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 اإلنجلیزیة  اللغة   لتعلم  محمد  من نصائح  خمسة : والممارسة بالخبرة  خبراء
 

Experts by Experience: Mohamed’s five 
tips for learning English 

 
 محمد   تجربة

 
 بسبب  مصر إلى أسرتھ وأفراد  ھو للنزوح  اضطر  عندما فقط عاما 11 سن بلوغھ حتى سوریا  في المدرسة في محمد  بقي

 تكن لم ألنھا نظرا ولكن السادسة أو الخامسة السنة حوالي اإلنجلیزیة اللغة دراسة محمد  بدأ سوریا،  في المدرسة في.  الحرب
 أبدا یتخیل لم أنھ إال وقتھا، اللغویة مھاراتھ بتحسین رغبتھ من  الرغم على. تعلمھا  في بطیئا تقدما   أحرز فقد  المفضلة،  مادتھ

 .یوم كل اإلنجلیزیة باللغة التحدث إلى سیحتاج أنھ
 

 وصل أنھ علما بطالقة اإلنجلیزیة یتحدث اآلن ھو ھا واحد  عام مدة المتحدة المملكة في محمد  مكوث  وبعد  - الراھن الوقت في
 القلیل تحدث من محمد  انتقل فكیف. الالحق  واإلغالق Covid-19 كورونا جائحة  ظھور من فقط  أشھر قبل بریطانیا  الى
 متحفزا لیبقى محمد  ساعدت التي النصائح أھم  إلى الملف ھذا یتطرق فقط؟ واحد  عام بعد  فیھا الطالقة  إلى اإلنجلیزیة اللغة من

 .اللغویة مھاراتھ تحسین على  التركیز استطاع وكیف فیھا، ولیبدع  اللغة، لتعلم

 
 !  یحفزك    ا م   اكتشف  :  1 رقم   النصیحة

 
  عندما جدا مریضا عائلتھ أفراد  أحد  كان. مختلفة بطرق أسرتھ إعالة في لھ اإلنجلیزیة  اللغة مساعدة   كیفیة على  محمد   رّكز
  كان. قبل من  ھناك فعل كما  المتحدة المملكة في المواعید   حضور في مساعدتھم على قادرا یكون أن  وأراد    مصر في كانوا
 في الصحیة الرعایة  نظام لفھم یحتاجونھ الذي الدعم لتقدیم الالزمة  األدوات سیمنحھ وتحدثھا اإلنجلیزیة  اللغة فھم أن جیدا یعلم

 . إلیھا یحتاجون التي الرعایة على والحصول المتحدة   المملكة
  

 سن منذ  یعمل كان ولطالما أسرتھ إلعالة   ّبجد  یعمل أن بمكان  المھم من بأنھ  عربي كرجل محمد   یشعر ذلك، على عالوة
  في أیام سبعة یعمل كان  مصر في كان  عندما. عمھ  مطعم في یعمل كان  سوریا، في الثانویة  المدرسة  في حتى. مبكرة

 إلعالة المال كسب بأھمیة محمد یؤمن یزال ال المتحدة، المملكة في اآلن. اجازة  او عطلة یوم یأخذ  كان ما ونادرا  األسبوع،
 . اإلنجلیزیة اللغة في متقدمة مھارات بدون بذلك القیام على قادرا یكون  لن أنھ ویعرف أسرتھ

 
  أو سیارة قیادة رخصة على الحصول أو وظیفة عن البحث ھذا یكون قد ! یحفزھم ما تحدید  في  تدعمھا التي األسرة  ساعد  لذا

 .المدرسة في االطفال واجبات مواكبة على القدرة

 
 ا التكنولوجی   من  ة استفاد   أقصى   حقق  :  2 رقم   النصیحة

 
 بعض  ھذه. تناسبھ التي بالطریقة للتعلم فرصة بمفرده اإلنترنت  عبر التعلم  أن محمد  وجد  كورونا، جائحة  انتشار قبل حتى

 :اللغة الكتساب التكنولوجیا فیھا استخدم والتي محمد  لدى  المفضلة  الطرق
 

 قواعد  حول أسئلة على شفھیا التطبیق بسؤال وابدا الھاتف على Google Assistant اسیستانت جوجل تطبیق  بتنزیل قم
 مثل نحویة أسئلة  طرح حتى أو مختلفة أصوات نطق أو معینة كلمات تھجئة التطبیق من تطلب أن یمكنك. التھجئة وكیفیة اللغة

 few and someوبعض قلیل كلمتي بین الفرق ھو ما -

https://training-resetuk.org/


 

 

 
Source https://training-resetuk.org Version 2 – September 2021 

 لك یسمح. البث وخدمات الیوتیوب على تشاھدھا التي الفیدیو مقاطع إلى ترجمات إلضافة  eJOY Englishتطبیق استخدم
 التي الفیدیو مقاطع في الموجودة الكلمات  اختبار  من حتى ویمكنك المشاھدة أثناء تتعلمھا التي المفردات بحفظ  التطبیق ھذا

 .تشاھدھا
 تكون أن یمكن یوتیوب على االنجلیزیة اللغة تعلم فیدیوھات مقاطع  ومشاھدة المنزل في الدراسة فان ذاتي، دافع لدیك كان إذا

 من  تخجل عندما البدایة في خاصة.  الممارسة من  قدر  أكبر إلى فیھا تحتاج  التي المجاالت على  للتركیز رائعة طریقة
 في الوقت من المزید  وقضاء بالراحة  تشعر حتى ما فیدیو مقطع  في تسمعھ ما  تكرار على التدرب یمكنك األخطاء، ارتكاب
 . صعبة تجدھا التي النحویة القواعد 

 المنزل  في إلیھا واالستماعMP3  صوتیة كملفات  اھتمامك  تثیر  التي المواضیع حول یوتیوب من فیدیو مقاطع بتنزیل قم 
 وستتمكن بالفعل اھتمامك یثیر الذي الموضوع تفھم أن األفضل من. لإلنجلیزیة استماع دائما لدیك یكون بحیث الخروج عند  أو

 .الموضوع بذلك الخاصة المفردات على  التركیز من

 
 بھ   تھتم  ا م    على   ركز  :  3 رقم   النصیحة

 
 .لھ مھمة مواضیع على  یركز كان عندما أسرع بشكل ویتعلم مفرداتھ یحّسن أنھ محمد  اكتشف الماضي، العام خالل

 
  باللغة المباریات تابع أو المفضل فریقك عن واقرأ الریاضیة  األخبار شاھد  بالریاضة،  مھتما كنت اذا المثال، سبیل على

  كنت إذا. اإلنجلیزیة باللغة   األخبار مشاھدة أو لالستماع جھدا  ابذل السیاسة، تحب كنت إذا. األم لغتك من   ًبدال اإلنجلیزیة
  اإلنجلیزیة باللغة  الترجمات قراءة فحاول متدینا،  كنت وإذا.  اإلنجلیزیة باللغة المفضلة قصائدك  عن فابحث  بالِشعر، شغوفا
 لتعلم كوسیلة جنب  إلى جنبا وقراءتھما والعربیة اإلنجلیزیة باللغتین Quaran الكریم القرآن تطبیق  تنزیل  یمكنك. أیضا

 .جدیدة كلمات

 
 قوي   أساس   ببناء   قم  :  4 رقم   النصیحة

 
 فلن قویة، اسس  ببناء تقم لم  إذا. اللغة مھارات في قوي أساس لبناء طریقة أفضل ھو باألساسیات البدء  أن وجد  لمحمد، بالنسبة

 ! نفسھا بالسرعة تعلمك في تتقدم
 

  اللغة في .  نطقھا وكیفیة األساسیة الحروف تركیبات من بدءا اللغة، یتعلم كطفل اإلنجلیزیة اللغة تعلم مع التعامل یمكنك
 اإلنجلیزیة اللغة ألن نظرا  محیر  أمر وھو  تماما  مختلف بشكل  نفسھا األحرف ذات المختلفة الكلمات نطق یمكن اإلنجلیزیة،

 المختلفة الحروف مجموعات  نطق كیفیة فھم المھم من السبب،  لھذا.  موحدة قاعدة  تتبع ال فھي لذا مختلفة، لغات من جذور لھا
  ،  ish  sh-،ist  ،ingمثل

 
 اإلنجلیزیة   اللغة   تعلم   في    رغبتك     سبب     حدد :    5 رقم   النصیحة

 
 مجتمعك،  ضمن اآلخرین مع بالتواصل رغبتك الى اضافة. تتعلمھ وكیف تتعلمھ أن یجب ما على   التركیز على ھذا سیساعدك

 وظیفة؟ على  الحصول لمجرد  أو دراستك لمواصلة اإلنجلیزیة اللغة تعلم في ترغب ھل
 ولكن ما، حد  إلى مھمة والكتابة النحویة القواعد   ستكون. واالستماع التحدث على  أكثر  ركز العمل، في ترغب كنت إذا

 . فعال بشكل التواصل على قادرا تكون أن ھو أھمیة  األكثر الشيء فإن لھا، ستتقدم التي الوظائف لمعظم بالنسبة
 أساس أن من تأكد . طفال كنت عندما فعلت كما األساسیات إلى والعودة القواعد  على  فركز التعلیم، مواصلة في ترغب كنت إذا

 االستماع مھارات ستبنى. تعلیمك لمواصلة للغایة مھم  أمر وھو الكتابة في ھذا سیساعدك. ھناك  من ببنائھ وقم متین لدیك اللغة
 .ھناك من لدیك والتحدث
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