأثEM،أســابيع ر�مــن�تكــديس�التكــر

�:ـــي�كــ}�الحـــالتMن�و ،واحــدة �الوقــت�ªجمـــا±ي�ا�ــستغر ققــد�يكـــو ن

بـــــ �ا�تباعـــــد�ينـــــتج�عنـــــه�. نتيجـــــة�مختلفـــــة،�لكـــــن�الارًمتقا رفـــــالتكر

 .لتعلم�يبقى�لف�Eة�أطو

وللكلمـــــــــات�صـــــــــعبة�الـــــــــتعلم،�اســـــــــتخدم�أســـــــــاليب�ا�عالجـــــــــة�

اA(حظـــــة	انظـــــر�إ±ـــــى�(العميقـــــة�مثـــــل�أســـــلوب�الكلمـــــة�Uساســـــية�
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ِفكــــــو ،)٥.١
ّ

 ،ر�بالكلمــــــة�:ــــــي�ســــــياقات�لغويــــــة�وســــــياقات�موقفيــــــة

ِقسو
ابط��فكل،م�الكلمة�إ±ى�أجزاء�الك}م�إن�أمكـنّ ادت�الـر ومـا� ز

 .ىال��6توجدها�مع�الكلمة،�كان�تذكرها�أقو

�oمـــــــ}ء�ا�تـــــــشابه�أو�ذات�ا�ع²ـــــــªتأكـــــــد�مـــــــن�أن�الكلمـــــــات�ذات�

ب�ليــست�موجــودة�معــ ًا�تقــا �،�:ــي�مجموعــة�واحــدة�مــن�البطاقــاتار

ًوهــذا�يع²ــ�6أن�أيــام�Uســبوع�ينب�ــي�أ¤�تــتعلم�معــ ُ
�،�:ــي�الوقــت�ذاتــها

�العـــــــاومثـــــــل�ذلـــــــك�ي ا�تقـــــــاب}ت�م،�وUعـــــــداد،�ورنطبـــــــق�عBـــــــى�شـــــــهو

�ضــــــــمن�مجموعــــــــة�متــــــــشا¬�ة� نوا��Eادفــــــــات،�والكلمــــــــات�ال�ــــــــ�6تكــــــــو

�فهــــــــــذه�،كــــــــــا�}بس�والفواكــــــــــه�وأعــــــــــضاء�الجــــــــــسم�وأدوات�ا�طــــــــــبخ

 .العناصر�تتداخل�فيما�بي�Æا�مما�يجعل�التعلم�أك�EFصعوبة

هــذا�التغيMــ�Eو ،غMــ�Eترتيــب�الكلمــات�:ــي�ا�جموعــات�باســتمرار

�فيــه�تــذكر�مع²ــ�oكلمــة�مــا�مرتبطــســيجنبك�الــتعلم�الــذي�يكــ و
ً

�ان

 .بتذكر�مع�o²الكلمة�التالية�:ي�ا�جموعة

�الكلمــة�نقــلسيــساعد�هــذا�عBــى�ف ،ٍاقـرأ�الكلمــة�بــصوت�عــال

 .إ±ى�ذاكرة�ا�دى�الطويل

ات�أو�الجمـــــل�ا�ــــــشتملة�للكلمـــــات�عBــــــى�اًأيـــــض ر�اكتـــــب�العبــــــا

�عBـى�Uفعـال�،��وينطبق�هـذا،اًالبطاقات�م��oما�كان�ذلك�مفيد

�تعلمها�أكFـ�Eفائـدة�،�وجه�الخصوصعBى ن�فبعض�الكلمات�يكو

ات �:ي�عبا رعندما�تكو   .ن
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����iDj١}�٥�W2�2$�؟Jא��A�>��2=�א������ �
ثـــِحُ�وطريقـــة�ب،اًأســـلوب�الكلمـــة�Uساســـية�فاعـــل�جـــد

َ
�اً�جيـــدْت

�عBى�الخطوات�التالية،:ي�أ�Öا�تعMن�عBى�تذكر�ا�فردات   :ي�وتنطو

�(ك�Uو±ــــى��فكـــــر�:ــــي�كلمـــــة�:ــــي�لغتـــــ:١الخطــــوة	 ىأو�لغـــــة�أخـــــر

يشبه�نطق) تعرفها
ُ

�كلمـة�:ـي�اللغـة�الثانيـة�أو�بدايـة�كلمـة�َهـا�نطـق

  .�وهذه��ي�كلمتك�Uساسية،:ي�اللغة�الثانية

�عBـــى�مع²ـــ�oكلمـــة�اللغـــة�:٢الخطـــوة	 ة�تنطـــو ي�فكـــر�:ـــي�صـــو ر

�ومــــــن�ا�هــــــم�أن�تــــــتمكن�مــــــن�،الثانيـــــة�ومع²ــــــ�oالكلمــــــة�Uساســــــية

ة�:ــــي�ذهنــــك ذلــــك،�فأســــلوب�الكلمــــة��وعBــــى�،رتخيــــل�هــــذه�الــــصو

بعة�أجزاء   :رUساسية�له�أ

 .الكلمة�الجدية�:ي�اللغة�الثانية

 .الكلمة�Uساسية

ة�ا�شتملة�لكلمة�اللغة�الثانية�والكلمة�Uساسية  .رالصو

 .مع�o²كلمة�اللغة�الثانية

بعــــــة�لتتوافــــــق�مــــــع�و:ــــــي�Uمثلــــــة�التاليــــــة،� Uجــــــزاء�Uرقمــــــت� ُر

بعـــة Uســــلوب�U٤(�إندونيـــسيا�وتريــــد�تــــذكر��فلــــو�كنــــت،رأجـــزاء� (

�o١(ا�ع²ــــــــ (لكلمــــــــة�parrot) فبإمكانــــــــك�إذ)ببغــــــــاء�،
ً
) ٢(�جعــــــــل�ا

،�ال�ـــــــــــــ�6تع²ـــــــــــــ�6حفـــــــــــــرة،�الكلمـــــــــــــة�paritالكلمـــــــــــــة�ªندونيـــــــــــــسية�
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تــــــــؤدي�الكلمـــــــــة�و ،ببغــــــــاء�:ــــــــي�حفـــــــــرة) ٣(ثــــــــم�تخيـــــــــل� ،Uساســــــــية

ابطـــــ: Uساســـــية�وظيفتـــــMن تعطـــــي�
ً
،�]الكلمتـــــMن©مـــــ}ء�[شكل�لـــــ�لار

ابط،�وparit-parrot: مث} تعطي�
ً
  .�parrot-ditchللمع�o²ار

̈يــــــــــة�اًتايلنــــــــــديولـــــــــو�كنــــــــــت� Mنجلªدت�أن�تـــــــــتعلم�الكلمــــــــــة� ر�وأ

council) ١() مجلــس(ساســية�Uفبإمكانــك�جعــل�الكلمــة��،)٢ (

ة�التايلندية� �غ�EMاًز�ال��6تع�6²أرphrase khawsaanر�ي�العبا

ة�مــــع�) ٣(�وتفكــــر�:ــــي�،مطبــــوخ �غMــــ�Eا�طبــــوخ�:ــــي�صــــو رمع²ــــU�oر ز

�oمع²ـــcouncilة �ثـــم�سيـــساعدك�،ر،�كمـــا�هـــو�موضـــح�:ـــي�الـــصو

  .councilبشكل�council مع�o²) ٤(هذا�بربط�

جــــاح�أســــلوب�الكلمــــة�Uساســــية�هــــو�أنــــك�تعــــالج�أكFــــ�Eوســــبب�ن

مــن�ســمة�للكلمــة،�وهــذه�ا�عالجــة�ليــست�ســطحية�كمــا�هــو�الحــال�

�! الحــــد�الوحيــــد�هــــو�تخيلــــكف ،:ــــي�التكــــرار اًتمامــــ نفــــ}�يلــــزم�أن�يكــــو

Uجنبيـــة�ا�ـــراد�تعلمهـــا،�و¤�نطـــق�الكلمـــة�Uساســـية�كنطـــق�الكلمـــة�

�فلـــــو�كـــــان�شـــــكل�الكلمـــــة�Uساســـــية�،يلـــــزم�أن�تـــــشبه�كامـــــل�الكلمـــــة

�عBـــى�ً�وبنـــاء،�:ـــي�الغالـــباً�لبدايـــة�الكلمـــة�Uجنبيـــة�لكـــان�كافيـــاًمـــشا¬�

Uبحــاث،�فأســلوب�الكلمــة�Uساســية�يــؤدي�عــادة�إ±ــى�تعلــم�بنــسبة�

  .�ا�قصودأك�EFمن�أي�نشاط�آخر�من�التعلم% ٢٥

)� يس�ا�فــــــــردات،)٢٠٠٨(لمقتبــــــــسة�مــــــــن�نيــــــــشن،�بــــــــو : ر�تــــــــد

  ).تعلم�هاينلسيناج: �بوس�ن،إس�Eاتيجيات�وأساليب
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�لتكــوِعــادة،�تــر ّد�الكلمــات�مــع�كلمــات�أخــر اتى ر�عبــا �وأغلــب�هــذه�،ن

ات�لهــا�معــان�قريبــة�مــن�معــاني�الكلمــات�ال ٍالعبــا �عر عBــى�ف،�ل»�ــاي�ــ�6تحتــو

 �ي	دقيقة،�شاي	ثقيل،�تمام	السادسة،�2سبوع	القادم :سبيل�ا�ثال

)next week, six o'clock, strong tea, in a minute(،لكـن��

ات�ليــست�واضــحة�جــد ًهــذه�الع}قــة�:ــي�بعــض�العبــا
،�لكــن�تظــل�ار

ين	بحجـر	 :عBـى�سـبيل�ا�ثـالو ،هناك�ع}قة�قويـة ريـضرب	عـصفو

	�ي	آخر،�واحد 	النو رير فكـر	،�عVى	سـبيل	اAثـال،�تعرف،�	النفقى

 kill two birds with one stone, see the light at the end (�ي

of the tunnel, you know, for instance, think about(،و:ي��

ات�القليلـــة،�¤�توجـــد�ع}قـــة�واضـــحة�بـــMن�معـــاني�أجـــزاء� ربعـــض�العبـــا

ة،�عBـــى�ســـبيل�ا� ة�مـــع�ا�ع²ـــ�oالكامـــل�للعبـــا رالعبـــا ،�عVـــى	*طـــ(ق :ثـــالر

ة،�بـشكل	عـام،�اًأيـض،�اًطبعـ  at all, of course, as (رتمطـر	بغـزا

well, by and large, raining cats and dogs.(  

ات� روهناك�كلمات�عدة�تصف�هذه�Uنواع�ا�ختلفة�من�العبـا

الوحـــــــــــدات�متعـــــــــــددة�وصاحبات�اللفظيـــــــــــة،�تـــــــــــكا�ـــــــــــصطلحات،�وا�

ات،�والحــــــالكلمــــــات،� ِوyســــــتعا �لكــــــن�UكFــــــ�Eأهميــــــة�،عجميــــــةم�ا�َزر

ات�هـو�أ�Öـا�تـستحق�أن� �هذه�Uنواع�ا�ختلفة�مـن�العبـا رحو �َركـزُيل

أك�EFبــــ ها�Ùن�هــــذا�سيــــساعد�عBــــى�اســــتخدام؛بــــشكل�مقــــصود عل»�ــــا

  .دقة�وط}قة�:ي�اللغة
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اا:ـي��و،ني�Uجـزاء�مرتبطـة�بمع²ـ�oالكـلحدد�كيف�أن�معـا ت�رلعبـا

اتوشــــبه� �رالجمــــل�ال�ــــ�6ف»�ــــا�اســـــتعا هــــذا�عBــــى�مـــــشاهدة�ي�قــــد�تنطــــو

ةالصلة�بMن�ا�ع�o²الحر:ـي� عBـى�سـبيل�ا�ثـال،�ا�ع²ـ�oالحر:ـي�ف ،روªعـا

ة�أعطـاني�الـضوء�Uخـضر� هـو�) gave me the green light(رللعبـا

يـــــ ة�الـــــضوئية�ا�ر �Uخـــــضر�:ـــــي�ªشـــــا يـــــة�اللـــــو رر ور ة��بينمـــــا�،ةنؤ راســـــتعا

�ل الضوء�Uخضر��ي  .عBى�ªذن�:ي�فعل�ال6pàءللحصو

ة ب�ف ،رانظـــر�إ±ـــى�شـــكل�العبـــا ات�:ـــي�اللغـــة�% ٢٠رمـــا�يقـــا رمـــن�العبـــا

̈يــــــة�تـــــــستخدم� Mنجلªســـــــ¦�}ل�y�كلمـــــــات�تبـــــــدأ�بالـــــــصوت�(تجـــــــانس�ا

�leading light, baby boom, head held high: مثـل) نفـسه

ف�العلــة� �كأصــوات�حــر ابط�الــصوتية�Uخــر وأو�بعــض�الــر  blue(ىو

moon(يـة�،�والقاف)when the cat's away, the mice will 

play(�  .)last gasp(،�أو�القافية�الجزئية�)by and by(ر،�أو�التكر

ة�وابحــــث�عنــــهتأمــــل يخ�العبــــا ر�:ــــي�تــــا ينفــــذ�: مــــن�أيــــن�جــــاءتف ،ر

�كمـا�أن�،)cut and run(ويلـوذ�بـالفرار�) U)toe the lineوامـر�

ات� ودهـــــا،�فالعبـــــا �و رالكلمـــــات�تختلـــــف�:ـــــي�تكـــــر ر �،كـــــذلكف�تختلـــــر

EــMكث� ًفبعــضها�متكــر �¤�يــرد�إ¤�قلــي}وUغلــب ار
ً
انظــر�إ±ــى�ا�}حظــة� (

�،)هــل	كــل	الكلمــات	ســواء؟: ٢.١ ر�وبإمكانــك�التأكــد�مــن�مــدى�تكــر

ة�باستخدام�الكشاف�السياtي�  ).٢الفصل	انظر�إ±ى�(رالعبا
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بــــدو��يبــــة�:ــــي�وقــــت�واحــــدربــــالرغم�مــــن�أن�تعلــــم�الكلمــــات�ا�تقا

�فائدتــه�مـن�عدمـه�يعتمــد�عBـى�الع}قـة�بــMن�ل�حـصو�أنإ¤،�اًحـسن

د،�طويــــــــل�–حــــــــار�(Eادفـــــــات���فالكلمــــــــات�كا�،تلـــــــك�الكلمـــــــات �–ر�بـــــــا

EMقـــــــــص(ضـــــــــداد�Uو�،)ن،�–يحـــــــــرج�Mـــــــــ�æوأعـــــــــداد�)يحمـــــــــ6 - يمنـــــــــع��،

الفواكـه،�وأيـام�Uسـبوع،�وUلـوان،�(ا�جموعة�ا�عجميـة�الواحـدة�

�فتــــأث�EM،اًيفــــضل�أ¤�تــــتعلم�معــــ) ،�وأعــــضاء�الجــــسموأنــــواع�ا�}بــــس

�جــــداًتعلمهــــا�معــــ ً�قــــو جــــة�أنــــه�يمكــــن�أن�يجعــــل�الــــتعلم�أكFــــ�Eاي ر�لد

�أكFــــــ�Eصــــــعوبة�،%١٠٠ -% ٥٠صــــــعوبة�بنــــــسبة� ن�ومع²ــــــ�oأ�Öــــــا�تكــــــو

�الكثMــ�E% ١٠٠بنــسبة� رهــو�أ�Öــا�ســتتطلب�ضــعف�الوقــت�مــن�التكــر

بـــــــــة نـــــــــة�بـــــــــتعلم�الكلمـــــــــات�غMـــــــــ�Eا�تقا رلـــــــــتعلم�هـــــــــذه�الكلمـــــــــات�مقا  ،ر

بــــة�أســــماء،�ىوالــــبعض�يــــر �هــــذه�الكلمــــات�ا�تقا ً�أنــــه�عنــــدما�تكــــو ر ن

بــــة�بــــشكل�أكÏــــ�E:ــــي�الــــشكل،� �برتقالــــة،�–تفاحــــة�: مثــــلرأشــــياء�متقا

:ــــي��أكFـــ�Eمــــن�Uشـــياء�ا�ختلفـــة�اً�محتمــــل�جـــدفـــإن�التـــداخل�بي�Æمـــا

ة�: الشكل،�مثل   .�برتقالة–زمو

�الكلمــــات� نوالع}قــــة�ال�ــــ�6تــــساعد�:ــــي�الــــتعلم��ــــي�عنــــدما�تكــــو

ضــــفدع،�بركــــة،�أخــــضر،�موحــــل،�يقفــــز،�(�:ــــي�قــــصة�اًطــــة�معــــمرتب

�كلمــــــات�مــــــن�قراءاتــــــك�عBــــــى�،)ينــــــق ن�ولــــــذا،�فمــــــن�الجيــــــد�أن�تــــــدو

مثــل�هــذه�نــه�مــن�غMــ�Eا�حتمــل�أن�تنتمــ�6إحيــث�بطاقــات�الكلمــات�

  .��جموعة�معجمية�واحدةالكلمات
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شا¬�ة�فلــــــيس�مــــــن�الــــــصعب�تعلــــــم�تلــــــك�تــــــوعنــــــد�تعلــــــم�كلمــــــات�م

عــــــدم�خلــــــط�بعــــــضها�:ــــــي�وبة�العناصــــــر�فحــــــسب،�بــــــل�إن�هنــــــاك�صــــــع

ا�بعـــــض�التـــــشا¬�ات�الـــــشكلية�ً�فلـــــو�كانـــــت�الكلمـــــات�لهـــــا�أيـــــض،بـــــبعض

�التــــــــداخل�أكFــــــــ�Eاحتماليــــــــة �فــــــــنحن�أكFــــــــ�Eعرضــــــــة�لخلـــــــــط�،نفــــــــسيكو

)Tuesday – Thursday (مــن�)Tuesday - Sunday (ن�Ù

)Tuesday - Thursday (تبـدأن�بـالحرف�نفـسه�وك}همـا�يحتويـان�

جــــيم�آثــــار�هــــذا�التــــداخل�هــــو�تعلــــم��وطريقــــة�تح،)day(قبــــل�) s(عBــــى�

  .اًالعناصر�ا�حتمل�تداخلها�:ي�أوقات�مختلفة،�وليس�مع

�Wא���$٢�WV}٥א� �����1 �
�عBـــــى�تـــــسجيل�لـــــنص� ̈�عBـــــى�الحـــــصو �ال�EمMـــــ لينطـــــو قـــــص�EMي

�موضــــوع� �حــــو لمنطــــو �وإعــــادة�تــــشغيله�عــــدة�مــــرات�،�صــــلةذيق

�،حـــال�ا�حاولـــة�عBـــى�وضـــع�نـــسخة�مكتوبـــة�لـــه ن�وينب�ـــي�أن�يكـــو

�الـــنص� �،�كلمـــة١٠٠قرابـــة�لطـــو ق�وUفـــضل�اختيـــار�نـــص�منطـــو

�عBــى�نــسخة�مكتوبــة�لــه�لتتأكــد�مــن�صــحة�مــا� ليمكنــك�الحــصو

�وعنــدما�تعيــد�ســماع�الــنص�فــ}�بــأس�بإيقــاف�التــشغيل،�،رمزتــه

̈�عBى�أجزاء�النص MكEوال�.  

ات�yســـــتماع �،رويـــــساعد�نـــــشاط�الـــــتعلم�ا�قـــــصود�هـــــذا�مهـــــا

�التعرف�عBى�الكلمات�والعبااًويوفر�نقد   .راتل�حو
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̈�ا�قصود�عBـى�سـمات� MكEال�� قالقراءة�ا�ركزة��ي�إحدى�طر

�القــــراءة�ا�ركــــزة�،ا�:ــــي�الــــسياقهاللغــــة�حــــال�اســــتخدام ي�وتنطــــو

yســـــــتعانة�مـــــــن�خـــــــ}ل�النص�بـــــــعنايـــــــة�التقـــــــدمك�بـــــــبطء�وعBـــــــى�

�وذلـك�باسـتخراج�وهدفك�هو�أن�تتدرج�:ـي�فهـم�الـنص�،بمعجم

�ويمكــــــن�أداء�النــــــشاط�،ً�ال�ــــــ�6لــــــم�تفهمهــــــا�ابتــــــداءمع²ــــــU�oجــــــزاء

�وعـــادة�،ا،�أو�بمـــساعدة�مـــتعلم�آخـــر،�أو�بمـــساعدة�معلـــمًمنفـــرد

  .تستخدم�ال�Eجمة�لتوضيح�أجزاء�النص

�للقـــــــراءة�ا�ركــــــزة،�خـــــــصوص ًوالطريقــــــة�Uخـــــــر ا�للمتعلمـــــــMن�ى

�منفــردين،�هــو�إعــادة�القــراءة�منت�äــMن�للجوانــب� نالــذين�يتعلمــو

عBــــى�ســــبيل�ا�ثــــال،�يمكــــن�أن�و ،ل�إعــــادة�:ــــي�كــــّا�ختلفــــة�للــــنص

فــــة�:ــــي�الــــنصِالقــــراءة�Uو±ــــى�عBــــى�ا�فــــردات:ــــي�تركــــز� ِ�غMــــ�Eا�عر
ّ �و

الثانيـــــة�عBـــــى�الوحـــــدات�ذات�الكلمـــــات�:ـــــي��وتركـــــز�،وعBـــــى�الفهـــــم

�ال�ـــ�6يمكـــن�اســـتخدامها�:ـــي�التحـــدث�والكتابـــة�ِ�ا�فيـــدةِا�تعـــددة

مـــــات�الثالثــــة�عBـــــى�اســــتخدام�بعـــــض�الكل:ـــــي��بينمـــــا�تركــــز�،اً¤حقــــ

ف�الجـر�وUدوات �وتكمـن�قيمـة�،والوظيفية�:ي�النص،�مثـل�حـر

̈نـــــا� Mالقـــــراءة�ا�ركـــــزة�ا�عـــــادة�هـــــذه�:ـــــي�أنـــــه�عنـــــدما�نقـــــرأ�فـــــإن�ترك

�بــشكل� �عBــى�ا�ع²ــo،�ومــن�ثــم�عBــى�كلمــات�ا�حتــو ىالـرئيس�يكــو ن
َ
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EــMفبإمكاننــا�إذ،كب�، �معتــادين�عBــى�ا�حتــو �وعنــدما�نكــو
ً ى �توجيــه�ان

ــــــى�كيفيــــــة�اســــــتخداماهتمامنــــــا �اللغــــــة�©يــــــصال�الرســــــائل،�وهــــــذا��إ±

�وهــــذا�النــــوع�مــــن�،�:ــــي�تعلــــم�اللغــــةاً�مفيــــد�جــــدyهتمــــامالنــــوع�مــــن�

̈�يــــستحق�أيــــضا�القيــــام�بــــه�عنــــد�yهتمــــام �مــــع�تغيMــــ�Eال�EكMــــ ر�ا�تكــــر

yستماع،�مث}
ً

  .لم�مسجلي�عند�مشاهدة�برنامج�تلفزيوني�أو�ف
  

�Wא� ��4א٤�W3/�9}٥א� �����1 �
ب�طولــه��وذا�ع}قــاًمفيــد اًاخ�ــ�Eنــص قرابــة� (�كلمــة٢٠٠رة�يقــا

�ثـم�،اقرأ�لتفهمـه�با¤سـتعانة�بمعجـم�إذا�لـزم�Uمـرو ،)اً�سطر٢٠

�أن� بـــــــع�أو�خمـــــــس�كلمـــــــات�:ـــــــي�الـــــــنص،�وحـــــــاو �أ ـــــــى�أو لانظـــــــر�إ± رل

�الرجـــوع�إ±ـــى�الـــنص قـــة�دو نتحفظهـــا،�ثـــم�انـــسخها�:ـــي�و وحـــال� ،ر

�أن�تبقـــــي مـــــن��تسلـــــسل�ل�أطــــولتقــــدمك�:ـــــي�نــــسخ�الـــــنص،�حــــاو

ات�أكFـ��Eوفائ،كلمات�:ي�ذهنكال ردة�النشاط�تكمن�:ي�إبقاء�عبـا

طو¤
ً

� ،�:ي�ذهنك�قبـل�أن�تـدو�Öا الـتعلم�مـن�نـشاط�هـذا�الرويطـو

ات ِا�قصود�مها ات�اَ�الكتابة�اليدوية�وتذكرر   .رلعبا
  

���2א��٥�W#j}٥א� �����1��W� �

�أو�اً�كتابيـــــــاًإذا�كانـــــــت�اللغـــــــة�ال�ـــــــ�6تتعلمهـــــــا�تـــــــستخدم�نظامـــــــ

ك�Uو±ــــى،�فمــــن�الجــــدير�توجيــــه��عــــن�لغتــــاً�مختلفــــاً�إم}ئيــــاًنظامــــ
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�الفاعلــــة� ،�مقــــصود�إ±ــــى�النظــــام�الكتــــابياهتمــــام قوإحــــدى�الطــــر

اتِلفعـــــــل�هـــــــذا�هـــــــو�كتابـــــــة�الكلمـــــــات ِ�أو�العبـــــــا �ال�ـــــــ�6ترغـــــــب�:ـــــــي�ر

�مــــن�صــــفح�التمــــرس�عل»�ــــا�:ــــي�قائمــــة�:ــــي�أ ىســــفل�الجهــــة�اليــــسر

فـ،مسطرة �إذا�كان�نظـام�الكتابـة�يـستخدم�حر
ً
لـيس�(�أبجديـة�او

�من�كلمة�بعدها،�اكتب�الح)كالصينية   .لرف�Uو

rhythm   r  

agree    a 

common   c 

اطــــ
ْ
قـــــةِو �الو

َ
ف�Uو±ـــــر �إ¤�الحـــــر �بحيـــــث�¤�تـــــر

َ
و �ى لى،�ثـــــم�حـــــاو

  .كتابة�الكلمات�من�ذاكرتك

rhythm   rhythm 

agree    agree 

common   common 

�،افــــتح�الــــصفحة�وتأكــــد�مــــن�كتابتــــك ف�Uو ل�اكتــــب�الحــــر و

،�اطــــ مــــن�كــــل�كلمــــة�مــــرة�أخــــر
ْ
قــــة،�واكتــــب�الكلمــــات�مــــرة�وى ر�الو

  .افعل�هذا�ح��oيمتBئ�كل�سطرو ،ىأخر
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النطـــق�و ،اً�جـــدّ�هـــدف�مهـــمٍ�واضـــحةٍ�بطريقـــةِ�اللغـــةِ�نطـــقُتعلـــم

�ك�عBـــــــــى�جعلـــــــــك�ا�تحـــــــــدثMن�UصـــــــــليMن�للغـــــــــةُالواضـــــــــح�سيـــــــــساعد

�ك}مـــك �أيـــضنيفهمـــو ً،�وســـيثمنو ال�مـــع��وكمـــا�هـــو�الحـــ،كَ�جهـــودان

فــــرص�،�فــــإن�ممــــا�يــــساعدك�هــــو�وجــــود�ِ�اللغــــةِ�معرفــــةِبقيــــة�أوجــــه

،�والتحـــــــــــدث�)مـــــــــــدخ}ت�مرتكـــــــــــزة�عBـــــــــــى�ا�ع²ـــــــــــo (ِل}ســـــــــــتماع�للغـــــــــــة

)o²ى�ا�عBاسة)مخرجات�مرتكزة�ع ،�ود
ُ
تعلـم�مرتكـز�(�النطـق�ِ�أوجهر

�عBى�استماع�طلق)عBى�اللغة ٌ،�والحصو �ٍ�ومألوفـةٍ�سـهلةَ��واضـيعل

  ).تطوير�الط}قة(�ع�Æا�بط}قة�التحدثو

�إ±ــــــى�qـــــــ6pء�مــــــن�الـــــــتعلم�الـــــــشبأن�يبــــــدو� ناب�الــــــصغار�يحتـــــــاجو

�عBــــى� نا�رتكـــز�عBــــى�اللغـــة�لتطــــوير�نطقهـــم�للغــــة�الثانيـــة،�ويعتمــــدو

�الكبـــــار�أقـــــل�احتماليـــــة�:ـــــي�،�ىالجوانـــــب�الث}ثـــــة�Uخـــــر نبينمـــــا�يكـــــو

تطــوير�نطــق�مــشابه�لنطــق�ا�تحــدثMن�UصــليMن�للغــة،�بــالرغم�مــن�

بمـا�يحتـاج�أغلـب�ا�تعلمـM،أن�البعض�يتمكن�من�ذلـك ن�الكبـار�ر�و

اضــMن� فيــه�لكنــة،�لكنــه�مفهــوم،�بــالرغم�مــن�نطــق�برإ±ــى�أن�يكونــوا�
ُ

�وللمتعلمــــMن�الكبــــار،�،�مــــن�الجهــــد�ســــيؤدي�إ±ـــى�التحــــسناًأن�مزيـــد

مـــــن�ا�حتمـــــل�أن�تعتمـــــد�جـــــودة�نطقهـــــم�عBـــــى�فـــــرص�اســـــتخدامهم�

اســــــــــة� رللغـــــــــة،�ومقــــــــــدار�الوقـــــــــت�والجهــــــــــد�الــــــــــذي�يقـــــــــضونه�:ــــــــــي�الد

  .ا�قصودة�لتعلم�النطق
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اســــــة�ا�قــــــصودة�للنطــــــق�أو¤وينب�ــــــي�أن�تنطــــــ �الد و
ً

ر �عBــــــى�أي�ي

قـات�،�نطقهUصوات�صعب و�وسيعتمد�هذا�بشكل�كب�EMعBى�الفر

ســـــــها ـــــــى�واللغـــــــة�ال�ـــــــ�6تد اســـــــةاًثانيـــــــو ،ربـــــــMن�لغتـــــــك�Uو± ،�ينب�ـــــــي�د
ُ
�ر

�،�عل»�ــــا�:ـــــي�مقــــاطع�بـــــسيطةُتمــــرسال�وِ�الـــــصعبةِ�ا�نفــــردةUِصــــوات

اســـة وتــسم�oد
ُ
 ،النطقـــي�إنـــشاء�Uصــوات�بعلـــم�الــصوتيات�ِ�كيفيــةر

̈يــة،�غالبــف Mنجلª�6ــى�ســبيل�ا�ثــال،�و�تعلمــBيــشكل�الــصوت�:ــي�اًع�

�فمعرفـة،�مـشكلةthe, this, there, thatبدايـة�الكلمـات�
ُ

�مـا�إذا�

خــــواً،�شــــديداً�أم�مهموســــاًرمجهــــوكــــان�الــــصوت� ً�أم� �أجــــزاء�ّ،�وأيار

�،�تــساعد�عBــى�تعلــم�نطــق�الــصوتالفــم�تــستخدم�©صــدار�الــصوت

��هو�مج�the:ي�ُفالصوت خـو)تـستخدم�الحبـال�الـصوتية(رهـو ً،�و  ار

  ).ف�اللسانَ¤ستخدام�Uسنان�العلوية�وطر(

ل،� �إ±ـــى�فـــستحتاجووبعـــد�إصـــدار�صـــوت�صـــعب�:ـــي�مقطـــع�معـــز

ن��ال�ـــ�6يظهـــر�ف»�ـــا،�وينب�ـــي�أِ�عليـــه�ضـــمن�أكFـــ�Eالكلمــاتَتمــرستأن�

ااًتمـــرس�عليـــه�أيـــضت �ولـــيس�مـــن�الجيـــد�،�قـــصEMةٍ�وجمـــلٍتر�:ـــي�عبـــا

،�Ùن�]التنـافر[�النطـق�ِ�معقـدةِ}ل�الكلمـات�عليه�من�خَتمرسأن�ت

  .هذه�صعبة�ح��oعBى�ا�تحدثMن�UصليMن�للغة

�ذلــك�معينــy�ِطــ}عَ�واســعُوإذا�كــان�ا�علــم ً�فــسيكو �عBــى�وجــه�ان

�عBـــــى�ُ�ويمكــــن�التمــــرس،ِ�الفرديــــةU�ِصـــــواتِالخــــصوص�عنــــد�تعلــــم

اتٍالنطــــــــق�ضــــــــمن�كلمــــــــات ٍ�أو�عبــــــــا �الــــــــصوتي�ر ر�باســــــــتخدام�ا�حــــــــر
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ـــــــــي�الـــــــــذي�بإمكانـــــــــه�تبطـــــــــيBِـــــــــى�الحاســـــــــب�عِا�عتمـــــــــد ±Éالكـــــــــ}مء��،�

ا�تــــــوفر�مجانــــــaudacityوالEÏنــــــامج�
ً
�مقــــــاطع�ُ�وتقليــــــد،�جيــــــدٌ�خيــــــارا

�بإمكانـــه�ا�ـــساعدة�:ـــي�النطـــق ومـــن�الجـــدير� ،رUفـــ}م�بـــشكل�متكـــر

صـــرف
ُ

�Ùن�ِ�مـــن�تعلـــم�اللغـــةِ�الوقـــت�:ـــي�النطـــق�:ـــي�ا�راحـــل�ا�بكـــرة

  .åي�جهدا�أك�EÏال}حق�عBى�النطق�يستدَّ�الع}Ýيَالعمل

��r$;F#6%�v(�����א�)�א�,������E؟� �
بعـــةِ�مــن�هــذا�الكتــاب�عBــى�مبــدأ�الجوانــبٌ�كبMــEٌيركــز�جــزء U�ِ �،ر

�لفـرص�الــتعلم،�ٌ�مناســبٌن�لــدينا�تـوازَنلكــي�يكـو: لوهـذا�ا�بــدأ�يقـو

بـــع�وقتنـــا�:ـــي�الـــتعلم�مـــن�خـــ}ل�َ�إ±ـــى�أن�نقـــ6pÀُفإننــا�نحتـــاج ر�قرابـــة�

بـــــع�وقتنـــــا�:ـــــي� الـــــتعلم�مـــــن�خـــــ}ل�ا�خرجـــــات،�را�ـــــدخ}ت،�وقرابـــــة�

بع�وقتنا�:ي�التعلم�من�خ}ل�التعلم�ا�قصود،�وقرابـة وقرابة�
َ

�ِبـعُر�ر

�ســهلة�ٍ�ومخرجــاتٍوقتنـا�:ــي�الــتعلم�مــن�خــ}ل�العمـل�عBــى�مــدخ}ت

بعــةِ�ومبــدأ�الجوانــب،�الط}قــةَرلكــي�نطــو U�ِ �جــدر ً�مبــدأ�قــو �Ùنــه�اي

م�كيـــــف�نـــــتعلم�القواعـــــد؟،�وكيـــــف�نـــــتعل: يجيـــــب�عـــــن�أســـــئلة�مثـــــل

؟،ا�فـــــــردات؟،  ،�وغEMهـــــــاى�وكيـــــــف�نـــــــتعلم�التحـــــــدث�:ـــــــي�لغـــــــة�أخـــــــر

  كيف�نتعلم�القواعد؟: لننظر�إ±ى�مثال�عBى�هذا�بطرح�السؤالو

�عBى�تعلـمُّعادة،�يظن ِ�الناس�أن�تعلم�القواعد�ينطو �أسـماء�ي

�كيفيـــــة�ِ�وصـــــف�ال�Eاكيـــــب�النحويـــــة،�وتعلـــــمِأجـــــزاء�الكـــــ}م،�وتعلـــــم

�إ¤�أن�هــذا�كلــه�يعــد�طرقــ،تــصحيح�الخطــأ
ً
�مــن�الــتعلم�ا�قــصود،�ا
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بإمكاننـــــا�،�فوأغلـــــب�الـــــتعلم�للقواعـــــد�يحتـــــاج�إ±ـــــى�اســـــتخدام�اللغـــــة

�ُوعنـــــــدما�نواجـــــــه ،تعلـــــــم�القواعـــــــد�مـــــــن�خـــــــ}ل�yســـــــتماع�والقـــــــراءة

�النحويةَال�Eاكيب
َ

�:ي�قراءتنـا�واسـتماع ِ�بشكل�متكر نا�فإننـا�نـتعلم�ر

�أن�نعط» َدو جـــــد�أصـــــ}ُ�اهتمـــــام�مقـــــصود،�لـــــو�وَّ�ـــــا�أين
ً
�وســـــبب�هـــــذا�،

�يحــــــدث�مــــــن�خــــــ}ل�تعلــــــم�ِ�هــــــو�أن�الكثMــــــ�Eمــــــن�تعلــــــم�القواعــــــداًئيــــــجز

ات ِالعبا �وكلمـا�،ى�تـرد�مـع�كلمـات�أخـرِ،�بمع�o²أننـا�نـتعلم�أن�الكلمـاتر

يادة�معرفتنا�النحوي ادت�فرص� زقرأنا�أو�استمعنا،�   .�yستقباليةةز

�،�والكتابـــةالتحـــدثخـــ}ل��تعلـــم�القواعـــد�مـــن�اًوبإمكاننـــا�أيـــض

�:ــــــي�معرفتفعنــــــدما�نتحــــــدث�أو�نكتــــــب�ن ِ}حــــــظ�القــــــصو نــــــا،�وهــــــذه�ر

�اًاهتمامــــنا�:ـــــي�أننــــا�ســـــنعطي�ُا�}حظــــة�تزيـــــد�فرصــــ ر�لـــــذلك�القـــــصو

�وهــذا�يع²ــ�6أنـه�لكــي�نتحـدث،�أو�نقـرأُعنـدما�نــستمع
َ

�فإنــه�َ�أو�نكتــب

بإمكاننـــــا�و ،�والقـــــراءةِ�مـــــن�yســـــتماعِ�فـــــرص�الـــــتعلمُبإمكاننـــــا�تطـــــوير

�،ِذ�الفــرص�والكتابــة�بأخــالتحــدث�مــن�خــ}ل�ِ�القواعــدُ�تعلــماًأيــض

اتضوهـــذا�يع²ـــ�6أن�نجـــرب ِ�العبـــا �ال�ـــ�6لـــسنا�متأكـــدين�َ�وال�Eاكيـــبر

�وعــــــادة�تــــــستخدم�هــــــذه�التجربــــــة�،�أم�¤ُم�Æــــــا�لننظــــــر�هــــــل�تناســــــب

أنماطــــــ
ً
�التجربــــــة�أمــــــر،�مــــــن�لغتنــــــا�Uو±ــــــىا ً�وعBــــــى�هــــــذا�فقــــــد�تكــــــو �ان

  .�فيه�قد�يؤدي�إ±ى�الخطأ،�لك�Æا�طريقة�مهمة�:ي�التعلماًمخاطر

اســــــة�القُوبإمكاننــــــا�تعلــــــم ِواعــــــد�بقــــــصد�مــــــن�خــــــ}ل�د اتر ٍ�عبــــــا �ر

اســةّهــا،�لكــنِ�مفيــدة�وحفظٍوجمــل �الد
َ
�ا�قــصودةر

َ
�ينب�ــي�ِ�للقواعــد
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�أقــــــل َّأن�يكــــــو بــــــع�الوقــــــت�الــــــذي�تقــــــضيه�:ــــــي�تعلــــــمن ِ�مــــــن� �،ِ�اللغــــــةر

وتـــــشتمل�Uنـــــشطة
ُ

�ا�فيـــــدة
ُ

اســـــة�القواعـــــد�اســـــتخدام َ�لد �ِل�جـــــداور

�إذا�كانــــت�متــــوفرةyِســــتبدال
ً

�إنتَل،�الحــــصو اجــــك�ل�عBــــى�نقــــد�حــــو

�وا�كتـــوب� �بأنـــشطة�إم}ئيـــة،�َ،�القيـــام)تـــصحيح�Uخطـــاء(قا�نطـــو

حاتَلوالحــــصو ٍ�عBــــى�مقــــدار�بــــسيط�مــــن�شــــر اضـــــحة�ٍ�بــــسيطةو و�و

  .�مهمة�من�القواعدٍلسمات

�عBـى�ِ�ا�رتكـزةاAدخ(ت�من�خ}ل�ِ�القواعدُوكما�بإمكاننا�تعلم

�oخرجـــــــاتا�ع²ـــــــAـــــــى�ا�عِواBبإمكاننـــــــا�أيـــــــض�ا�رتكـــــــزة�ع�،oُ�تعلـــــــما²ًـــــــ�

�تطـــــــوير،�مـــــــن�خـــــــ}ل�تطـــــــوير�الط}قـــــــةاًعرضـــــــي ِلقواعـــــــدا ُ�وينطـــــــو �ي

�جــدٍ�ســهلةَّالط}قــة�عBــى�العمــل�عBــى�مــواد
�مــع�qــ6pء�مــن�ٍ�ومألوفــةاً

�أنــــشطةوتــــوفر ،اً�للتقــــدم�ســــريعِالتــــشجيع
ُ

�اًر�مقــــداِ�الط}قــــةِ�تطــــوير

EــــM̈ايـــــدِ�مــــن�ا�ــــدخ}ت�وا�خرجــــات،�وبــــسبب�هــــذا�التعــــرضاًكب �ِ�ا��

�يمك�Æــا�أن�تــضيفِ}قــة�الطِللغــة،�فــإن�أنــشطة�تطــوير
َ

�إ±ــى�ا�عرفــة�

ِوتطوالنحوية�
ها�استقبا¤َرّ

ً
  .اً�وإنتاج

�;$�r(�����א8�W9א�؟�� �
بعـــةُ�الجوانـــبُتنطبـــق U�

ُ
�ـــا�ِ�عBـــى�تعلـــم�ا�فـــردات�بالطريقـــة�ذا�ر

ات�yســــــــتماع،�ُال�ــــــــ�6تنطبــــــــق ر�عBــــــــى�تعلــــــــم�القواعــــــــد،�وتعلــــــــم�مهــــــــا

�مـن�ِلم�ا�فـرداتنحتاج�إ±ى�أن�نتعو ،ِ،�والكتابةِ،�والقراءةِوالتحدث

�عBـــــى�ِ�ا�رتكـــــزةِ�عBـــــى�ا�ع²ـــــo،�وا�خرجـــــاتِ�ا�رتكـــــزةِخـــــ}ل�ا�ـــــدخ}ت
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�وجميــــــع�،�عBــــــى�اللغــــــة،�وتطــــــوير�الط}قــــــةِ�ا�رتكــــــزِا�ع²ــــــo،�والــــــتعلم

�عBـــى�ِ�ا�رتكـــزةِ�عBـــى�ا�ع²ـــo،�وا�خرجـــاتِأنـــشطة�ا�ـــدخ}ت�ا�رتكـــزة

�الط}قـــة�أنـــشطةُا�ع²ـــo،�وتطـــوير
ٌ

�تواصـــلية
ٌ

�منـــدمجMن� ن�حيـــث�نكـــو

ها �ِ�لهــــذه�UنــــشطةU�ُّساéــــ6pُ�وا�تطلــــب،ر:ــــي�فهــــم�الرســــائل�وإصــــدا

�مــــــن�الــــــصعوبة�مناســـــــب��عBــــــىَ�هــــــو�أن�نعمــــــلِالتواصــــــلية ى�مــــــستو

�كفاءت ِ�ستو   .ِ�الراهنِة�اللغويناى

اســـــةِ�للمفـــــرداتُ�ا�قـــــصودُوالـــــتعلم �عBـــــى�د ٍ�ينطـــــو ر �ٍ�مقـــــصودةي

فــــــة� ل�مــــــن�خــــــ}ل�اســــــتخدام�بطاقــــــات�َّيفــــــض(وللكلمــــــات�غMــــــ�Eا�عر

̈�ا�قـ)�اللغـةِ�ثنائيـةِالكلمات صود�عBـى�ا�فـردات�بمـساعدة�،�وال�EكMـ

�:ــي�القــراءةمعلــم�أ ِومعجــم�كمــا�يكــو �عBــى�نقــدِ�ا�ركــزةن ٍ،�والحــصو �ل

�وا�كتــوب،�وإســ�Eاتيجيات�الــتعلم�ا�قــصود� �إنتاجنــا�ا�نطــو قحــو ل

،�وتحليـل�ِ�من�السياق،�واستخدام�بطاقـات�الكلمـاتِمثل�التخمMن

  .ام�ا�عجم،�واستخدٍالكلمات�إ±ى�أجزاء

بعـــــة�بالطريقـــــةُوبإمكاننـــــا�تطبيـــــق Uِ�الجوانـــــب� �ـــــا�:ـــــي�تعلـــــم�ِ�ذا�ر

بــــــع Uات� را�هــــــا �وÙن�،،�والقــــــراءة،�والكتابــــــةالتحــــــدثو، yســــــتماع: ر

ث}ثــــــــــة
ً

بعــــــــــة�ت Uمــــــــــن�الجوانــــــــــب��
ُ
ع²ــــــــــ�oبأنــــــــــشطة�تواصــــــــــلية،�فــــــــــإن�ر

قــــــات ِالفر �الرئيــــــسةو
َ

،�والقــــــراءة،�التحــــــدث�بــــــMن�تعلــــــم�yســــــتماع،�و

̈�عBـــــــــى�ا�ـــــــــدخ}ت�والكتابـــــــــة�يـــــــــأتي�بـــــــــال MكE�)ســـــــــتماع�والقـــــــــراءةy(�،
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�الــــــتعلم�اً،�وخــــــصوص)�والكتابــــــةالتحــــــدث(وا�خرجــــــات� ق�عBــــــى�طــــــر

اتا�قصود� ِلكل�واحدة�من�ا�ها بعِ�اللغويةر Uر�.  

وعادة
ً

�أنشطة �تكو
ُ

�ا�قـصود�مـن�أنـواع�Uنـشطة�ال�ـ�6ِ�الـتعلمن

�َلم�إ¤�أن�الـــتع،�:ـــي�كيفيـــة�تعلـــم�لغـــة�ثانيـــةُ�ف»�ـــا�عنـــدما�نفكـــرُنفكـــر

�،ٍن�متـوازٍر�مقــرِ�جوانــبُ�مــا�هــو�إ¤�أحـدَا�قـصود ز�وينب�ــي�أ¤�يتجــاو

َبع   .ر�ªجما±ي�من�ا�قرِ�الوقتر

�ُو:ــــي�الفـــــصل�التـــــا±ي�ســــننظر �–ر�إ±ـــــى�الجانـــــب�الرابــــع�مـــــن�ا�قـــــر

  .تطوير�الط}قة
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انح�ــ �هنــاك�تــو É�oٌن،�وباتبــاع�مبــدأ�أنــه�ينب�ــي�أن�يكــو ز �بــMن�ن

فــــــــرص�الــــــــتعلم،�فقــــــــد�نظرنــــــــا�إ±ــــــــى�الــــــــتعلم�مــــــــن�خــــــــ}ل�ا�ــــــــدخ}ت�

ث،�ونظرنـــا�إ±ـــى�الـــتعلم�مـــن�:ـــي�الفـــصل�الثالـــ) �والقـــراءة،yســـتماع(

:ـــي�الفـــصل�الرابـــع،�ونظرنـــا�) �والكتابـــة،التحـــدث(خـــ}ل�ا�خرجـــات�

�و:ـي�هـذا�الفـصل،�ننظـر�،:ـي�الفـصل�الخـامس�إ±ـى�الـتعلم�ا�قـصود

  .�تطوير�الط}قة–إ±ى�الجانب�الرابع�

�الط}قــة تنطـو
ُ

�ممــا�تعرفــه�مــسبقي ً�عBــى�yســتفادة�القــصو �،اى

س�ً�وابتــداءةويــاللغ الكفــاءةو:ــي�كــل�مرحلــة�مــن�مراحــل� و�مــن�الــدر

�طلقــUوليــة�تحتــاج�إ±ــى� ًأن�تكــو  ،اً�:ــي�اســتخدام�مــا�تعرفــه�مــسبقان

قــام،�عليــك�أن�تتعــرف�عل»�ــا�و Uــى�ســبيل�ا�ثــال،�عنــدما�تــتعلم�Bرع

�،بــسرعة�:ــي�صــيغ¦�ا�ا�نطوقــة Eي�بحيــث�لــو�ذهبــت�إ±ــى�محــل�لتــش�

  .�فبإمكانك�معرفة�السعراًشيئ

ة�للط �إن�،}قــــــةروهنــــــاك�أفكــــــار�عديــــــدة�مــــــشهو ل�وعنــــــدما�نقــــــو

�:ــــي�اللغــــة�فنع²ـــــ�6أنــــه�يعــــرف�الـــــ6pàء�الكثMــــ�Eمـــــن�ٌقِ�مــــا�طلـــــاًشخــــص

�،�وهــــــذا�النــــــوع�مــــــن�الط}قــــــة�¤�نعنيــــــه�هنــــــا،اًاللغــــــة�ويعرفــــــه�جيــــــد
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�الـــــشخص�قـــــاد ًرومع²ـــــ�oآخـــــر�للط}قـــــة�هـــــو�أن�يكـــــو �عBـــــى�اختيـــــار�ان

ة�ا�ناســـــبة�:ـــــي�الوقـــــت ِالكلمـــــة�أو�العبـــــا �،ا�وقـــــف َ�ليـــــوائمِ�ا�ناســـــبر

�فعنــدما�نــستخدم�،اً�¤�نقــصده�هنــا�أيــضِع�مــن�الط}قــةوهــذا�النــو

كلمــة�الط}قــة�:ــي�هــذا�الفــصل،�فإننــا�نع²ــ�6ببــساطة�الــسرعة�ال�ــ�6

�وهـذه�فكـرة،يمكنك�ف»�ا�إصدار�اللغة�أو�فهمها
ٌ

�بـسيطة
ٌ

�للط}قـة،�

  .ا�:ي�تعلم�اللغةrلك�Æا�هدف�مهم�جد

�طلقـــــــ ًكيـــــــف�تكـــــــو بـــــــع�خـــــــصائص�مهمـــــــة�Ùنـــــــشطة�ان ر؟�هنـــــــاك�أ

  :ةالط}ق

�عBـــــــى�مفـــــــردات�تنطـــــــ �عBـــــــى�مـــــــواد�ســـــــهلة�مألوفـــــــة�¤�تحتـــــــو يو ي

 .جديدة�أو�م}مح�نحوية�جديدة

 .لتقدم�بسرعة�أكEFالضغط�نحو�اتشتمل�عBى�6pqء�من�

سة �عBى�مقدار�كب�EMمن�ا�ما رتنطو  .ي

̈�عBى�استقبال�الرسائل�أو�إيصالها MكEى�ال�Bع�  .يتنطو

Éن�إ±ــــى�مجموعــــة�مــــن�Uنــــشطة�لتطــــوير�الط}قــــة�عÏــــ�Eلننظــــر�

ات�Uبعا� رها   .،�والقراءة،�والكتابةالتحدثyستماع،�و: ر

��5�A�2mא��qj��[�0)W 

قمــ�6فيــه� ريمكــن�تطــوير�ط}قــة�yســتماع�با¤ســتعانة�بمــسجل�

تحكــــــم�متغMــــــ�Eبالــــــسرعة�أو�برنــــــامج�إعــــــادة�التــــــشغيل�مثــــــل�مــــــشغل�
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�فــــ}ش� اضــــغط�فقــــط�عBــــى�شاشــــة�العــــرض�وانظــــر�تحــــت�(زوينــــدو

enhancements(،�والطريقــــــة�ا�� لفيــــــدة�للبــــــدء�¬�ــــــا��ــــــي�الحــــــصو

ينب�ـــــي�أ¤�و ،ا�:ـــــي�صـــــيغة�مكتوبـــــةًعBـــــى�تـــــسجيل�لـــــنص�متـــــوفر�أيـــــض

�النص�طوي} يكو
ً

�والخطوة�Uو±ى��ـي�،�كلمة�٣٠٠أو�٢٠٠،�قرابة�ن

اســـة د
ُ
�ثـــم�،اً�مـــن�أنـــه�مفهـــوم�تمامـــِ�الـــنص�ا�كتـــوب�بعنايـــة�للتأكـــدر

�إعــــادة�اًاســــتمع�للــــنص�بينمــــا�تنظــــر�إ±ــــى�النــــسخة�ا�كتوبــــة،�واضــــع

د�ســرعة�،غيل�عBــى�الــسرعة�البطيئــةالتــش ز�وعBــى�مــدى�عــدة�أيــام،�

إعــــــادة�التــــــشغيل�إ±ــــــى�أن�تــــــصل�:ـــــــي�ال�Æايــــــة�إ±ــــــى�yســــــتماع�للـــــــنص�

  .�من�السرعة�العاديةٍبسرعة�قريبة

�ُ�القياماً�أيضُويمكن يـادة�:ـي�الـسرعة(ر�با¤سـتماع�ا�كـر � زدو ) ن

ات دة�بــــالحوا رمــــع�Uفــــ}م�القــــصEMة�ا�ــــز ي��مهــــم�:ــــٌ�عامــــلُ�والتكــــرار،و

ة�تــــــصبح�أكFـــــــ�Eســـــــهولة،�ويـــــــوفر�تطــــــوير�الط}قـــــــة�Ùن ر�ا�ـــــــادة�ا�كـــــــر

سةاًرالتكرار�مقدا   .ر�من�ا�ما

�Wא�5�A�2mא9<��١�W}٦א� �����1 �
قــام�مــن�واحــد�ح�ــ�oعــشرة�:ــي�اللغــة�اًاجعــل�أحــد Uر�يــسجل�

،�٦�،٣�،٨�،١�،٧�،١٠�،٢�،٩: Uجنبيـــــــة�ب�Eتيـــــــب�عـــــــشوائي،�مـــــــث}

قــــــم�عــــــدة�مــــــرات�:ــــــي��ينب�ــــــي�أن�يــــــرد�كــــــ،٤�،٥�،٣�،١٠�،٣�،٦ رل�

�لـــــديك�الكثMـــــ�Eمـــــن�الفـــــرص�لـــــسماع� نأمـــــاكن�مختلفـــــة�لكـــــي�يكـــــو
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�معرفـــــــة�أنـــــــه�ســـــــيأتيٍ�ومـــــــراتٍالـــــــرقم�ذاتـــــــه�مـــــــرات اكتـــــــب�ف ،ن�دو

قــــــــام�مرتبــــــــة�مــــــــن� U١ر�oقــــــــة،�وعنــــــــدما�تــــــــسمع��١٠ح�ــــــــ ر�عBــــــــى�و

ة�عBــــــــى�الــــــــرقم�الــــــــذي�تــــــــسمعه عنــــــــدما�و ،رالتــــــــسجيل�ضــــــــع�إشــــــــا

د�الـــــــــسرع ة�زتــــــــستطيع�فعــــــــل�هـــــــــذا�بــــــــسهولة�وبـــــــــسرعة�بطيئــــــــة،�

اك�و ،وافعلهـــــا�ثانيـــــة راســـــتمر�:ـــــي�فعـــــل�هـــــذا�ح�ـــــ�oتـــــتمكن�مـــــن�إد

Uًقام�بسهولة�عوض قامار Øر�عن�جلسة�مركزة�ل}ستماع�ل.  

�هــــــذا�النــــــشاطويــــــستثمر
ُ

يــــــادةَ�التكــــــرار �و
َ
�ز ر�الــــــسرعة،�ويطــــــو

قــامٍبـسرعة Uوبإمكانـك�اسـتخدامه�مـع�أيــام�،ر�الط}قـة�:ـي�فهـم��

�العــــام،�والتحيــــات،�وأســــماء�ال طعــــام،�والكثMــــ�EرUســــبوع،�وشــــهو

  .ىمن�Uشياء�Uخر

����qj Wא���,{(�0]��

�ط}قـة� ،�مـن�ا�فيـد�إصـدار�ا�ـادة�ا�نطوقـة�التحـدثرلكي�تطو

  .�لهذااً�مناسب�جد�٤/٣/٢ونشاط�،�ومراتٍذا��ا�مرات

�٢�W٤L٣L٢W}٦א� �����1 �
�لــشخص�اًتتحــدث�:ــي�هــذا�النــشاط�عــن�موضــوع�ســهل�جــد

�¤�يقاطعــك�و¤�يــسألك،��وا�ــستمع،�دقــائق٤يــستمع�إليــك��ــدة�

�ثـــم�تتحـــدث�عـــن�ا�وضـــوع�،لكنـــه�ببـــساطة�يـــستمع�إليـــك�بعنايـــة

� ��ـستمع�آخـر،�لكـن�هـذه�ا�ـرة�لـيس�لـديك�سـو ىذاته�مرة�أخر ى
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،�ا�ـــستمع�¤�يقـــاطع�حـــديثك،�،�دقـــائق�لتنèـــ�6ا�همـــة٣ ى�ومـــرة�أخـــر

�ا�وضـوع�ذاتـه�مـرة�ثالثـة�اً�وأخEM،لكنه�يستمع�إليك ل،�تتحـدث�حـو

  .لديك�دقيقتان�فقط�لتكمل�ا�همة�ستمع�جديد،�و

�نــشاط� ر�عBــى�ا�تطلبــات�Uبعــة�لتطــوير�الط}قــة�٤/٣/٢ييحتـو

،�الـــــــضغط�نحـــــــو�)�لـــــــديكاً�وضـــــــوع�مـــــــألوف�جـــــــدا(�مـــــــادة�ســـــــهلة�–

ســــة�)بــــسبب�تقلــــيص�الوقــــت(لتقــــدم�بــــشكل�أســــرع�ا ر،�مقــــدار�ا�ما

̈�عBى�التواصل�)�دقائق٢+٣+٤( MكEنث}ثة�مستمعو(،�وال�.(  

بمــــا�تجــــد�مــــن�ة�اللغويــــكفاءتــــكرة�مــــن�و:ــــي�ا�راحــــل�ا�بكــــ ر،�

تقلــــــص�الوقــــــت�:ــــــي�النــــــشاط�،�وU٣/٢/١.٥يـــــسر�لــــــك�أن�تــــــؤدي�

يؤثر�:ي�Uغلب�عBى�الط}قة،�بينما�التكرار�يؤثر�بشكل�أك�EFعBـى�

  .تطوير�الدقة�والتعقيد

بمــــا�¤�يمكنــــك�فعــــلاًوإذا�كنــــت�تــــتعلم�اللغــــة�منفــــرد �،ُ �نــــشاط�ر

نـــــــك�التحـــــــدثإ¤�أنـــــــه�يمك. �مـــــــع�مـــــــستمعMن�آخـــــــرين٤/٣/٢
ُ

� ر�بتكـــــــر

�وجود�مستمعMن   .نبمفردك�دو

�0]����qjא�)�א#:��)W 

�قـــــــاد �ط}قـــــــة�القـــــــراءة�عBـــــــى�أن�تكـــــــو ًرتنطـــــــو ن �عBـــــــى�القـــــــراءة�اي

ب�  ،�كلمــــة�:ــــي�الدقيقــــة٢٥٠ربــــصمت�وبفهــــم�جيــــد�بــــسرعة�مــــا�يقــــا

EــMط}قــة�القــراءة�مــن�خــ}ل�قــراءة�الكث� ِوتتطــو �مــن�ا�ــواد�الــسهلة�ر
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̈يـــة،�هنـــا،ا�ألوفـــة Mنجلªو:ـــي��� ات�للقـــراءة�الـــسريعة�تحتـــو يك�دو ر

 اًعBــــى�نــــصوص�مكتوبــــة�ضــــمن�مــــستويات�مفــــردات�منــــضبطة�جــــد

�عBى�تراكيب) �كلمة�٢٠٠٠كلمة،�١٠٠٠( َو¤�تحتو  ٍ�صـعبةٍ�نحويـةي

 ).٦.٤انظــر�إ±ــى�النــشاط�) (انظــر�إ±ــى�ا�وقــع�الــشبكي�لــسونيا�ميليــت(

�نفــس ِوجميــع�هــذه�النــصوص�بــالطو ه�ومــصحوبةل
ٌ

�،�بأســئلة�للفهــم

�وضــع�فلــديك�ســجل�لوقــت�قراءتــك،��Æــاتقــرأ�كــل�واحــدة�موعنــدما�

الوقـــــت
َ

جـــــة �ود
َ
ســــــم�بيـــــانير �مــــــن�اً�وتقـــــرأ�عـــــشرين�نـــــص،ر�الفهـــــم�:ـــــي�

القـــــــراءة�كهــــــــذا،�مكمــــــــ}
ً

ب�اثنــــــــMن�أو�ث}ثــــــــة�كــــــــل�أســــــــبوع �،ر�مــــــــا�يقــــــــا

ة�تزداد ُوبقيامك�¬�ذه�الدو ،�%�٥٠بمـا�¤�يقـل�عـن�تـك�سرعة�قراءر

بمــا�يمكــن�مـــضاعفة�ســرعة�قراءتـــك ات�القــرا،رو ءة�الـــسريعة�ر�ودو

قـة،�لك�Æـا�تـؤدي�إ±ـى�سـرعة� رمثل�هذه�¤�تـؤدي�إ±ـى�سـرعة�قـراءة�خا

ب� بـــة�لقـــراءة�ا�تحـــدثMن�UصـــليMن�للغـــة،�بمـــا�يقـــا رقـــراءة�مقا �٢٥٠ر

  .كلمة�:ي�الدقيقة

وطريقــــة
ٌ

�لزيــــادة�ســــرعة ِ�أخــــر �ٍ�ســــهلةَّ��ــــي�قــــراءة�مــــوادِ�القــــراءةى

جــــة�،اًجــــد لØســــف�(ر�وإذا�كــــان�:ــــي�اللغــــة�ال�ــــ�6تتعلمهــــا�قــــصص�مد

̈يــة�لــيس�ف»�ــا�ذلــك Mنجلª�EــMمــن�اللغــات�غ�EــMبإمكانــك�قــراءة�)الكث�،

�ســـــــهل�باســـــــتخدام�مفـــــــردات�منتقـــــــاة� ىنـــــــصوص�مكتوبـــــــة�بمـــــــستو

يــادة�ســرعة�ٌوإذا�لــم�يكــن�هنــاك�نــصوص ،بإحكــام ز�ســهلة،�فــيمكن�

ة   .رالقراءة�بالقيام�بقراءة�مكر
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عــــــادة
ً

�القـــــــراءة�الــــــسريعة� �مقــــــر ر،�ينطــــــو عBــــــى�مجموعــــــة�مـــــــن�ي

عـــشرين�قطعـــة
ً

�متـــساوية
َ

�مجموعـــة�يتبعهـــا�أســـئلة�ُّ�الـــصعوبة،�وكـــل

ات�معتمــــــــدة�عBــــــــى�القطعــــــــةاســــــــتيعاب �ُ�وقطــــــــع،ر�متعــــــــددة�yختيــــــــا

ة�مكتوبـــــةالقـــــراء
ٌ

حيـــــث�أنـــــك�¤�تواجـــــه��:ـــــي�نطـــــاق�مفـــــردات�منتقـــــاة�

�الوقــت�أو�تــضع�مؤقتـــ،جديــدة ٍمفــردات ً�وتختــار�القطعـــة،�وتــدو ،�ان

¤وتقرأ�القطعة�¬�دوء�محاو
ً

  .�ا�حافظة�عBى�سرعة�معقولة

�الوقـــــــت�الــــــــذي�إ±ـــــــى�وعنـــــــدما�تـــــــصل� ن�Öايـــــــة�القطعـــــــة،�تـــــــدو

أمـــضيته�:ـــي�قـــراءة�القطعـــة،�ثـــم�تعـــود�إ±ـــى�القطعـــة�لتجيـــب�عـــن�

�وعنــــــدما�تجيــــــب�عــــــن�Uســــــئلة�¤�تنظــــــر�إ±ــــــى�،yســــــتيعابأســــــئلة�

�،واحــــصل�عBــــى�Uجوبــــة�الــــصحيحة�وصــــحح�إجاباتــــك. القطعــــة

قــت ُو �إ±ــى�كو لمــات�:ــي�الدقيقــة�باســتخدام�ل�قــراءة�القطعــة�يحــو

ســـــمك�البيـــــاني�الخـــــاص� ،�ثـــــم�تـــــدخل�هـــــذه�الـــــسرعة�:ـــــي� رجـــــدو ل

جــة،بالــسرعة �ود
ُ
�تــدخل�:ــي�الرســم�البيــاني�الخــاص�yســتيعاب ر

وبعد�عدة�أيـام،�اقـرأ� ،وكل�هذا�يأخذ�دقائق�قليلة ،با¤ستيعاب

�وقـــــس�الـــــسرعةاً�مختلفـــــاًنـــــص
َ
،�إ±ـــــى�أن�تنتèـــــ�6مـــــن�وyســـــتيعاب 

  .كلها اًقراءة�العشرين�نص

ات ُودو يـادة�سـرعة�ُ�القراءة�السريعة�كهـذه�تـساعدر زك�عBـى�

بما�ضاعف¦�ا% ٥٠القراءة�بنسبة� �إ±ـى�،رأو� ل�والهدف�هـو�الوصـو

جة�فهم�ت�Eاوح�بMن�٢٥٠   .�١٠من��٨و�٧ر�كلمة�:ي�الدقيقة�بد
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ط}قـــــة
ُ

�مهمـــــةة�الكتابـــــ
ٌ

�اً�عBـــــى�وجـــــه�الخـــــصوص�إذا�كنـــــت�ملزمـــــ

ات �وهنــاك�طريقتــان�،�تحريريــة�:ــي�اللغــة�ال�ــ�6تتعلمهــاربأخــذ�اختبــا

�الكتابــــة�–هما�لتطـــوير�ط}قـــة�الكتابـــة�ُنافعتـــان�يمكنـــك�اســـتخدام

ة١٠�دة�   .ر�دقائق،�والكتابة�ا�كر

�١٠�G�q8�Wא�<�����٥�W�:,9}٦א� �����1 �

�ســـه}اً�موضــــوعاخ�ـــ�Eدقــــائق�١٠عنـــد�الكتابــــة��ـــدة�
ً

�اً�وممتعــــ

قمـــ�6وتكتـــب��تُن�اســـتخدامُ�ويحـــس،للكتابـــة�عنـــه رطبيـــق�توقيـــت�

�الكتابـــــــــة�كثMــــــــEو ،�دقــــــــائق١٠بالــــــــضبط��ـــــــــدة� ًحـــــــــاو ا�بقـــــــــدر�مـــــــــا�ل

نـــــــــد��Öايـــــــــة�العـــــــــشر�دقـــــــــائق��وع،تـــــــــستطيع�خـــــــــ}ل�هـــــــــذا�الوقـــــــــت

ّبالــــــضبط،�عــــــد ســــــم�بيــــــاني�ُ ر�الكلمــــــات�ال�ــــــ�6كتب¦�ــــــا�وأدخلهــــــا�:ــــــي�

قــــــام Øن�أو�ث}ثــــــف ،رلMقــــــم�بالكتابــــــة��ــــــدة�عــــــشر�دقــــــائق�مــــــرت
ً
�:ــــــي�ا

ير�ط}قـــــة�الكتابـــــة،�¤�تك�ـــــEث�وÙن�هـــــذا�نـــــشاط�لتطـــــو ،Uســـــبوع

  ،ها�لكن�ركز�ببساطة�عBى�الكتابة�أكEFُرباÙخطاء�ال��6تصد

وهــذا�نــشاط
ٌ

�معلــمٌ�ســهل �وكمــا�هــو�،ن�يمكنــك�القيــام�بــه�دو

EــــــــMث�كثEاًالحــــــــال�مــــــــع�بقيــــــــة�أنــــــــشطة�تطــــــــوير�الط}قــــــــة،�¤�تك�ــــــــ�

  .�كتابتكئباÙخطاء�Ùن�ذلك�قد�يبط
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الكتابـــــــة
ُ

ة �ا�كـــــــر
ُ
�مفيـــــــدةر

ٌ
�عBـــــــى�وجـــــــه�الخـــــــصوص�إذا�كنـــــــت�

ات�تعـــرف�ف»�ــا�نــوع�Uســـئلة�ال�ــ�6ســـتطرح�+++ُستخــضع ر�¤ختبــا

�للمهـــــام�اً�ومفيـــــدة�أيـــــض،عليـــــك�ويمكنـــــك�تحـــــضª�EMجابـــــات�لهـــــا

�الكتابـــــة� ،عـــــادةالكتابيـــــة�ال�ـــــ�6تحتـــــاج�إ±ـــــى�القيـــــام�¬�ـــــا� يوتنطـــــو

ة�عBــى�كتابــة�قطعــة،�والتأكــد�م�Æــا،�وتــصحيحها،�والنظــ ر�را�تكــر

ضعها�جانب ًإل»�ا�بعناية،�و �من�الـذاكرةاو �،ى،�ثم�كتاب¦�ا�مرة�أخر

وبعــــــــد�إكمالــــــــك�لكتابــــــــة�تلــــــــك�القطعــــــــة،�بإمكانــــــــك�التأكــــــــد�مــــــــن�

ن¦�ــــــــا�باÙصــــــــل� النــــــــسخ	: ٥.٢النــــــــشاط	انظــــــــر�إ±ــــــــى�(ركتابتـــــــك�بمقا

�وينب�ــي�معــاودة�كتابــة�القطعــة�مــرتMن�،)�لنــشاط�مماثــلاAتــأخر

أو�ث}ث
ً
  .ال�Æائي�بط}قة�إ±ى�أن�تتمكن�من�عمل�ا�نتج�ا

EــMتطـــوير�الط}قــة�:ـــي�مــستويات�متدنيـــة�كث� ًوإحــدى�طــر �مـــن�اق

ة��ـــــــي�حفـــــــظويـــــــاللغالكفــــــاءة�
ُ

اتٍ�جمـــــــل ٍ�وعبـــــــا انظـــــــر�إ±ـــــــى�(�مفيـــــــدة�ر

ات	محفوظــة: ٤.١النــشاط	 �وهــذا�الحفــظ،)رجمــل	وحــوا
ُ

�يجعلــك�

ه�صــحيحاًمتأكــد ٌ�مــن�أن�مــا�تــصد ســة�با©مكــان�ر ر،�ومــن�خــ}ل�ا�ما

اتِلجمـــل�اُ�وأكFـــE،ها�بط}قـــةُرإصـــدا ِ�والعبـــا دت�ر ر�فائـــدة��ـــي�ال�ـــ�6و

�إ¤�أنــــه�مــــن�ا�هــــم�مراعــــاة،:ــــي�قائمــــة�النجــــاة
ُ

�،�تعلمــــك�للغــــةِ�ســــبب

ها�ف»�ـــــــا،�ثـــــــم�ابحـــــــث�عـــــــن�ُ�عليـــــــك�اســـــــتخدامُ�ال�ـــــــ�6يجـــــــبِوالفـــــــرص
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ات�والجمـــل�ا�فيــــدة ِالعبـــا �،�بــــذلك�yســـتخدام�واحفظهــــاِ�ا�تعلقـــةر

�من� لمتـه�،�عليـك�اسـتخدام�مـا�تعة�اللغويـالكفـاءةىو:ي�كل�مستو

  .بطريقة�طلقة

�وهــو�الــرقم� بعــة�Ùي�مقــر Uقــد�غطينــا�الجوانــب�� رو¬�ــذا�نكــو ر ن

�و:ـــــي�الفـــــصل�التـــــا±ي�ننظـــــر�إ±ـــــى�،�:ـــــي�قائمتنـــــا�للمبـــــادئ�Uساســـــية٢

  .تساعد�:ي�التعلم اًه¿¾�أوضاع– ٣ا�بدأ�
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الهــــدف�مــــن�هــــذا�الفــــصل�هــــو�مــــساعدتك�:ــــي�فهــــم�أوضــــاع�  
ُ

الـــتعلم�القائمـــة�خلـــف�العديـــد�مـــن�Uنـــشطة�ا�وöـــ�op¬�ـــا�:ـــي�تعلـــم�

ا�عBـــى�اســـتخدام�هـــذه� �قـــاد ًراللغـــة،�وبفهـــم�هـــذه�Uوضـــاع،�ســـتكو ن ِ
ب�قيامــــك�بــــ6pàء�يمكــــن�أن�يحــــسن�Uًنــــشطة�جيــــدا،�ومعرفــــة�ســــب

  .طريقة�قيامك�به

���5�Rא�������W 

ادت�إعـــادة   كلمـــا�
ُ

ادت�احتماليـــة�تعلمـــهز وتعمـــل� ،ز�الـــ6pàء،�

وضـــِ�وهـــذا�يع²ـــ�6أنـــه�ع،ªعـــادة�بـــشكل�أفـــضل�إذا�كانـــت�متباعـــدة
�اً

مجتمعةعن�جعل�جميع�ªعادات�تحصل�
ً

�:ي�وقت�قـصEM،�ينب�ـي�

Mمـــــن�الوقـــــت�بـــــ� �هنـــــاك�مقـــــدار�معقـــــو لأن�يكـــــو �،ِن�مـــــرات�ªعـــــادةن

فــة �الكلمــة�معر وعنــدما�تكــو
ً
و �بــشكل�أفــضل،�فــإن�التباعــد�ينب�ــي�ن

EــMكث�EــÏأك� ًأن�يكــو ،�مــث}ان
ً

�بطاقــات�ُ�وبــرامج،�عــدة�أســابيع�أو�أشــهر

�تطبـــــق�هــــذه�الفكــــرة�بإعــــادات�متباعـــــدة�اًالكلمــــات�ا�ــــصممة�جيــــد

̈ايـــــــد �عBـــــــى�،بـــــــشكل�م� ـــــــى�الحـــــــصو ل�وعنـــــــدما�نقـــــــرأ،�فإننـــــــا�نميـــــــل�إ±

  .اعدةبإعادات�مت
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�إذا�كانـــت�جـــودةُوتـــأثEMات �ªعـــادة�تقـــو
ُ �مـــضافة�إ±ـــى�yهتمـــام ى

�ا�همـــة�والــسهل�تطبيق،كــل�إعــادة �ومـــن�الطــر
ُ هـــا�©ضــافة�الجـــودة�ق

�yســـ�Eجاع�عBـــى�جلـــب�qـــ6pء�واجهتـــه�مـــن�،ُ�ـــي�yســـ�Eجاع ي�وينطـــو

عBــى�ســبيل�ا�ثــال،�عنــد�ســماعك�¤ســم�qــ6pء�مــا،� ،وعيــك�إ±ــى�ُقبــل

�بعـــد�دقـــائق�تـــذكر�شـــكل�إمـــ}ء�ال ادت�،كلمـــة�ومعناهـــالحـــاو ز�كلمـــا�

¤حـــظ�أنـــك�إذا�و ،�أفـــضلُمـــرات�yســـ�Eجاع�الناجحـــة،�كـــان�الـــتعلم

ًأيـــــــت�مع²ـــــــ�oالكلمـــــــة�وإم}ءهـــــــا�مكتوبـــــــة�معـــــــ �فـــــــإن�هـــــــذا�¤�يعتÏـــــــ�Eار

  .،�Ùنك�لم�تضطر�إ±ى�تذكر�ا�ع�o²أو�الكلمةاًاس�Eجاع

وعليـــه،�إذا�كنـــت
َ

،�عBـــى�ســـبيل�ا�ثـــال،�عBـــى�وشـــك�البحـــث�عـــن�

م�أنـك�ســبق�وأن�بحثـت�ع�Æــا�مـن�قبــل،�فمــن�كلمـة�:ــي�ا�عجـم�وتعلــ

الجيــد�أن�تقــ�6pÀعــدة�ثــوان�محــاو¤
ً

�تــذكر�معناهــا�قبــل�أن�تبحــث�ٍ

�Uســــــباب�الرئيــــــسة�¤ســــــتخدام�بطاقــــــات�الكلمــــــات�أو�ُ�وأحــــــد،ع�Æــــــا

بـــــــــــصف¦�ا�طريقـــــــــــة�للـــــــــــتعلم�ا�قـــــــــــصود�بـــــــــــرامج�بطاقـــــــــــات�الكلمـــــــــــات�

للمفــردات�هــو�أن�هــذه�الطــر
َ
�،�تــشجع�عBــى�yســ�Eجاعق ى�فأنــت�تــر

�ولـــيس�هنـــاك�،لكلمـــة�ثـــم�تـــضطر��حاولـــة�اســـ�Eجاع�معناهـــاشـــكل�ا

عــدد�محـــدد�مـــن�ªعــادات�لكـــي�يحـــدث�الــتعلم،�لكـــن�الحـــد�Uدنـــى�

  .�يقل�عن�ثمان�مرات،�وUك�EFأفضلينب�ي�أ¤

والطريقــــــــة  
ُ

�©ضــــــــافة�الجــــــــودة�ل½عــــــــادة��ــــــــي�تنـــــــــوع U�ُخــــــــر �ى

�ا�واجهـــــــة�ا�تنوعـــــــة�عBـــــــى�،�yســـــــتخدامُا�واجهـــــــة�وتنـــــــوع ي�وتنطـــــــو
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الكلمـــــــة�نفـــــــسها�مـــــــرة�:ـــــــي�القـــــــراءة�أو�yســـــــتماع�:ـــــــي�صـــــــيغ�مواجهـــــــة�

 الــصيغ	اAختلفــةو ،ٍمعــان�مختلفــةمختلفــة،�وســياقات�مختلفــة،�و

نـة� �لهـا��Öايـات�مختلفـة�مثـل�الجمـع�مقا بمـا�يكـو رتع�6²أن�الكلمة� نر

6pøنة�با�ا   .ربا�فرد،�أو�ا�ضارع�مقا

�تع²ـــــ�6أن�الكلمــــــة�تـــــرد�بوظيفـــــة�نحويــــــة�والـــــسياقات	اAختلفـــــة

عBــى�ف ،ن�مواجهــات�ســابقةأو�مرتبطــة�بكلمــات�مختلفــة�عــفــة�مختل

بمـــــــا�نواجـــــــه�أو¤ ســـــــبيل�ا�ثـــــــال،�
ً

:ـــــــي�صـــــــرخ�) cry (يـــــــصرخ�الكلمـــــــة�ر

�و:ــي�ا�ــرة�،)The child cried and cried(الطفــل�وصــرخ�

بمـــــا�تـــــستخدم�فعـــــ} القادمـــــة�ال�ـــــ�6نواجههـــــا�ف»�ـــــا�
ً

قـــــف�: �:ـــــي�تقريـــــرر

  .)Stop there, He cried( ،�صرخكهنا

�تع²ــ�6أن�الكلمـة�مــستخدمة�بمع²ـ�oمختلــف�تلفـةواAعـاني	اAخ

قلـــــي}
ً

EـــــMال�مرتبطـــــاً�أو�كث �إ¤�أنـــــه�مـــــا�
ً

�عBـــــى�،�بـــــا�عU�o²ساéـــــ�6pلهـــــااز

�ســبيل�ا�ثــال،�قــد�تواجــه�الكلمــة� عنــدما�تــش�EMإ±ــى�) sweet(ىحلــو

�EMا�تش�Æلك� �،وجه�شـخص�مـاإ±ى�ىا�ذاق،�ثم�قد�تواجهها�مرة�أخر

جـــــات�مختلفـــــة�مـــــن�التنـــــوع،�وكلمـــــا� زاد�تنـــــوع�ا�واجهـــــة،�روهنـــــاك�د

�اطلعنـــــا�عBـــــى�ا�واجهـــــات�،Éن�إ±ـــــى�،تماليـــــة�تـــــذكر�الكلمـــــةزادت�اح

ويحــدث�yســتخدام� ،�مثــل�ال�ــ�6تــرد�:ــي�yســتماع�والقــراءةِا�تنوعــة

اد�اسـتخدامنا�لكلمـة�ف ،�عند�التحـدث�والكتابـةاًا�تنوع�أيض زكلمـا�
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ادت�احتماليـــــــة�تـــــــذكر �مختلفـــــــة،� زمـــــــا�بطـــــــر �ُ�وyســـــــتخدام،هـــــــانا�لق

�من�ا�واجهات�ا�تنوعةٌ�له�تأثEMاتُتنوعا�   .ى�أقو

ح�ــــÉ�oن�اطلعنــــا�عBــــى�ªعــــادة،�وyســــ�Eجاع،�وا�واجهــــات�  

،�عBــى�اً�:ــي�الــتعلم�أيــضُ�وممــا�يعــMن،ا�تنوعــة،�وyســتخدام�ا�تنــوع

بــــــط Uقــــــل�لــــــبعض�ا�تعلمــــــMن،�هــــــو�
ُ
�مرئيــــــة�بعناصــــــر�اللغــــــة�ر ر�صــــــو

ياء،�فـــإن�هـــذا��وعنـــدما�نـــستخدم�اللغـــة�للقيـــام�بأشـــ،واســـتخدامها

بمـــا�يـــساعد�:ـــي�الـــتعلم ابطـــه�ا�رئيـــة�و رyســـتخدام�لـــه�ر �وإحـــدى�،و

�إن�Uشـياء�ا�عالجـة� ̈�الثنـائي،�تقـو لنظريات�الـتعلم،�نظريـة�ال�EمMـ

�ســــتتذكر�أفــــضل�مــــن�تلــــك�Uشــــياء�ا�رمــــزة�بإحــــدى�اً�ولغويــــاًبــــصري
ُ

�لهـــا�أثـــر�،هـــاتMن�الطـــريقتMن�فقـــط �بإمكا�Öـــا�أن�يكـــو ن�إ¤�أن�الـــصو ر

�عـــــن�عناصـــــر�اللغـــــة�ا�ـــــراد�اًا�كانـــــت�تـــــصرف�yنتبـــــاه�كثMـــــEســـــل�6ìإذ

ئيسٌ�ا�قصود�وضعوالتعلم ،تعلمها �ٌ   .ا�مؤثر�:ي�التعلمً�أيضر

���5�Rא����������$-)W 

�اً�مهــم�جــدَ�التكــراربمــا�أن ق�:ــي�الــتعلم،�فمــن�الجيــد�إيجــاد�طــر

�هـــــــذا�،لتكـــــــرار�Uنـــــــشطة�ذا��ـــــــا�مـــــــرات�ومـــــــرات ي�وينب�ـــــــي�أن�ينطـــــــو

Eســـ�yـــى�Bمتنوعـــالتكـــرار�ع� ًجاع�مـــا�أمكـــن�ذلـــك،�وينب�ـــي�أن�يكـــو �ان

�هنــاك�فــرص�ل}ســتخدام�ا�تنــوعاًشــيئ �وهنــا�بعــض�،ن�مــا�لكــي�تكــو

�عBى�التكر �للحصو رالطر ل   .ق
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 .أعد�قراءة�كتاب�سبق�أن�قرأته -١

إذا�كــــان�الكتــــاب�:ــــي�صــــيغة�و ،اســــتمع�لكتــــاب�قرأتــــه�مــــن�قبــــل -٢

�إ±ـــــى��لتحويـــــل�الـــــنصإلك�Eونيـــــة،�فبإمكانـــــك�اســـــتخدام�برنـــــامج

�ولـــــــدى�بعـــــــض�ا�واقـــــــع�الـــــــشبكية،�مثـــــــل�،قيـــــــام�¬�ـــــــذاصـــــــوت�لل

Gutenbergمكتوبةٌ،�نسخ�
ٌ

�ومنطوقة
ٌ

 .�للنصوص�نفسها

ات�ا��Eابطـة� -٣ �وهـذا�،)٧.١النـشاط	انظـر�إ±ـى�(رقم�بأنشطة�ا�هـا

 .يع�6²أن�تكتب�عما�قرأته،�وتتحدث�عما�كتبته

 .�إ±ى�Uشياء�ال��6قمت�¬�ا�قبل�أيام�أو�أسابيعْعد -٤

�0���١�W��0}٧א� �����1��Wא9-��א��א9�א �
ت
ُ
د�أنــشطةَعــ

ُ
ات ِ�ا�هــا �مــن�أكFــU�Eنــشطة�فائــدةِ�ا��Eابطــةر

ً
�:ــي�

�واحـــد�،تعلـــم�اللغـــة �عBـــى�العمـــل�مـــع�مـــواد�محتـــو ى�فèـــ�6تنطـــو ي

ات�مختلفـة،�عBـى�سـبيل�ا�ثـال،�قـراءة�قطعـة،�ثـم� رع�EÏث}ث�مها

�،yســـتماع�لهـــا،�ثــــم�الكتابـــة�ع�Æــــا ̈�عBـــى�ا�حتــــو ى�وبمـــا�أن�ال�EكMــــ

�،رك�الكثMــ�Eمــن�فــرص�التكــرذاتــه،�فهنــا ر�ومــن�خــ}ل�هــذا�التكــر

تــصبح�ا�هــام�أكFــ�Eســهولة،�وبمجــرد�وصــولك�للجــزء�الثالــث�مــن�

�:ــــــــــي�هــــــــــذا�الجــــــــــزء�الثالــــــــــث� ات�ا��Eابطــــــــــة،�يكــــــــــو ننــــــــــشاط�ا�هــــــــــا ر

  .خصائص�نشاط�تطوير�الط}قة

ات ُوا�هـــــــا
بـــــــعر U�ُ ،�والقـــــــراءة،�التحـــــــدث،�وَ�تـــــــشمل�yســـــــتماعر
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ات�ا ��Eابطـــــة�ينب�ـــــي�عـــــادةروالكتابـــــة،�و:ـــــي�نـــــشاط�ا�هـــــا
ً

�أن�تــــــرد�

ثـــ}ث
ٌ

ات�ا��Eابطــــة �نــــشاط�ُ�ويعتمــــد�نجــــاح،ر�م�Æــــا�:ــــي�نــــشاط�ا�هـــا

ب ات�ا��Eابطــة�عBــى�مــدى�تقــا ِا�هــا ر �ا�ــادةِر�تكــرر ِ�محتــو �:ــي�كــل�ى

  .مرة�من�Uجزاء�الث}ثة�للنشاط

���:8�W�2mא�)�א�"�z�9א�X��e���W 

مزايــــا�،�فهنــــاك�كوبمـــا�أنــــه�مـــن�ا�مكــــن�تعلـــم�اللغــــة�بمفـــرد  

�عBــى�معلــم �عBــى�و ،لواضــحة�:ــي�الحــصو للننظــر�إ±ــى�مزايــا�الحــصو

بـــــــع Uات� رمعلـــــــم�مـــــــن�خـــــــ}ل�النظـــــــر�إ±ـــــــى�أي�Uنـــــــشطة�عÏـــــــ�Eا�هـــــــا : ر

،�والقـــــــــراءة،�والكتابـــــــــة�مـــــــــصحوبة�بـــــــــالتعلم�التحـــــــــدثyســـــــــتماع،�و

  .ا�قصود�يمكن�أن�تستفيد�من�وجود�معلم�خاص

�،:ـــــي�yســـــتماع،�بإمكـــــان�ا�علـــــم�تـــــسجيل�نـــــصوص�لل�EمMــــــ¨  

�بينمـا�ِوهذا�يع�6²أنك�تحصل�عBـى�مـدخ}ت�سـمعية�جيـدة�النطـق

�أن�تفهـــــــم�م}مـــــــح�اللغـــــــةاتحـــــــ �:ـــــــي�اً�أيـــــــضاً�كثMـــــــEٌ�مفيـــــــدُ�وا�علـــــــم،لو

ات قـام،�والعبـا Uى�الط}قة�وتطويرهـا�مـع�Bرا�ساعدة�ع �والجمـل�،ر

ات	محفوظــــــــة: ٤.١النــــــــشاط	(ا�فيــــــــدة� �وبإمكــــــــان�،)رجمــــــــل	وحــــــــوا

�شـــريك ا�علـــم�أن�يكـــو
ً نـــشطة�التواصـــلية�ال�ـــ�6تـــوفر��:ـــي�Uاً�داعمـــان

ســــة�:ـــــي�كـــــل�مـــــن�yســـــتماع�و �،�ا�رتكـــــزين�عBـــــى�ا�ع²ـــــoالتحـــــدثرمما

س�فيــه�ُ�البـــدءاًومــن�ا�فيــد�غالبــ �اً�خـــصوصالتحــدثمثـــل�هــذا�ر�بــد

س�ماعند �مادة�غطيت�:ي�در �ا�حادثة�حو و�تكو
ُ ل   .سابقةن
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ســــة�ا�حادثــــة،�بإمكانــــك�التحــــدثو:ــــي�   ر،�با©ضــــافة�إ±ــــى�مما

ن�ســـــــــجل�ا�وضـــــــــوعات�الخـــــــــاص�بـــــــــك�التحـــــــــدث�مـــــــــع�معلمـــــــــك�عـــــــــ

�مـــــن�اللغـــــة�:ـــــي�كلماتـــــك�ا�عـــــدة�ُ،�وبإمكانـــــك�التأكـــــد)٨.١النــــشاط	(

ســـــــــة)٤.٣النـــــــــشاط	( ،�وبإمكانـــــــــك�مما
ُ
�النطـــــــــق،�وyســـــــــتفادةر

ُ
�مـــــــــن�

ات ِا�علــــــــم�عBــــــــى�أنــــــــه�مــــــــصدر�للعبــــــــا �لتحفظِ�ا�فيــــــــدةِ�والجمــــــــلر
َ

هــــــــا�

  .�ا�بتدئالتحدث�عBى�ط}قة�:ي�َوتحصل

�yســــــتفادةاًبإمكانــــــك�أيــــــض
ُ

��مــــــن�م نعلمــــــك�الخــــــاص�بــــــأن�يكــــــو

شــــريك
َ

�هــــذا�ُ�وجــــوهر،�لتطــــوير�الط}قــــة٤/٣/٢ك�:ــــي�تنويــــع�نــــشاط�

سـ¦�ا،�وبـالرغم� �للمادة�ال�ـ�6تريـد�مما رالنشاط�هو�yس�Eجاع�ا�كر ر

�ا�ــادة�ذا��ــا�للمــستمع�نفــس ِمــن�أنــك�قــد�تكــر ه،�ا�علــم،�فإنــه�مــن�ر

دك�ا�علـــم ُا�حتمـــل�أن�يـــز �بنقـــد�مفيـــد�بعـــد�النـــشاط،�ويـــساعدك�و

  .خ}ل�ا�حاولة�Uو±ى�:ي�تصحيح�ما�تقوله اًأيض

و:ــــــــي�القــــــــراءة،�بإمكــــــــان�ا�علــــــــم�أن�يــــــــساعدك�:ــــــــي�القــــــــراءة�  

،�والتعامــــــــل�مــــــــع�أي�مــــــــشكلة�:ــــــــي�القــــــــراءة�)٥.٣النــــــــشاط	(ا�ركــــــــزة�

  .�بما�:ي�ذلك�فهم�ا�فردات�ونقاط�القواعد،لديك

  � دك�بنقـــــــــد�حــــــــــو لو:ـــــــــي�الكتابـــــــــة،�بإمكـــــــــان�ا�علــــــــــم�أن�يـــــــــز و

�كتابيــــة�مهمــــة�تحتــــاج�إ±ــــى�ٍيح�نــــصوصك�بتــــصحَك،�ويــــساعدِكتابتــــ

  .أن�تقوم�¬�ا�عادة
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�معهم�خططـرومن�ا�حتمل�أن�يحض   �الخاصو �ا�علمو
ً

ن  ان

يس،�ومـــن�ا�فيـــد�أن�ل ســهم�الخاصـــة�¬�ــم�وبعـــض�Uفكـــار�للتــد ردر و

نــــة�للــــتعلم�مــــن�خــــ}ل�حــــصولك��ا�علــــم�إ±ــــى�تنبــــه زعBــــى�فــــرص�متوا

بعــــــــة Uوا�: رالجوانــــــــب��،oخرجــــــــات�ا�ــــــــدخ}ت�ا�رتكــــــــزة�عــــــــل�ا�ع²ــــــــ

  .ا�رتكزة�عBى�ا�عo²،�والتعلم�ا�رتكز�عBى�اللغة،�وتطوير�الط}قة

س�خــــــــاص،�لكنــــــــك�أحــــــــد�   روإذا�لــــــــم�تكــــــــن�تــــــــتعلم�مــــــــع�مــــــــد

�مــن�ا�فيــد�أن� ســMن�:ــي�فــصل�لــتعلم�لغــة�أجنبيــة،�فقــد�يكــو نالدا ر

�إذا�كـــــــــان�ا�علـــــــــم ُتـــــــــر اغبـــــــــى �ً س��:ـــــــــي�تار رخـــــــــصيص�جـــــــــزء�مـــــــــن�الـــــــــد

ا�تفــــاوض�نهج�وا�ــــ ،عBــــى�Uقــــلحولــــه� باســــتخدام�مــــنهج�متفــــاوض

وا�كيفيــــة�حولــــه�يوجــــد�عنــــدما� ريتفــــاوض�ا�علــــم�مــــع�الطــــ}ب�ليقــــر

س �والطريقـــة�yعتياديـــة�لتقـــديم�مـــنهج�،رyســـتفادة�مـــن�وقـــت�الـــد

�لبــــــــضعة�أيــــــــام�أو� س�ا�قــــــــر رمتفــــــــاوض�حولــــــــه��ــــــــي�أن�ا�علــــــــم�يــــــــد ر

ن�Uشـــــياء�ال�ـــــ�6قـــــدمت�:ـــــي� أســــابيع،�ثـــــم�يجعـــــل�ا�تعلمـــــMن�يتـــــذكر
ُ

و

ضـــ ةعها�:ـــي�قائوالفـــصل�خـــ}ل�تلـــك�الف�ـــEة�و �ثـــم�،رمـــة�عBـــى�الـــسبو

�ا�علم�إ ن�مـا�يمكننـا�فعلـه�:ـي�الفـصلليقو يـدكم�ونكم�تر ر�لكن²ـ�6أ

�مــا�يمكننــا�القيــام�بــه�خــ}ل�ّ�ثــم�تتحــدثوا�إ±ــياًتتحــدثوا�معــأن� Eى�ل×ــ

�النقــاش�الحاصــل�مــن�ذلــك�،UســبوعMن�القــادمMن  اًعمليــن�وســيكو

أك�EFإذا�وضع�ا�علم�جدو¤
ً

غ �فا
ً
ةار   .ر�عBى�السبو
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�أنــه�لــيس�لهــم�أن�يــضعوا�قائمــة�غMــ�Eمــن�و¬�ــذ نا�يعلــم�ا�تعلمــو

من¦�يـــــة�مـــــن�ا�ق�Eحـــــات،�لكـــــن�علـــــ»�م�أن�يجعلوهـــــا�موافقـــــة�للوقـــــت�

�وبعــد�مفاوضــة�ا�ق�Eحــات�ا�ختلفــة،�بإمكــان�،ا�تــوفر�خــ}ل�الفــصل

ا�علـــم�أن�يطبـــق�ا�ق�Eحـــات�:ـــي�Uســـابيع�التاليـــة،�ثـــم�:ـــي��Öايـــة�ذلـــك�

مثـل�هـذه�ا�فاوضـات�تـضمن�،�وىالوقت�بإمكان�التفـاوض�مـرة�أخـر

�ت أن�أنـشطة�الفـصل�وا�حتـو
ُ �ا�تعلمـMن،�وأن�ا�ـنهج�ِ�حاجـاتِلبيـانى

�حولَضَا�تفاو
َ

�جدٍ�مفيدٍ�نقدُ�توفEMِه�بإمكانه
  .�للمعلماً

�حولــه�هــو�ِضَوإحــدى�ا�ــشك}ت�الرئيــسة�:ــي�ا�ــنهج�ا�تفــاو  

�أن�ا�تعلمــــMن�غMــــ�EواعــــMن�عــــادة�بالنطــــاق�الكامــــل�ل}حتمــــا¤ت�ال�ــــ6

يمكـــن�أن�تـــ
َ
�وبقـــراءة�هـــذا�الكتـــاب،�أتم²ـــ�oأن�،د�عنـــد�تعلـــم�اللغـــةِر

�Éن�واعيــ ًتكـو �ان ن�بمثـل�هــذه�yحتمـا¤ت،�وعليــه�بإمكانـك�أن�تكــو

قـــــد�¤�،�و�:ـــــي�ا�ـــــنهج�ا�تفـــــاوض�حولـــــهاً�ومطلعـــــاً�جـــــداً�مفيـــــداًجـــــزء

�للمتعلمـــــــMن�إســـــــهام�فاعـــــــل�:ـــــــي� نيرحـــــــب�جميـــــــع�ا�علمـــــــMن�أن�يكـــــــو

يــــــسه�أو�كيــــــ سرتحديــــــد�مــــــا�ينب�ــــــي�تد �ومــــــن�جانــــــب�آخــــــر،�،رف�يــــــد

�،�سـهولةَ�أكFـEن�ا�علمMن�¬�ذا،�Ùنه�يجعـل�عملهـمسEMحب�الكث�EMم

سُويضمن اضMن�بالدر � �ا�تعلم�أو�ا�تعلمو و�أن�يكو ر ن   .ن

�!A$��א���9؟������ �
  EــــــFأعمــــــال�ا�علــــــم�أهميــــــةُأك�

ً
�هــــــو�التخطــــــيط
ُ

� ن�بحيــــــث�تكــــــو

نـــةٌهنـــاك�فـــرص �متوا
ٌ
بعـــة،�بحيـــث�تقز Uالجوانـــب��EـــÏللـــتعلم�ع�

ُ
ل�َابـــر
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EــــFن�،�ا�ــــواد�فائــــدة�:ــــي�كــــل�مرحلــــة�مــــن�الــــتعلمُأكMوبإمكــــان�ا�تعلمــــ�

�إ±ـــــى�معرفـــــة�اللغـــــة�ال�ـــــ�6ِالقيـــــام�¬�ـــــذا�بأنفـــــس نهم،�لكـــــ�Æم�يحتـــــاجو

�مساعد،يتعلمو�Öا ً�وا�علم�ا�طلع�بإمكانه�أن�يكو   .�هنااً�كثEMان

�أهميـــــةُ�الثـــــاني�UكFـــــEُوالعمـــــل  
ً

�وطبقـــــا��بـــــدأ�،ُ�هـــــو�التنظـــــيم

بعـــــــة، Uبـــــــاع�وقـــــــت�الـــــــتعلم�:ـــــــي�ُ�ينب�ـــــــي�قـــــــضاءرالجوانـــــــب� ر�ث}ثـــــــة�أ

مــدخ}ت�مرتكــزة�عBــى�ا�ع²ــo،�(اســتخدام�اللغــة�Ùغــراض�تواصــلية�

�)ومخرجــــــات�مرتكــــــزة�عBــــــى�ا�ع²ــــــo،�وتطــــــوير�الط}قــــــة ى�:ــــــي�ا�ــــــستو

�للمعلــــــم�إســــــهام،�لــــــكUِنـــــسب ٌ�ويمكــــــن�أن�يكـــــو �:ــــــي�اختيــــــار�ٌّ�مهـــــمن

��وعنـــــــد،Uنــــــشطة�وتنظيمهـــــــا�ممــــــا�يـــــــوفر�النــــــشاط�التواصـــــــBي�هــــــذا

�شـــريك الـــتعلم�مـــع�معلـــم�خـــاص�بـــانفراد،�بإمكـــان�ا�علـــم�أن�يكـــو
ً �ان

  .�للتواصلاًداعم

�ا�علـــــم�مفيـــــد   ًويكـــــو �عBـــــى�وجـــــه�الخـــــصوص�عنـــــد�القيـــــام�ان

�فبإمكـــــــــان�ا�علـــــــــم�إعطـــــــــاء�نمـــــــــاذج�،بـــــــــالتعلم�ا�رتكـــــــــز�عBـــــــــى�اللغـــــــــة

�وبإمكــــان�ا�علــــم�،�لتنـــسخهيوyســـتعمال�النحــــوصـــحيحة�للنطــــق�

�الـــــصعبة،�َ�والقواعـــــدِ�الكلمـــــاتَشرحيـــــك،�وأخطـــــاء َنقـــــدأن�ي اًأيـــــض

�نموذجـــ ًويكـــو �اً�وبإمكـــان�ا�علـــم�أيـــض،�¤ســـتخدام�اللغـــة�ا�ناســـبان

  .�معلومات�ثقافية�مفيدةُتقديم

�لـــــه�قيمـــــة�كبMـــــEة�عنـــــد�تعلـــــم�ُ�الجيـــــدُوبـــــشكل�عـــــام،�ا�علـــــم  
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ِ�إ¤�أن�ا�ــــــتعلم�ا�طلــــــع�بإمكانــــــه�القيــــــام�بــــــالكث�EMمــــــن�مهــــــام،اللغــــــة
ّ�

اب�هــــــو�مــــــساعدة�ا�تعلمــــــMن�أن�ا�علــــــم،�وأحــــــد�أهــــــداف�هــــــذا�الكتــــــ

�تعلم�اللغةاًيصبحوا�أك�EFاط}ع   .ل�حو

و:ــي�الفــصل�القــادم�والختــامي�لهــذا�الكتــاب،�ســننظر�إ±ــى�ا�بــدأ�

�عBى�yستمرار�:ي��Öyماك�:ي�تعلم�اللغة   .يالرابع�الذي�ينطو

 

 

 

 

 

 



UT� �

 بجد واعمل ًمتحفزا كن :الثامن الفصل 

 

  
�� 45:��/��9 :2Z* 463�C ��[:��� /A  


 #$%	
	L��;  

�YN #��
� 
VZ%��� LA        

�� 45:��/��9 :2Z* 463�C ��[:��� /A  

�����4(���������e�f؟��[��;� �
  � ) ١٩٨٠(روا�علومــات�التاليــة�مــأخوذة�مباشــرة�مــن�بمــسلو

)Pimsleur(، جيـــة�و ة�الخا ا ريرتـــب�معهـــد�الخـــدمات�Uجنبيـــة�بـــو ر ز

ســــها�بنــــاءِللو¤يــــات�ا�تحــــدة�اللغــــات ً�ال�ــــ�6يد ر ��عBــــى�الــــصعوبة�ال�ــــ6ُ

�١ا�جموعــة�و ،واجههــا�ط}¬�ــم�:ــي�الــسنوات�ا�اضــية�ليتمكنــوا�م�Æــا

�" (UكFـــ�Eصـــعوبة"��ـــي�٤،�وا�جموعـــة�"UكFـــ�Eســـهولة"�ـــي� لالجـــدو

و:ــي�ا�توســط،�سيقــ�6pÀالــشخص�الــذي�يــتعلم�لغــة�صــعبة�،�)٨.١

وقتا�أك�EFمن�الشخص�الذي�يتعلم�لغة�أك�EFسـهولة�ليحـصل�عBـى�
َ

�مـــــــــــن� �،الكفـــــــــــاءة�اللغويـــــــــــةىذات�ا�ـــــــــــستو �٨.٢ل�ويوضـــــــــــح�الجـــــــــــدو

  .الكفاءةباختصار�خمسة�مستويات�من�

�:ــــــــي�معهــــــــد�الخــــــــدمات�Uجنبيــــــــة�أداء س�البــــــــاحثو َود ن �جميــــــــع�ر

��مــدونMن�ال�Eتيــب�الــذي�حــصلوا�عليــهط}¬�ــم�خــ}ل�ثــ}ث�ســنوات،

يب �،ربعـــــد�الف�ـــــEات�ا�ختلفـــــة�مـــــن�التـــــد �نتـــــائج�٨.٣ل�ويبـــــMن�الجـــــدو

  ".الصعبة"واللغات�" السهلة"اللغات�

�إ±ـــى�أن�هـــذه�Uعـــدادوينــوه�بمـــسل َو �مرتكـــزةر
ٌ

�عBـــى�جـــودة�عاليـــة�
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يس�ا�ركــــــ مـــــن�التــــــد
َّ

ب�ر �وتعطــــــي�،�ســــــاعة�:ـــــي�Uســــــبوع٣٠رز��ـــــا�يقــــــا

�الخاصــــةُا�علومــــات
ُ

منيــــة�محــــددة� ز�بمــــا�يمكــــن�تحقيقــــه�:ــــي�ف�ــــEات�

�واقعيـــة�أم�تحتـــاج�إ±ـــى�اً�تقريبيـــاًمؤشـــر ر�إذا�مـــا�كانـــت�أهـــداف�ا�قـــر

تغيMـــــE،�وإذا�مـــــا�كانـــــت�هنـــــاك�حاجـــــة
ٌ

مـــــن�الوقـــــت�يقـــــدم�مـــــن���زيـــــد�

اسة�   .أوقات�الفصل�ا�عتادةخارج�رخ}ل�الد

����_�,L١}٨א����u,��Aא�������������l�K$)�)�M��M$�lJא�
�[V$������ �
 ١اAجموعة	

  )2ك_'	سهولة(
  ٣اAجموعة  ٢اAجموع	

 ٤اAجموعة	

  )2ك_'	صعوبة(

  الفرنسية
  U�انية
  ªندونيسية
  ªيطالية
  الEÏتغالية
مانية   والر
ªسبانية  

  السواحيلية

ية   رالبلغا
مية   رالبو
  اليونانية
  الهندي
سية   رالفا
  رUدية
  

  Uمهرية
  الكمبودية
  التشيكية
  الفنلندية
  العEÏية
ية   رالهنغا
  ال}وية
  البولندية
–الصربية�
اتية   والكر
  التاي}ندية
  ال�Eكية
  الفيتنامية

  العربية
  الصينية
  اليابانية
ية   رالكو
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�الــشخص�قـــادر�عBــى�تلبيـــة�حاجــات�الـــسفر�:ةأساســـي كفــاءة

 .yعتيادية�ومتطلبات�اللباقة�الدنيا

�الــــــــــشخص�قــــــــــادر�عBــــــــــى�تلبيــــــــــة�:ةمحــــــــــدود ةوظيفيــــــــــكفــــــــــاءة	

اديــــــــــــــة�وا�تطلبــــــــــــــات�ا�حــــــــــــــدودة�ا�تطلبــــــــــــــات�yجتماعيــــــــــــــة�yعتي

 .ةللوظيف

كـــــــان�الـــــــشخص�أن�يتحـــــــدث��بإم:يـــــــةمتدن ة	اح�'افيـــــــكفـــــــاءة

اللغة�بدقة�نحوية�ومفردات�كافية�للمشاركة�بفاعلية�:ـي�أغلـب�

�موضـــــوعات�عمليــــــة� لا�حادثـــــات�الرســـــمية�وغMـــــ�Eالرســــــمية�حـــــو

 .واجتماعية�واح�Eافية

�يـــستخدم�الـــشخص�اللغـــة�بط}قـــة�:ةكاملـــاح�'افيـــة	 كفـــاءة

 .ودقة�:ي�كل�ا�ستويات�ا�تصلة�عادة�بالحاجات�yح�Eافية

�:ـــــي�كفـــــاءة�لـــــدى�الـــــشخص�:	اللغـــــةةثنائيـــــأو	 ةليأصـــــ كفـــــاءة

  .�ا�تحدث�UصBي�ا�تعلمةالتحدث�مساوية�لكفاء

̈يــــــة�أن�يــــــتعلم�لغــــــة� Mي�با©نجلBاد�متحــــــدث�أصــــــ روعليــــــه،�فلــــــو�أ

� ة�ة�ا�حــدودة�الوظيفيــالكفــاءةىصــعبة�كالعربيــة�إ±ــى�مــستو ر�:ــي�دو

�قرابـــة� �ليـــصل�اً�أســـبوع٢٤قمكثفـــة،�فمـــن�ا�حتمـــل�أنـــه�سيـــستغر

  .ى�ا�ستوإ±ى�ذلك
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  "السهلة"اللغات	

�معهـــــــــد�كفـــــــــاءة�طـــــــــ}بترتيـــــــــب�

ثMن�الخــــدمات�Uجنبيــــة�ا�تحـــــد

�١بإحـــــــــــدى�لغـــــــــــات�ا�جموعـــــــــــة�

يبة�محددددبعد�م   ر�من�التد

  "الصعبة"اللغات	

طـــــــــــ}ب�معهـــــــــــد�كفـــــــــــاءة�ترتيـــــــــــب�

الخـــــــدمات�Uجنبيـــــــة�ا�تحـــــــدثMن�

�٤ - ٢عـات�إحدى�لغات�ا�جموب

يب�ددبعد�م   ر�محددة�من�التد

يب   رمدة	التد

�أسابيع�٨

  )�ساعة٢٤٠(

 اً�أسبوع١٦

  )�ساعة٤٨٠(

 اً�أسبوع٢٤

  )�ساعة٧٢٠(

  ال�'تيب

١/١+  

٢  

٢+  

يب   رمدة	التد

 اً�أسبوع١٢

  )�ساعة٣٦٠(

 اً�أسبوع٢٤

  )�ساعة٧٢٠(

 اً�أسبوع٤٤

  )�ساعة١٣٢٠(

  ال�'تيب

١/١+  

٢+/١  

٣+/٢/٢  

�رهذه�Uقام��ـي�للمتحـ ̈يـة�الـذين�يتعلمـو Mن�با©نجلMصـليUن�Mندث

صـــحة ِ�ومـــن�ا�حتمـــل،ىلغـــة�أخـــر
ً
 � لأن�ا�علومـــات�ا�تـــوفرة�:ـــي�الجـــدو

ب�أن�اليابانيـــة�ب�بمع²ـــ�oأنـــه�بـــس،يمكـــن�أن�تعمـــل�بالطريقـــة�العكـــسية

̈يـــة،�مـــن� Mن�با©نجلMصـــليUن�Mـــا�لغـــة�صـــعبة�للمتحـــدث�Öـــى�أBمـــصنفة�ع
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�لغــــــــــة�اًا�حتمــــــــــل�أيــــــــــض ̈يــــــــــة�ســــــــــتكو Mنجلªن�ن�أن�Mصــــــــــعبة�للمتحــــــــــدث

  .UصليMن�باليابانية،�ولغة�سهلة�للمتحدثMن�UصليMن�بالسويدية

  EــــــــــMــــــــــي�أســــــــــباب�اخــــــــــت}ف�مــــــــــستويات�ُومــــــــــن�ا�متــــــــــع�التفك:�

̈يــة Mن�با©نجلMصــليUن�Mن�اللغــات�ا�ختلفــة�للمتحــدثMالــصعوبة�بــ، 

الكثMــــ�Eمــــن�اللغــــات�:ــــي�و ،�هــــو�نظــــام�الكتابــــة�للغــــةُ�الواضــــحُقالفــــرو

��:ـــــ�٤و�٣ا�جموعـــــة� �اً�تـــــستخدم�نظـــــام�كتابـــــة�مغـــــاير٨.١لي�الجـــــدو

̈يـــــــــــة Mنجلªبجديـــــــــــة�Øيــــــــــــة�،ل ر�وبعـــــــــــض�تلــــــــــــك�Uنظمـــــــــــة�مثـــــــــــل�الكو

والتاي}نديــــــــة�تــــــــستخدم�أبجديــــــــة�أكFــــــــ�Eســــــــهولة�للــــــــتعلم�مــــــــن�تلــــــــك�

�لكلمـات� زا�وجودة�:ي�الصينية�أو�اليابانية�ال��6تستفيد�من�الرمـو

�فاللغـــــــــات�مثـــــــــل�الفيتناميـــــــــة�،�هـــــــــو�النطـــــــــقُ�آخـــــــــرٌق�وفـــــــــر،مكتملـــــــــة

ينيــة�تــستخدم�و عاليــة،�ونغمــة��متدنيــة،�نغمــة،�مثــل�التنغــيمرا�ند

لـــةونغمـــة� بنغمـــة�،�وكـــل�كلمـــة�يجـــب�أن�تنطـــق�صـــاعدةونغمـــة�،�زنا

�ثالثٌق�وفر،مناسبة
ٌ

مـا�إذا�كانـت�اللغـة�مؤقتـة��متصل�بالنطق�هو�

̈ية،نEÏة�أو�مؤقتة�بمقطعب Mفا©نجل�
ُ

�لغة
ٌ

�مؤقتة
ٌ

�حيـث��بـالنEÏة� نيكـو

�أمـا�ªندونيـسية�فèـ�6لغـة�مؤقتـة�،�تقريبـااًيالوقت�بMن�النEÏات�متـساو

�ممــــــاث}اًن�كــــــل�مقطــــــع�يعطــــــى�وقتــــــ،�حيــــــث�إبــــــا�قطع
ً
�وبــــــسبب�هــــــذه�،

Uنــــواع�ا�ختلفــــة�مــــن�التوقيــــت،�يبــــدو�للمتحــــدث�بإحــــدى�اللغــــات�أن�

�بسرعة �يتحدثو نا�تحدثMن�باللغة�Uخر   .�كبEMةى
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�آخـــر�للــصعوبة�يكمـــن�:ـــي�قــرب�الع}قـــة�بـــMن�اًرإ¤�أن�مــصد  

يخهـــااللغـــات ̈يـــة�مرتبطـــة�كثMـــE،ر�بنـــاء�عBـــى�تا Mبالـــسويدية،�اً�فا©نجل�

�ُ�وهــــذه�اللغــــات،والهولنديــــة،�والفرنــــسية،�وªيطاليــــة،�وªســــبانية

بـة�كثMــEة�فيمـا�نـسميه� بـاترتـش�Eك�:ـي�مفـردات�متقا �وهــذه�،ربا�تقا

بــــات�تجعــــل�تعلــــم�ا�فــــردات�أكFــــ�Eســــهولة مــــن�% ٦٠فقرابــــة� ،را�تقا

̈يــــة�أتــــت�مــــن� Mنجلªالفرنــــسية�أو�ال}تينيــــة�أو�اليونانيــــةمفــــردات�،�

وÉن�وبـــسبب�ا�قـــدار�الكبMـــ�Eمـــن�التواصـــل�بـــMن�ا�تحـــدثMن�للغـــات�

�EMــــة،�فــــالكث ̈ي Mالعــــالم�6ل½نجل�EMا�ختلفــــة،�وخــــصوصا�بــــسبب�التــــأث

̈يــــــة�يــــــستعEMها�مــــــستخدمو�اللغــــــات�Uخــــــر Mنجلªىمــــــن�الكلمــــــات�،�

ات�ينــــتج�ع�Æــــا�عـــادة وهـــذه�yســــتعا
ً

ات�لك�Æــــا��لــــصيغ�الكلمــــٌ�تغMــــEاتر

فـة�:ــي�الغالـب �وهنــاك�عـادة،ومعر
ً

الكلمــات�و ،اً�تغMــ�E:ـي�ا�عــاني�أيـض

̈يـة Mنجلªت�مـن�EMهـل�ف ،التالية�مستخدمة�:ي�اليابانيـة�وقـد�اسـتع

  بإمكانك�تخمMن�معان»�ا؟

apato,kisu, hamberga, warudosiris 

مانـــــسية،�هـــــامEÏقر،��Öائيـــــات�كـــــأس�و�ـــــي�تع²ـــــ�6 وشـــــقة،�قبلـــــة�ر

  .)ل:ي�البيسبو(العالم�

)apartment, a romantic kiss, hamburger, world 

series (in baseball).(  
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EـــــــMمـــــــن�لغـــــــة�إ±ـــــــى�اًويمكـــــــن�أن�يختلـــــــف�نظـــــــام�بنـــــــاء�الكلمـــــــة�كث�

̈يـــة،�كالفرنــــسية�وال}تينيـــة�واليونانيـــة،�تــــستخدم�،ىأخـــر Mنجلªو�

،�واللواحــق�:ــي�الكثMــ�Eمــن�كلما��ــا �والفنلنديــة�،رالــسوابق،�والجــذو

يـــة�تـــست خدم�الكثMـــ�Eمـــن�اللواحـــق�لتـــش�EMإ±ـــى�نطـــاق�واســـع�روالهنغا

قـــات ،مـــن�ا�عـــاني�ا�ختلفـــة ُوالفر ة�النحويـــو
ُ

�أيـــض ً�يمكـــن�أن�تكـــو �ان

ئيـــــــساًرمـــــــصد �ً ـــــــة�،�للـــــــصعوبةار ̈ي Mنجلªفالـــــــشخص�الـــــــذي�يـــــــتعلم��

̈يـــــــــة�يحتـــــــــاج�إ±ـــــــــى�أن�يتعامـــــــــل�مـــــــــع� Mنجلªمنـــــــــة� Uالـــــــــزمن�(زنظـــــــــام�

�وUســـماء�،�واســـتخدام�ا�فـــرد�والجمـــع،)ا�اøـــ6p،�والـــزمن�ا�ـــضارع

̈يــة� Mنجلªا�عــدودة،�وأدوات�التعريــف��EــMا�عــدودة�وغ)a, the(،�

ــــــــى�أن�يتعامــــــــل�مــــــــع� والــــــــشخص�الــــــــذي�يــــــــتعلم�ا�ا¤ويــــــــة�يحتــــــــاج�إ±

ِاســـــــــتخدام�ا�ـــــــــصنفات�حيـــــــــث�يجـــــــــب�اســـــــــتخدام�كلمـــــــــة�مـــــــــصنفة�

ة�إ±ـــى�العـــدد�ا�وجـــود عBـــى�ف ،رخاصـــة�مـــع�أســـماء�معينـــة�عنـــد�ªشـــا

�ســــــت� ق،�ث}ثــــــة��مــــــحبــــــاتلســــــبيل�ا�ثــــــال،�يجــــــب�أن�نقــــــو رن�الــــــو

بــع�أعــواد ن�الكلمـــة��مــن�البقــر،�بحيــث�إحيوانــاتر�مــن�الثقــاب،�وأ

ال�ـــــــ�6تح¦�ـــــــا�خـــــــط��ـــــــي�الكلمـــــــة�ا�ـــــــصنفة�ا�ناســـــــبة�لـــــــذلك�yســـــــم�

ومعرفتــك�بلغتــك�Uو±ــى�لــه�أثــر�بــالغ�:ــي�صــعوبة�تعلــم�لغــة� ،ا�عــMن

،�ويـــــصبح�هـــــذا�أكFـــــ�Eوضـــــوح ًأخـــــر �اى ى�عنـــــدما�تـــــتعلم�اللغـــــة�Uخـــــر

  .ا�لغة�أجنبية،�¤�لغة�ثانية�:ي�حياتك�بصف¦�اً¤حق
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�بــسهولة�عــدة�ُقهــا�سيــستغرُن�تعلــم�اللغــة�عمــل�جبــار،�وتعلمإ

�،ِ�ولـــذا�فمـــن�ا�هـــم�أن�تـــستمر�:ـــي�العمـــل�عBـــى�تعلـــم�اللغـــة،ســـنوات

�وعليــه،�فمــن�الجيــد�،�م�Æــاَواســتخدام�أي�فرصــة�تجــدها�لتــستفيد

̈�نحو�التعلم Mعا±ي�التحف� ية�إيجابيـة�،نأن�تكو �لديك�ر ؤ�وأن�تكو ن

�وÉن�لننظــر�إ±ــى�مــا�يمكنــك�فعلــه�،�فــرص�نجاحــك�:ــي�الــتعلملحــو

  .اًلتبقى�متحفز
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�فعلــُالجيــد
ُ

ه�هــو�أن�تتحــدث�مــع�ا�تعلمــMن�Éخــرين�النـــاجحMن�

�ســـبب�نجـــاحهم،:ـــي�تعلـــم�اللغـــة �ومـــا�،ل�وأن�تأخـــذ�بنـــصائحهم�حـــو

�¬�ـــــــذه�اًيـــــــك�أن�تفكـــــــر�مليـــــــ�وعل،�:ـــــــي�تعلمهـــــــماًالـــــــذي�وجـــــــدوه�نافعـــــــ

ن¦�ا�باÙوضاع�ا�وصوفة�:ي�الفصل�   .٧رالنصائح،�ومقا

ع �مـــشر ٌوÙن�تعلـــم�لغــــة�أخــــر و �مــــن�ى ن�طويــــل�ا�ــــدى،�فقـــد�يكــــو

�وأحــــــد�Uهــــــداف�،ا�حفــــــز�أن�تقــــــسمه�إ±ــــــى�أهــــــداف�قــــــصEMة�ا�ــــــدى

�تعلم�عدد�معMن� مـن�الكلمـات�رقصEMة�ا�دى�الواضحة�هو�أن�تقر

�وعBــــى�مــــدى�،اً�كلمــــة�أســــبوعي٢٠كــــل�أســــبوع،�عBــــى�ســــبيل�ا�ثــــال،�

�ا�جمـــوع� ب�معـــدل�تعلـــم�١٠٠٠نعـــام،�فـــسيكو ر�كلمـــة�وهـــو�مـــا�يقـــا

̈يــــــة Mي�ل½نجلBصــــــUوعنــــــد�القيــــــام�¬�ــــــذا�الــــــتعلم،�تــــــذكر�،ا�تحــــــدث��

�الــتعلم�ا�قــصود�٥رتطبيــق�ªشــادات�ا�وصــوفة�:ــي�الفــصل� ل�حــو

  .باستخدام�بطاقات�الكلمات

وهـــــدف
ٌ

�قـــــص�EMا�ـــــدى�هـــــو�قـــــراءةُ�آخـــــر
ُ

�ٍمعـــــMن ٍ�مقـــــدار ى�:ـــــي�ا�ـــــستو

�و:ــــــــي�ا�راحــــــــل�ا�بكــــــــرة�مــــــــن�الــــــــتعلم،�فــــــــإن�،اًا�ناســــــــب�لــــــــك�أســــــــبوعي

ب�الــساعة�أو�الــساعتMن�كــل�أســبوع� ب�(رتخــصيص�مــا�يقــا �٢٠رمــا�يقــا

�لــــــــه�أثــــــــر�جيــــــــد�جــــــــد) اًدقيقــــــــة�يوميــــــــ ًبإمكانــــــــه�أن�يكــــــــو �:ــــــــي�الــــــــتعلم،�ان

�عBـــــى�كلمـــــات�اًخـــــصوص ءة�¤�تحتـــــو ي�إذا�كانـــــت�ا�ـــــادة�ا�قـــــر جديـــــدة�و
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ل،�وضـــــــــع�أهـــــــــداف�أســـــــــبوعية�ل}ســـــــــتماع�بإمكانـــــــــه�أن��وبا�ثـــــــــ،كثMـــــــــEة

�،ت�ا�فهومــة�ال�ــ�6تحــصل�عل»�ــايــضيف�إ±ــى�مقــدار�ا�ــدخ} ن�وقــد�يكــو

̈�أن�تحــــــتفظ�بــــــسجل�لهــــــذا� �Uســــــبوåي،�الواجــــــبمــــــن�ا�عــــــMن�للتحفMــــــ

وقـــد�تـــضع�. الواجـــب�مـــن�ان¦�ائـــك�كـــل�أســـبوع�بعـــد��ع}مـــة�عBـــىاًواضـــع

لنفــسك�قاعــدة
ً

�:ــي�الــتعلم�اً�أنــك�¤�بــد�أن�تقــ�6pÀبعــض�الوقــت�يوميــ

�،واســــتخدام�اللغــــة�ح�ــــ�oلــــو�قــــضيت�بــــضعة�دقــــائق�:ــــي�بعــــض�Uيــــام

ة�ت فاÙعمال�الجبا
ُ
  .�oع�EÏالعديد�من�الخطوات�الصغEMةَنèر

�ذات�صـــلة�بــــك،�هـــا�ال�ــــ�6تتعلمِ�اللغـــةُوعناصـــر ن�ينب�ـــي�أن�تكــــو

وتحتــــاج�إ±ــــى�أن�تفكـــــر�:ــــي�ا�واقـــــف�ال�ــــ�6تريـــــد�أن�تــــستخدم�اللغـــــة�

� ،�ا�واقـف�مغطــاة�:ـي�تعلمـك�لكـي�تتأكـد�أن�كــل�هـذه؛ف»�ـا يويحتــو

� بمـــا�٨.٤لالجـــدو ر�عBـــى�قائمـــة�مـــن�ا�واقـــف�العامـــة�وا�فيـــدة�ال�ـــ�6

  .تحتاج�إ±ى�أن�تأخذها�بعMن�yعتبار

���_�,L٤}٨א��q�0 9א'�א�����א,o�2m������rqא��W� �
  .�عن�الجوالتحدث

  .�عن�نفسك�وما�تعملهالتحدث

  .�عن�عائلتكالتحدث

  .�عن�هواياتكالتحدث

  .اً�عن�ما�عملته�مؤخرحدثالت

  .�عن�بلدكالتحدث

  .السؤال�عن�yتجاهات

  .إعطاء�yتجاهات

  .السؤال�عن�النقل�العام

  .استخدام�مكتب�الEÏيد
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  .لمي�عن�فالتحدث

  .�عن�كتابالتحدث

  .�عن�برنامج�تلفزيونيالتحدث

  .�عن�سفريات�حديثةالتحدث

أسكالتحدث   .ر�عن�مسقط�

  .استخدام�ا�صرف

  .العاماستخدام�النقل�

  .استخدام�ا�طعم

  .يشراء�طعام�سفر

  .استخدام�الهاتف

وبإمكانــــك�تحديــــد�الكلمــــات�والجمــــل�ال�ــــ�6ســــتحتاجها�:ــــي�مثــــل�

  .هذه�ا�واقف،�واحفظها�وتمرس�عل»�ا

وإذا�كنــت�تقــرأ�هــذا�الكتــاب،�فأنــت�إذ  
ً
̈يــاً�تتبــع�مبــدا Mاً�تحف 

�الـــتعلم�،�تعلـــم�كيـــف�تـــتعلم– ل�وهنـــاك�العديـــد�مـــن�Uبحـــاث�حـــو

ي�ذلك�تعلم�اللغة،�والهدف�مـن�هـذا�الكتـاب�هـو�شـرح�بعـض�بما�:

ك��ـــاذا�تـــتعلم�،نتـــائج�تلـــك�البحـــوث�بطريقـــة�عمليـــة ر�وإذا�كنـــت�تـــد

ة�ال�ــــ�6 رUشــــياء�بطريقــــة�معينــــة،�فــــإن�هــــذا�يزيــــد�مــــن�ثقتــــك�وا�هــــا

��٧عBــــى�ســــبيل�ا�ثــــال،�نظرنــــا،�:ــــي�الفــــصل�،تفعــــل�¬�ــــا�هــــذا�الــــتعلم

�أوضاع�التعلم،�إ±ى�أهمية�التعلم�ا �فالتعلم�ا�تباعـد�،�تباعدلحو

يــؤدي�إ±ــى�تعلــم�أكFــ�Eأمانــ
ً
�،�مــن�الــتعلم�ا�كــدسا �الجيــدو ن�وا�تعلمــو ن

لMن�عـــن�تعلمهـــم�وليــس �مـــسؤ ويكونــو �عBـــى�ا�علمـــMن�اً�معتمـــدين�كليـــوان

�،لينظمــــــوا�تعلمهــــــم�لهــــــم اســــــات�حــــــو ل�وهنــــــاك�مجــــــال�كامــــــل�مــــــن�الد ر

لية�:ي�تعلمك   .�استق}لية�ا�تعلم�وهو�ما�يسمo،وتحمل�ا�سؤ
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�لـــد�æم�أســـاليب�تعلـــم�مختلفـــة،�لكـــن�هنـــاك�أيـــض ًوا�تعلمـــو �ان

َّتكيـــفمبـــادئ�تعلـــم�مهمـــة�تحتـــاج�إ±ـــى�أن�
ُ

ي�نـــوع�مـــن�أســـاليب��أمـــع 

�ا�بـادئ�ال�ـ�٨.١�6وتـذكر�القائمـة�:ـي�ا�}حظـة�،التعلم�ال��6تفـضلها

  .نظرنا�إل»�ا�:ي�هذا�الكتاب

����iDj9١}٨א�Wא����؟����)�?��$A!��6�;��Cא�78�.9!���� �
عــــرف�عBــــى�حاجاتــــك�وتعلــــم�مــــا�هــــو�أكEFهــــا�فائــــدة�لــــك،�مــــع�ت

 .�:ي�اللغةاً�خاص�للعناصر�ال��6ترد�كثEMاهتمامإعطاء�

بعـــة�للمــدخ}ت�ا�رتكــزة�عBـــى� Uالجوانــب��EــÏتعلمــك�ع� رواز ن

ا�ع²ــــo،�وا�خرجــــات�ا�رتكــــزة�عBــــى�ا�ع²ــــo،�والــــتعلم�ا�رتكــــز�عBــــى�

 .اللغة،�وتطوير�الط}قة

�ً:ــــــــي�الــــــــتعلم،�خــــــــصوص�Uوضــــــــاع�ال�ــــــــ�6تــــــــساعد�¾ه¿ـــــــ را�التكــــــــر

 .yس�Eجاع،�وا�واجهات�ا�تنوعة،�وyستخدام�ا�تنوعوا�تباعد،�

�واعمـــل�بجـــد�مـــن�خـــ}ل�وضـــع�أهـــداف�قـــصEMة�اًابـــق�متحفـــز

ا�ــــــدى،�والقيــــــام�بــــــ6pàء�لــــــتعلم�اللغــــــة�كــــــل�يــــــوم،�وتعلــــــم�أشــــــياء�

مفيـــــــدة،�والـــــــتعلم�عـــــــن�الـــــــتعلم،�والـــــــتعلم�عـــــــن�اللغـــــــة،�وتطـــــــوير�

 .اهتمام�خاص

�ا�:ــــــي اًاقــــــض�وقتــــــ
َ

�:ــــــي�اســــــتخدام�اً�كثMــــــEاً�وقتــــــاًهمــــــة،�قاضــــــي

ات�اللغـــة� ال�ـــy (�6ســـتماع،�والتحـــدث،�والقـــراءة،�والكتابـــة(رمهـــا

 .تحتاج�إ±ى�تعلمها
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�يتجنــــب�التــــشويش�مــــن�خــــ}ل�فــــصل�العناصــــر�ا�تــــشا¬�ة�:ــــ

ا�ع²ــــــــــ�oمثــــــــــل�ا��Eادفــــــــــات،�وا�تــــــــــضادات،�وأعــــــــــضاء�ا�جموعــــــــــة�

 .ا�عجمية�الواحدة

لية�تعلمــــــك� بــــــتعلم�كيفيــــــة�الــــــتعلم،�وبوضــــــع�وتحمــــــل�مــــــسؤ

��ا،�وبمراقبة�تعلمك  .رأهداف�واضحة�ويمكن�إدا

ســــــة�اســــــتفد�مــــــن�كــــــل�فرصــــــة�¤ســــــتخدام� . مــــــا�تعرفــــــهرومما

�محـــدودة�خـــارج�الفـــصل�بـــالرغم�مـــن�أن�هـــذه�الفـــرص�قـــد�ت نكـــو

اéــــــ6p،�إ¤�أن�ªن�Eنــــــت�Éن�يــــــ ة�مــــــن�هــــــذه�الفــــــرصرالد  ،ووفر�ثــــــر

ريات�Uجنبيــــة�فالــــسهولة�النــــسبية�:ــــي�الــــسفإضــــافة�إ±ــــى�ذلــــك،�و

�ال��6تتحـدث�اللغـة�ال�ـ�6تتعلمهـا،� ة�الدو يا ليجعل�من�ا�مكن� ر ز

� ب�بعنايـــــة�فبإمكانـــــك�الحـــــصو لوإذا�أعـــــددت��ثـــــل�هـــــذه�التجـــــا ر

 .عBى�مقدار�عظيم�م�Æا

 ,Ellis(والعديد�من�الباحثMن�اق�Eحوا�مبادئ�لتعلم�اللغـة�

2005; Krahnke and Christison, 1983; Nation 

and Maclister, 2009)(حات�ا�ختلفـة�تتفـق�جزئيـEاً،�وا�ق��

  .عBى�Uقل�مع�بعضها�البعض

أينـا،�،تعلم�اللغة�نشاط�ممتع�بحد�ذاتهإن� ر�ومع�o²هذا،�كما�

أنــــه�مــــن�ا�فيــــد�مــــشاهدة�ا�بــــادئ�ال�ــــ�6تعمــــل�عنــــد�تعلــــم�لغــــة�مــــا،�
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�اللغـــــــة�ال�ـــــــ�6اً�تعلـــــــم�طبيعـــــــة�اللغـــــــة�وخـــــــصوصاًومـــــــن�ا�متـــــــع�أيـــــــض

خدام�اللغـــــــة�بالع}قـــــــة�مـــــــع�عـــــــادات�تتعلمهــــــا،�وتعلـــــــم�كيفيـــــــة�اســـــــت

̈�،متحــدثي�تلــك�اللغــة �عBــى�Éتــي�yهتمــام�ويمكــن�أن�يــشتمل�تركMــ

إ±ى�أي�عائلـة�تنتمـ�6اللغـة�Uجنبيـة؟�مـا�اللغـات�(�عائ}ت�اللغات�–

يخيـــ تبطـــت�هـــذه�اللغـــات�تا �:ـــي�هـــذه�العائلـــة؟�كيـــف�ا Uًخـــر ر ر ،�)؟اى

ا�أكEFهـا�هـل�تـستخدم�اللغـة�الـسوابق�واللواحـق؟�ومـ(وبناء�الكلمة�

ســــــات�)؟اًاســــــتخدام �:ــــــي�مما �النــــــاس�ومــــــاذا�يفعلــــــو ر،�مــــــاذا�يقــــــو ن ل

ة،�والــــــشكر،� رثقافيــــــة�عامــــــة�معينــــــة�مثــــــل�Uكــــــل،�واللقــــــاء�وا�غــــــاد

وyعتـــذار،�وتقـــديم�الهـــدايا�وتقبلهـــا؟�وتعلـــم�اللغـــة�هـــذا�يمكـــن�أن�

�مـــن�خـــ}ل�اللغـــة�Uو±ـــى،�عBـــى�Uقـــل�:ـــي�بدايـــة�تعلـــم�اللغـــة �،نيكـــو

فة�ال�ـ�6سـتجعل�تعلـم�اللغـة�ا�قـصود�أكFـ�Eوهدفها�هو�تطوير�ا�عر

تحلي}
ً

  .�وفاعلية

̈�عاليـــــ ت�اهتمامـــــاًويمكـــــن�إبقـــــاء�التحفMـــــ ً�إذا�طـــــو �اً�متخصـــــصار

�عBــــــى�اســــــتخدام�اللغــــــة� ســـــــجل	: ٨,١النــــــشاط	انظــــــر�إ±ــــــى�(يينطــــــو

ة�:ــــــي�ســــــجل�ا�وضــــــوعات�هــــــو�أن�جــــــزءفــــــ ،)اAوضــــــوعات ًالخطو �ار

EــــMتخــــصص��ــــي��مــــن�ا�فــــردات�الجديــــدة�الواقعــــة�:ــــي�ا�جــــال�ا�اًكب

�فنيـــــــةٌمفــــــردات
ٌ
�هـــــــذه�، ن�و:ـــــــي�بعـــــــض�ا�جــــــا¤ت�ا�تخصـــــــصة،�تكـــــــو

نمـــــا�:ـــــي�ا�جـــــا¤ت�بي ،ا�فـــــردات�ا�تخصـــــصة�خاصـــــة�با�جـــــال�ذاتـــــه

�تــــــىالتخصــــــصية�Uخــــــر
ُ

ا�:ــــــي�ً�التخصــــــصية�أيــــــضُستخدم�ا�فــــــردات
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خـــــــــــارج�ا�جـــــــــــال�التخصـــــــــــ6pß،�ومعرفـــــــــــة�ا�فـــــــــــردات�التخصـــــــــــصية�

ل��عBـــــــى�ســـــــبي،سيـــــــساعد�:ـــــــي�اســـــــتخدام�اللغـــــــة�خـــــــارج�التخـــــــصص

̈يــة�خاصـــة�بــشكل�ك Mنجلªا�ثــال،�فمفــردات�علـــم�التــشريح�:ـــي��EـــMب

�6pßــ6ضــلع،�و(با�جــال�التخصــìبينمــا�مفــردات�،)عنــق�الــرحم،�وقل�

�مائيــة(ا�وضــوعات�البيئيــة� مألوفــة�خــارج�) قأخــضر،�وتلــوث،�وطــر

6pßـــى�مفـــردات�،ذلـــك�ا�جـــال�التخصـــBع� ي�فاختيـــار�موضـــوع�يحتـــو

واســــع�أفــــضل�:ــــي�ذات�ع}قــــة�بالتخــــصص�وتــــستخدم�عBــــى�نطــــاق�

الــسومو�:ـــي�(�ويمكـــن�أن�تــشمل�ا�وضــوعات�الرياضـــة�،تعلــم�اللغــة

،�أو�حــــــــــــدث)اليابانيــــــــــــة
ً
يــــــــــــة�أو�نزاعــــــــــــات� (اً�معاصــــــــــــرا رمحادثــــــــــــات�تجا

ســـــة�ثقافيـــــة�)الطـــــبخ�:ـــــي�التايلنديـــــة(،�أو�هوايـــــة�)الـــــسلطة ر،�أو�مما

  .)مسرح�العرائس�:ي�الجاوية(

��Wא�R�9���١�W3s2}٨א� �����1 �
�لبيانــــــات�تٌّجلجل�ا�وضــــــوعات�هــــــو�ســــــِســــــ

ُ
�ٍجمــــــع�مــــــن�نطــــــاق

منيــة ٍواســع�مــن�ا�ــصادر�عBــى�مــدى�مــدة� �عBــى�ســبيل�،ٍ�متواصــلةز

ا�ثال،�إذا�كان�ا�وضوع�ا�ختار�مـن�قبـل�شـخص�مـا�هـو�عـادات�

اج �والــــز ل�:ــــي�ثقافــــة�معينــــة،�ثــــم�يمكــــن�أن�تجمــــع�البيانــــات�حــــو

اج ســات�ا�عاصــرة،�واتجاهــات�النــاس�نحــو�الــز يخهــا،�وا�ما وتا ر �،ر

البيانــــــات�مــــــن�خــــــ}ل�قــــــراءة�الكتــــــب،�وا�قــــــا¤ت،�ويمكــــــن�جمــــــع�

ير�الـــــــصحف،�وبا¤ســـــــتماع�لنـــــــشرات�Uخبـــــــار،�وبم}حظـــــــة� روتقـــــــا
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ا �وÙن�الــسبب�Uساéــ�6pلــسجل�،،�ومقابلــة�النــاسجوحفــ}ت�الــز

ا�وضــــوعات�هــــو�تــــوف�EMفـــــرص�¤ســــتخدام�اللغــــة�وتعلمهــــا،�فـــــإن�

�ينب�ــي�أن�اًجمـع�البيانــات،�وتحليلهـا،�وكتاب¦�ــا�أو�تـسجيلها�صــوتي

�أو�سنوات   .ريستمر�عBى�مدى�عدة�شهو

التحـدث،�ينب�ـي�اًومثاليـ
ُ

�مــا��عـن�جمــع�البيانـات�عـن�موضـوع

يــــــ ًدو �هنــــــاك�فــــــرص�ار ســــــMن�لكــــــي�تكــــــو ن��تعلمــــــMن�آخــــــرين�أو�مد ر

�م}مــــــــح�اللغــــــــة�ا�قــــــــصودة �إ¤�أن�،رللتفاعـــــــل�با�حادثــــــــات�وتكــــــــر

�أيض ًسجل�ا�وضوعات�يمكن�أن�يكو �نشاطان
ً
  .اً�فرديا

̈�عBـــى�موضـــوع MكEمجـــال�محـــدد،�فـــإن�عـــبء�ا�فـــردات�وبـــال��

�قلـــي} ا�رتبطــة�با�وضـــوع�:ـــي�مـــدخ}ت�yســتماع�والقـــراءة�يكـــو
ً
�ن

̈�عBـــى�نطـــاق�متنـــوع�%) ٥٠بمـــا�¤�يقـــل�عـــن� (اًجـــد MكEنـــة�بـــال� رمقا

�إضـــــــــــافة�إ±ـــــــــــى�ذلـــــــــــك،�فالخلفيـــــــــــة�ا�عرفيـــــــــــة�،مـــــــــــن�ا�وضـــــــــــوعات

للموضــــوع�ت
ُ

ب²ــــ�oبـــــسرعة،�ممــــا�يجعـــــل�مــــن�الـــــسهل�التعامــــل�مـــــع�

  .ل�عBى�مقدار�كب�EMمن�ا�دخ}ت�ا�فهومة�والحصو،ا�دخ}ت
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�YN #��
 

�الكثMـــEٍ�لغـــةُ�تعلـــمُيتطلـــب   ُ�أخـــر آ¤ف(�مـــن�الـــتعلم�ى
ٌ

�عديـــدة
ٌ
�

ســـــةُوالكثMـــــE) ِ�اللغـــــةِ�إ±ـــــى�قواعـــــدِ�با©ضـــــافةِمـــــن�الكلمـــــات ِ�مـــــن�ا�ما  ر

�مــــن�أن�ا�همــــةِ�وبــــالرغم،)عBــــى�Uقــــل�مئــــات�الــــساعات(
َ

�كبMــــEة
ٌ

،�إ¤�

� ُأنــه�يمكــن�إدا
�ــا�مــا�دمــتر

َ
�وعنــدما�،ٍ�وإصــرارٍ�عل»�ــا�باســتمرارُ�تعمــل

ِتقــس
م�ا�همــةّ

َ
تبــدو�ا�همــة¤�،�ٍ�وأســبوعيةٍ�يوميــةٍ�إ±ــى�أهــداف

ُ
كبMــEة 

ً
، 

�إ±ــــى�مقــــدار�الوقــــت�الــــذي�٨.٢عBــــى�ســــبيل�ا�ثــــال،�تــــش�EMا�}حظــــة�ف

يـادة�ٍ�جيـدةٍ�عBـى�فرصـةَينب�ي�قـضاؤه�:ـي�القـراءة�لكـي�تحـصل ز�مـن�

�ومثـــل�هـــذا�ا�قـــدار�مـــن�القـــراءة�،ٍ�كبMـــEةٍك�بطريقـــةِ�مفرداتـــِيلةحـــص

�له�أيض ًسيكو ةٌّ�إيجابيٌ�أثران   .ِ�القراءةرِ�عBى�ا�عرفة�النحوية�ومها

����iDj9٢}٨א�W؟\��;���),א��א�)�א#:�א��09=�א�)$�'� �
�عBــــى�فرصــــة� ِهــــل�مــــن�ا�مكــــن�القيــــام�بقــــراءة�كافيــــة�للحــــصو ل ٍ ٍ

ُ
ِ

ْ

ِتعلـــم�أغلـــب�الكلمـــات�ال�ـــ6 ِ� ل�تحتـــاج�إ±ـــى�أن�تعرفهـــا؟�يعطـــي�الجـــدو

قامــــــا�تقريبيــــــة��قــــــدار�الــــــنص�الــــــذي�ينب�ــــــي�قراءتــــــه��واجهــــــة�٨.٥ ِ�أ
ّ ً ر

�كـل� ىأغلب�الكلمات�:ي�مستو ِ ٍ�عائلـة�مـن�الكلمـات�:ـي�مـرات�١٠٠٠ِ ِ

�عBـــــى�فرصـــــة�تعلمهـــــا،�ويف�ـــــEض�) �مـــــرة١٢قرابـــــة�(كافيـــــة� لللحـــــصو

ب� �سرعة�قرائية�معتدلة�بما�يقـا رالجدو قيقـة،��كلمـة�:ـي�الد١٥٠ل
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� منيــــــة�أســــــبوعية�فحــــــسب،�بــــــل�٨.٥لو¤�يــــــوفر�الجــــــدو ُ�متطلبــــــات� ز

يتطلب�أيضا�أوقاتا�يومية�
ً   ).�أيام�:ي�Uسبوع٥(ً

���_�,++L٥}٨א�W�M.++�0�9א��++qא�)++�א#:��א����jf,++����)++,א
����������������X+א��Q��+>)��+C;J�6א+!�b�+A�;�
Fm��
������;+�X+���3א��+��4


�[V$א����?�
��A�>א��
�jG��W� �

	قائمة	 ىمستو

  	كلمة١٠٠٠

مقدار	القراءة	

  اAطلوب

الوقت	اAتطلب	من	القراءة	

بسرعة	) ًيوميا(ًأسبوعيا	

  	كلمة	�ي	الدقيقة١٥٠قراءة	

  )ً�دقائق�يوميا٧(�دقيقة�٣٣  �كلمة٢٠٠٠٠٠  �الثانية١٠٠٠

  )ً�دقائق�يوميا١٠(�دقيقة�٥٠  �كلمة٣٠٠٠٠٠  �الثالثة١٠٠٠

  �كلمة٥٠٠٠٠٠ �الرابعة١٠٠٠
يقة��دق٢٣ساعة�واحدة�و�

  )ً�دقيقة�يوميا١٧(

  �كلمة١٠٠٠٠٠٠ �الخامسة١٠٠٠
� بعو نساعتان�وسبعة�وأ ر

  )ً�دقيقة�يوميا٣٣(دقيقة�

  �كلمة١٥٠٠٠٠٠ �السادسة١٠٠٠
�٥٠(�ساعات�وعشر�دقائق�٤

  )ًدقيقة�يوميا
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  �كلمة٢٠٠٠٠٠٠ �السابعة١٠٠٠

٥� ن�ساعات�وث}ثة�وث}ثو

ساعة�وسبع�دقائق�(دقيقة�

  )ًيوميا

  �كلمة٢٥٠٠٠٠٠ �الثامنة١٠٠٠

٦� ن�ساعات�وسبع�وخمسو

ساعة�وث}ثة�(دقيقة�

ن�دقيقة�يوميا ًوعشر   )و

  �كلمة٣٠٠٠٠٠٠ �التاسعة١٠٠٠
ن�دقيقة�٨ و�ساعات�وعشر

�دقيقة�يوميا( بعو ًساعة�وأ ن   )ر

بعــــــMن�أســــــبوعا،�:م}حظــــــة قــــــام�Uســــــبوعية�مرتكــــــزة�عBــــــى�أ U�ً ر ِر
ُ ُ

ٌوا�عدل�اليومي�مرتكز�عBى�
ِ ُّ ِ�أيام�:ي�Uسبوع٥ُ ٍ.  

�يظ �أن�الزيـــادة�ا�طلوبـــة�:ـــي�مقـــدار�القـــراءة�مـــن�٨.٥لهـــر�الجـــدو

� �كلمـة�:ــي�الـسنة،�ومــن��٥٠٠٠٠٠الرابعـة�فــأعBى�هـو�١٠٠٠ىمـستو

� َ�الـــــسابعة�يحتـــــاج�إ±ـــــى�تخـــــصيص�أكFـــــ�Eمـــــن�ســـــاعة�١٠٠٠ىمـــــستو
ِ

بعـــMن�أســـبوعا�للقـــراءة،�وهـــذا� ًيوميـــا��ـــدة�خمـــسة�أيـــام�عBـــى�مـــدار�أ َ
ر ٍ ِ

ً

ُكثMــــــE،�لك�Æــــــا�تف�ــــــEض�أن�ا�قــــــدار�مــــــن�ا ِ�ــــــدخ}ت�يــــــأتي�مــــــن�خــــــ}ل�ٌ

ُالقــــــــراءة�فقــــــــط،�وا�ــــــــصادر�ا�نطوقــــــــة�ممكنــــــــة�طبعــــــــا�لك�Æــــــــا�تــــــــوفر� ً ٌ ُ ُ
ِ

�ســـــــــاعتMن�مـــــــــن�الوقـــــــــت� ̈ا،�فربمـــــــــا�يـــــــــستغر قمـــــــــدخ}ت�أقـــــــــل�تركMـــــــــ ً

�عBـــى�ي�ـــشاهدة�فـــ ب�(�كلمـــة�١٠٠٠٠يلم�يحتـــو �٨٣ربمعـــدل�مـــا�يقـــا
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ِكلمــــة�:ــــي�الدقيقــــة،�أو�بالــــضبط�أعBــــى�مــــن�نــــصف�معــــدل�القــــراءة�

� ،�ومـــع�ذلـــك،�فـــساعة�إ±ـــى�ســـاعة�)لدقيقـــة�كلمـــة�:ـــي�ا١٥٠ىبمـــستو

بعMن�دقيقة�أسبوعيا�ممكنة ًوأ   .ر

�:ـي�ٍ�أو�جهـدٍ�وقـتِ�بـذلَن�دوِ�اللغـةِ�سـحرية�لـتعلمٌق�طـرُ¤�توجد

ِوجـــقـــد� ُ�والجهـــدُ�إ¤�أنـــه�إذا�كـــان�هـــذا�الوقـــت،ِالـــتعلم
ّ �ِمعرفـــةإ±ـــى�ه�ُ

تْرَ،�واســتمرِ�اللغــةِ�تعلــمِكيفيــة
َ

�ِ�واســتخدامِ�عBــى�الــتعلمِ�:ــي�العمــل

تِ�بنــشوةاً�ومــستمتعاً�بالتأكيــد�ناجحــُن،�فــستكوِغــةالل ك�عBــى�رِ�مقــد

  .ى�أخرٍ�بلغةِالتحدث
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