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شـكرا لـتثبيتك لهـذا الـكتيب. طـبعا ثـبت هـذا الـكتاب ألنـك تـحتاج لـلغة االنجـليزيـة فـى حـياتـك وفـى 
عـملك. هـناك الـكثير مـن الـعوائـق الـتي ربـما تـحول بـينك وبـني مـا تـريـد. تـأخـذ ألـف عـذر حـتى تـبرر 
لــــنفسك أنــــه بــــإمــــكانــــك أن تــــفعل لــــكنك مــــشغول أو كــــبرت فــــى الــــسن أو أو… فــــى هــــذا الــــكتيب 
ســـأشـــارك بـــعض االســـترا تـــيجيات الـــتي طـــبقت أنـــا شـــخصيا ألتـــقن الـــلغة االنجـــليزيـــة فـــى فـــترة 

وجيزة. كما طبقتها فى مدرستي للغة االنجليزية على االنترنت وأثبتت نجاحها. 

فـقط طـبق هـذه االسـتراتـيجيات وإن شـاء اهلل تـعطيك نـتائـجها. لـكن فـى الـبدايـة دعـني أشـاطـرك 
قصتى مع اللغة االنجليزية وصراعي معها لعلها تحفزك.

قصتي: 
ولــدت فــي مــوريــتانــيا فــي قــريــة نــائــية عــن الــعاصــمة, بــاركــيول. تــعلمت بــالــطريــقة الــتقليديــة الــتي 
يــنتهجها املــوريــتانــيون فــي تــعليم أبــنائــهم. امــتنعت جــدتــي أطــال اهلل عــمرهــا مــن إرســالــي إلــي 
املـــدارس الـــنظامـــية حـــرصـــا مـــنها عـــلى أن أكـــون عـــلى الـــنهج الـــذي كـــان عـــليه آبـــاءي وهـــو حـــفظ 
الــــقرآن الــــكريــــم و مــــتعلقاتــــه. جــــرت األمــــور كــــما أرادت, الــــتحقت بــــمدارس الــــقرآن فــــي مــــديــــنتي 
وحـفظت الـقرآن وانـا صـغير جـدا ثـم تـعلمت عـلومـه ألحـصل عـلى إجـازة فـيه. تـربـيت فـي بـئة بـدويـة  
قـحة ال عـالقـة لـها بـالحـداثـة. فـي ذالـك الـوقـت لـم أرى الكهـربـاء قـط وال حـتى الـطريـق املـعبدة. كـان 

أبي وأنا صغير يحكي لي عن هذه األشياء وكنت أستمتع بها كثيرا. 

 بـــعد أخـــذي لـــإلجـــازة ســـافـــرت إلـــي املـــحاظـــر (املـــدارس الـــتقليديـــة) املـــوريـــتانـــية األخـــرى ألدرس 
النحو  والصرف والبالغة والبيان والشعر والفقه املالكي.

فـي 2008 رجـعت إلـي الـعاصـمة املـوريـتانـية انـواكـشوط. بـدأت أحـاول دخـول املـدارس الـنظامـية 
لـكن املـشكلة كـانـت أنـه ليسـت لـدي أدنـى خـبرة وال أعـرف شـيئا عـن هـذا الـعالـم. الـلغة الـثانـية فـي 

موريتانيا هي الفرنسية وأنا حتى ال أعرف كيف أكتب اسمي بأي لغة ال تينية. 

يـمكن أن تـقول أريـد أن أتـغير ال كـن ال أعـرف كـيف . املـهم شـاركـت فـي مـسابـقة الـكلوريـا لـآلداب  
االصــلية ونــجحت مــن املــتفوقــني. هــذه الخــطوة كــانــت مــهمة لــكن مــا بــعدهــا أهــم. مــا ذا ســأفــعل؟ 
أي كـلية تـالئـمني؟ اقـترح عـلي خـالـي (رحـم عـليه رحـمك اهلل) أن أدخـل املعهـد الـعالـي لـلدراسـات 

والبحوث االسالمية ألنه أقرب إلى املنهج الذي سلكت. 
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لـكن فـي املعهـد يـدرسـونـهم فـقط الـعلوم الـتي درسـت فـي املحـظرة ولـذا أعـدت الـتفكير. قـلت هـذا 
ســـيكون مـــضيعة لـــلوقـــت وهـــو دراســـة نـــفس الـــعلوم الـــتي درســـت فـــي املحـــظرة. فـــي الـــجامـــعة ال 

أعرف أي الكليات أدخل. جامعة انكشوط كلياتها محدودة جدا.

قــــررت أن أدخــــل قــــسم الــــلغة االنجــــليزيــــة. هــــذا الــــقرار اســــتقبل كــــثيرا مــــن االســــتهزاء والــــتثبيط. 
الـبعض يـقول لـي ال تـضيع وقـتك. االنـكليزيـة لـن تسـتطيع أن تـفمها أبـدا. فخـلفيتك ال تـسمح لـك 

بذالك. اختصر الطريق وتابع مع إحدى كليات الشريعة او اللغة العربية.

عـــلى أيـــة حـــال أنـــا مـــصر. شـــاركـــت فـــي دورة  فـــي معهـــد حـــر ملـــدة شهـــر ألتـــعرف عـــلى مـــا هـــي 
االنـكليزيـة. بـعد شهـر فـتح قـسم الـلغة االنجـليزيـة فـي كـلية اآلداب بـاب الـتسجيل. كـانـت هـي املـرة 
االولـــى واالخـــيرة الـــتي يـــطلب فـــيها الـــقسم الـــدخـــول عـــن طـــريـــق اخـــتبار. شـــاركـــت فـــي مـــسابـــقة 

الدخول ونجحت وتحتي شخص واحد :) لكن الحمد هلل قبلت في الكلية. ثم بدأت الرحلة.

فــــي هــــذا الــــوقــــت ال أعــــرف مــــا هــــو الــــكمبيوتــــر وال مــــا هــــي االنــــترنــــت. ال أمــــلك أي كــــمبيوتــــر ولــــم 
أســـتخدم واحـــدا مـــن قـــبل بـــل كـــنت أعـــتقد أنـــه شـــيء مـــعقد وأنـــه خـــاص بـــفئة مـــعينة مـــن البشـــر. 
بــدأت الــعام الــدراســي وكــنت أحــضر ضــمن األوائــل واألســتاذ يشــرح ويــتكلم بــاالنــكليزيــة. أخــرج 
كـــما دخـــلت وال أفـــهم أي شيئ. بـــعض الـــطلبة يـــشارك مـــع األســـتاذ ويـــناقـــش ويـــبدو أن األغـــلبية 

تفهمه لكن أنا فقط أشاهد وأطلب من اهلل أال يطلب مني االستاذ املشاركة :)

حــاولــت االســتعان بــمن أعــرفــهم لــكنهم دائــما يــعتذرون بــعدم وجــود الــوقــت. تــعبت فــي مــالحــقتهم 
ومـــواعـــيدهـــم الـــكاذبـــة. قـــررت بـــعدهـــا أن أعـــتمد عـــلى نـــفسي. غـــيرت اســـتراتـــجيتي وبـــدأت الـــعمل 
الـــجاد. فـــي االخـــتبار االول فـــي الـــنحو تـــفاجـــأت مـــن األســـتاذ يـــقول بـــأن االول هـــو أنـــا ويـــنادي 
بـاسـمي. لـم أصـدق نـفسي ولـم أصـدق مـا أراه. حـينها بـدأ بـعض الـطبلة يـكون مـعي صـداقـات. 
خـالل االشهـر السـتة االولـى أتـقنت الـلغة االنـكليزيـة كـتابـة وكـالمـا. هـناك بـعض زمـاالئـي تخـرجـو 

من الجامعة وال زالت لديهم مشكلة مع اللغة االنجليزية. 

أتــقنت االنــكليزيــة وأنــا فــي مــوريــتانــيا ولــم أزر فــي حــياتــي قــط دولــة تتحــدث االنــكليزيــة. ال يــوجــد 
فــي عــائــلتي أو فــي جــيرانــي مــن يــتقن الــلغة االنــكليزيــة. كــانــت رحــلة صــعبة ولــكنها كــانــت مــمتعة 
وتسـتحق الـعناء. كـنت أعـتقد بـأن الـلغة االنـكليزيـة فـقط سـتفتح لـي فـرصـة لـلتعارف مـع اآلخـريـن 
والــتواصــل أو تــحسن مــن فــرصــتي فــي مــجال الــعمل. لــكن االنــكليزيــة أعــطتني حــياتــا وعــرفــتني 
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عــلى مــجاالت غــيرت مــن حــياتــي. بــدون االنــكليزيــة كــان  ســيكون مــن الــصعب عــلى أن أكــتشف 
هــذه املــجاالت. تــعرفــت عــلى االنــترنــت وعــلى فــرصــها ودرســت فــي مــعاهــد آمــركــية وأنــا فــي بــيتي 

في آنكوال. 

ربــما اآلن تــتسائــل كــيف اســتطعت أن أتــقن الــلغة االنــكليزيــة فــي هــذه الــفترة وبــدون ســفر, فــي 
هذه الصفحات سأشارك معك الطرق التي اتبعت االحقق ذالك. لنبدأ!

االستيراتيجيات:

هــناك اســتراتــجيات مــختلفة اتــبعتها وهــي الــتي ســرعــت مــن تــعلمي وجــعلتني أتخــطى زمــالئــي. 
هـــــذه االســـــتراتـــــجيات إذا طـــــبقتها أنـــــت فســـــتعطيك نـــــفس الـــــنتيجة. هـــــي اســـــتراتـــــجيات مـــــطبقة 

ونتيجتها مضمونة لكن تحتاج إلى من يطبقها. لنبدأ في االستراتيجيات. 

لــــكن قــــبل أن نــــبدأ أريــــد مــــنك أن تــــشاهــــد هــــذا الــــفيديــــو الــــذى أجــــريــــته مــــع مــــصطفى عــــبد اهلل. 
مــصطفى عــبد اهلل أحــد مــن املــشاريــكن مــعنا فــى دورة “تــعليم الــلغة االنجــليزيــة عــن بــعد”. بــدأ 
مـــعنا مـــن الـــصفر وقـــصته قـــريـــبة مـــن قـــصتي ألن تـــعليمه محـــظري ولـــم يســـبق لـــه أن تـــعلم الـــلغة 
االنجــليزيــة مــن قــبل. مــصطفى اآلن تــاجــر ولــديــه مشــروعــه الــخاص ولــكنه اســتطاع أن يتحــدث 
الـلغة االنجـليزيـة بـدون الـحاجـة إلـى الـسفر أو إنـفاق الـكثير مـن املـال أو الـتنقل إلـى املـعاهـد بـل 
درس كـل شـيء مـن خـالل هـاتـفه الـنقال. الـفضل يـعود إلـى هـذه االسـتراتـيجيات الـتي سـتدرس 
فـــى هـــذا الـــكتيب. مـــصطفى طـــبقها كـــما هـــي وطـــبعا نـــحن فـــى األكـــاديـــمية وضـــعناهـــا فـــى خـــطة 
ليسهـل تـطبيقها بـشكل يـومـي.  أجـريـت مـعه هـذه املـقابـلة بـاالنجـليزيـة لـكني تـرجـمتها بـالـعربـية. 

شاهد املقابلة ثم ارجع لتكمل قراءة االستيراتيجيات. اضغط هنا لتشاهد املقابلة

األستراتجية االولى: ثقتي بنفسي

كـنت أثـق ثـقة كـامـلة ال يـشوبـها شـك بـأنـي قـادر عـلى تـعلم الـلغة االنجـليزيـة. كـان الـبعض يسـتهزء 
مــني ويــضحك ولــكن فــي قــرارة نــفسي كــنت مــعقتنعا بــأنــي ســأتــكلم االنــكليزيــة. هــذه الــثقة يــجب 
أن تـبدأ بـها لـتكون رحـلتك نـاجـحة وسهـلة. مـن املسـتحيل أن تـنج فـي شـيء وأنـت ال تـرى نـفسك 
مـأهـال لـه أو قـادرا عـليه أو تسـتحقه. إذا كـنت ال تسـتطيع أن تـتصور نـفسك بـكل وضـوح تتحـدث 
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االنجـليزيـة بـطالقـة فـسيكون مـن الـصعب عـليك تـحقيق ذالـك. تـذكـر أن الـذي ال تـراه بـكل وضـوح 
في خيالك يصعب عليك تحقيقه والحصول عليه في الواقع. 

األستراتجية الثانية: كنت أفهم دماغي

حســب اعــتقادي الــكثير مــن الــناس يفشــل فــي تــعلم أي لــغة ألنــه ال يــفهم دمــاغــه جــيدا. كــما ذكــر 
الــعلماء مــن الــيوم الــذي تــولــد فــيه حــتى الشهــر الــسادس اهلل تــبارك وتــعالــى يــجعلك تــتجاوب مــع 
جــميع لــغات الــعالــم لــكن عــند الــوصــول إلــى الشهــر الــسادس تــفقد هــذه الــقدرة ويــبقى تــركــيزك 
فـقط مـع لـغة أبـويـك. لـكن الـقدرة عـلى تـحصيل أي لـغة أخـرى ال زالـت هـناك وكـل مـا تـحتاجـه هـو 

الجهد منك.

كــلما أردت أن تــتعلم لــغة جــديــدة فــبطاقــة الــذاكــرة املــتعلقة بــتلك الــلغة مــوجــودة فــي دمــاغــك لــكنها 
صـــغيرة جـــدا لـــتوســـعها وتـــجعلها قـــابـــلة لـــتلك الـــلغة و مـــتعلقاتـــها مـــثل الـــثقافـــة تـــحتاج إلـــي وقـــت 

وجهد. 

مــــثال أتــــذكــــر ذات مــــرة كــــنت أريــــد أن أحــــفظ كــــلمة جــــميلة بــــاالنــــكليزيــــة beautiful. مــــررت عــــلى 
زمـيلي وأعـطانـي هـذه الـكلمة وأنـا فـي طـريـقي إلـي املـنزل أكـررهـا الـتقيت بـأخـي الـصغير طـارت 
مـــن دمـــاغـــي :). حـــاولـــت أن أتـــذكـــرهـــا لـــكنه املســـتحيل. رجـــعت لـــه الـــيوم الـــثانـــي ونـــفس الـــطريـــقة 

نسيتها واليوم الثالث نفس التجربة.

لـو لـم أفـهم دمـاغـي لـتوقـفت عـن املـحاولـة ألنـي أكـرر الـكلمة مـرات ومـرات وأنـساهـا سـريـعا. لـكني 
أنـا أعـرف بـأن الـدمـاغ لـم يـنسها هـو يـحتفظ بـها ويـومـا مـن االيـام سيخـرجـها لـي عـلى طـبق مـن 

ذهب. كلما أحتاجه أنا هو أن أقوم بجهد كبير والباقي سيقوم به هو. 

بـعض أصـدقـائـي يـقول لـي لـم أسـتطع أن أتـعلم الـفرنـسية مـثال ألنـي كـلما حـفظت كـلمة أنـساهـا 
قريبا وهكذا يتوقفون. 

الـذاكـرات ثـالثـة: الـذاكـرة قـصيرة املـدى, ذاكـرة مـتوسـطة, ذاكـرة بـعيدة. الـذاكـرة الـقصيرة تـحتفظ 
لـك بـاملـعلومـات ملـدة أربـعة وعشـريـن سـاعـة. أحـيانـا تـكون فـي مـحاضـرة وتـفهمها جـيدا ثـم تـعتمد 
عــلى ذاكــرتــك وال تــكتب أي شــيء ولــكن بــعد يــوم تجــد نــفسك ال تــكاد تــتذكــر شــيئا مــن ذالــك ألنــه 
كـان مخـزن فـي الـذاكـرة الـقصيرة وهـي تسـتقبل املـعلومـات بـشكل مسـتمر ولـذا تـفرغ بـاسـتمرار. 

�  of �5 10Mini Naji                                                                                    mininajiacademy.com

http://mininajiacademy.com
http://mininajiacademy.com


أمــا الــذاكــرة املــتوســطة فــهي تــحتفظ بــاألشــياء أحــيانــا ملــدة أيــام. مــثال إذا راجــعت درســا ثــالث 
مــرات خــالل يــومــني. الــذاكــرة الــقصيرة تــفرغ تــلك املــعلومــات فــي الــذاكــرة املــتوســطة ولــكنها غــير 

كافية لتحصل على درجة االتقان.

أمـا الـذاكـرة بـعيدة املـدى فـهي الـتي تـحتفظ بـاألشـياء الـتي تـتقن, تـحتفظ مـثال بـاسـمك وأسـماء 
أبـــويـــك واألشـــياء الـــتي عشـــت مـــعها وأنـــت صـــغير. هـــذا املـــلف ال يـــدخـــله إال املـــلفات الـــتي كـــررت 

كثيرا وأتقنت. 

إذا كـــنت تـــعرف قـــيادة الـــسيارات فـــيمكنك أن تـــتذكـــر بـــكل وضـــوح كـــيف انـــتقلت مـــعلومـــاتـــك مـــن 
الـذاكـرة األولـى إلـي الـثانـية إلـي الـثالـثة حـيث صـرت تـقود وأنـت تـتكلم فـي الـهاتـف وتـفعل أشـياءا 

أخرى.

هـكذا الـلغة. الـكلمات والجـمل الـتي تـكرر فـي الـبدايـة وتـنساهـا كـثيرا ذالـك ألنـها كـانـت مـحفوظـة 
فـي الـذاكـرة الـقصيرة وإذا كـررتـها أكـثر و أكـثر لـكنك ال زلـت تـشعر بـأنـها تـأتـي بـصعوبـة فـذالـك 
يـعني بـأنـها ال زالـت فـي الـذاكـرة املـتوسـطة. الـيوم الـذي تـأتـي الجـمل والـكلمات عـفويـة ذاك يـعني 

بأنها محفوظة في الذاكرة بعيدة املدى. 

فـي دمـاغـك يـوجـد مسـبقا مـكان لـالنجـليزيـة ولـكن هـذا املـكان ال زال صـغيرا جـدا لـيحوى مـاليـني 
املفردات والجمل والثقافة لكن إذا عملت عليه بجد فسيتوسع ويكبر ليشمل كل ذالك.

ال تـتوقـف ألنـك تـحفظ وتـنسي, هـي طـرق وتـكتيكات يـقوم بـها دمـاغـك حـتى يـوصـلك إلـي الهـدف 
املنشود. تأكد بأن جهدك لن يضيع أبدا.

األستراتجية الثالثة: االستماع

الــــطريــــقة الــــطبيعة الكــــتساب أي لــــغة هــــو االســــتماع, هــــي الــــطريــــقة الــــتي يســــتخدمــــها االطــــفال 
الكـتساب الـلغة. الـطفل يكتسـب الـلغة عـن طـريـق االسـتماع إلـي الـوالـديـن واالهـل واملـجتمع وتـمر 
سـنوات حـتى يسـتطيع أن يـتقن الـلغة بـشكل فـطري. فـي هـذه الـسنوات ال يـتعلم الـطفل الـقواعـد 
وال كـيفية تـركـيب الجـمل وال يـعرف مـا هـو الـفعل والـفاعـل وال كـل هـذه الـطالسـم الـتي نـصر عـلي 

تعلمها كل مرة نريد أن نتعلم لغة جديدة. 
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األســــتماع فــــي غــــايــــة االهــــمية لــــكن ال أحــــد يــــقول لــــك ذالــــك. املســــتمع هــــو الــــذي يكتســــب الــــنطق 
الــصحيح لــلغة. أنــا شــخصيا أعــتبر االســتماع هــو الســر االول فــي كــونــي تــفوقــت عــلى زمــالئــي 

وتكلمت اللغة االنجليزية بشكل سريع. 

ربــما تــرى مــن يــنصح بــاالســتماع ولــكن فــقط لــألشــرطــة الــتعليمة أو شــيء تــفهمه. لــكن هــذه لــم 
تـــكن طـــريـــقتي. طـــريـــقتي هـــي أنـــي كـــنت أســـتمع يـــومـــيا مـــا بـــني ســـاعـــة إلـــي ســـاعـــتني للجـــزيـــرة 
االنجــــــليزيــــــة أو BBC World News. فــــــقط كــــــنت أســــــتمع إلــــــي هــــــاتــــــني الــــــقناتــــــني. مــــــن كــــــثرة 
اســتماعــي للجــزيــرة االنــكليزيــة أصــبحت أعــرف صــحافــتها كــما أعــرف أهــلي. كــنت أســتمع لــلغة 

من خبرائها, كان يطربني كثيرا االستماع لصحافة هاتني القناتني. 

طــبعا فــي الــبدايــة لــن تــفهم أي شــيء وهــذا أحــيانــا يــكون مــثبطا لــكن لتســتفيد ال بــد أن تــعرف 
دماغك كما ذكرت سابقا. 

إذا أردت أن تــتعلم الــلغة بــشكل ســريــع ابــدأ االســتماع وال تــتوقــف مــهمى كــانــت الــظروف. ربــما 
تـقضي شهـرا أو شهـريـن بـدون أن تـفهم شـيء لـكن مـع الـوقـت سـتبدأ تـفهم وايـضا فـي الـنهايـة 

ستجد نفسك تتكلم الإلنجليزية بالشكل الصحيح. 

بـعد مـدة مـن االسـتماع وجـدت نـفسي أفـهم االخـبار بـاالنـكليزيـة كـامـلة. لـيس هـذا فـقط بـل صـرت 
أتـكلم كـما يـتكلم هـم وتـأثـرت بـطريـقتهم فـي االلـقاء وبـنطقهم. تـصور مـعي أنـي ركـزت فـقط عـلى 

القواعد وعلى الدروس وحفظ املجمل والكلمات, كيف ستكون النتيجة؟ 

بـاملـناسـبة أنـا ال أهـتم كـثيرا بـالـسياسـة ومـشاهـدتـي لـهاتـني الـقناتـني كـانـت مـنبثقة فـقط مـن حـبي 
لـلغة. يـمكن أن تـبدأ مـشاهـدة االخـبار وحـتى وأنـت غـير مهـتم بـالـسياسـية ومـشاكـل الـعالـم. فـقط 

لتسمع اللغة وجمالها من خبرائها.

هذه كانت واحدة من أهم االستراتجيات التي سرعت من تعلمي للغة االنجليزية. 
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األستراتجية الرابعة: التركيز أقل على القواعد

ربـما تسـتغرب هـذه الـنقطة لـكن دائـما تـذكـر أن الـقواعـد تـفيد مـن يـريـد أن يـنجح فـي االمـتحان 
أمـا الـتركـيز عـلى تـطبيق الـلغة نـطقا وكـتابـة هـو ملـن يـريـد أن يـتعلم الـلغة بـشكل صـحيح. ال يـمكن 
أن تـــتعلم الـــلغة مـــن خـــالل الـــقواعـــد ألنـــك مـــثال إذا أردت أن تـــقول ألحـــد جـــملة وقـــبل نـــطق الجـــملة 
بـدأت فـي تـركـيبها لتحـرص عـلى أن الـفاعـل يـكون فـي املـكان املـناسـب كـذا الـفعل لـن تسـتيع أن 

تتواصل مع أي أحد. 

لــكن بــالــتطبيق يــكون هــذا األمــر عــفوي. تــقول الجــملة بــشكل عــفوي وال تــحتاج إلــي الــتفكير فــي 
الــقواعــد. اســتراتــجيتي هــي أنــي كــنت أعــطي لــدراســة الــقواعــد فــقط نــهايــة االســبوع. أمــا بــاقــي 

االيام فأعطيها في االستماع والقرائة وتطبيق ما قرأت. 

فـي هـذه الـدورة الجـزء الـثانـي كـله يـتكلم عـن الـقواعـد وأعـطيتها مـفصلة لـكني ال أريـدك فـقط أن 
تــركــز عــلى الــقواعــد بــل أكــثر مــن االســتماع والــكتابــة وحــفظ الجــمل وتــطبيقها مــع زمــالئــك ســواء 

في جروبنا في الوتس آب أو فيس بوك. 

األستراتجية الخامسة: القراءة

فـي بـدايـتي كـان بـالـكاد أن أقـرأ كـلمة واحـدة. مـن الـصعب جـدا عـلى أن أقـرأ جـملة, تـأخـذ مـني 
وقــــتا لــــكن االســــتراتــــيجة الــــتي اتــــبعت هــــي أنــــي اقــــتنيت كــــتابــــني واحــــد قــــصة لــــألطــــفال واآلخــــر 

يتحدث عن حياة االنبياء باالنجليزية. 

كـنت أقـرأ هـاذيـن الـكتابـني بـاسـتمرار. كـتاب حـياة االنـبياء كـان يـحتوى عـلى عـبارات صـعبة لـكنه 
بـالنسـبة لـي كـان هـو االسهـل ألنـي أفـهم مـا يـتكلم عـنه. أحـيانـا أتحـدى نـفسي بـأنـي سـأقـرأ عشـر 
صـــــفحات بـــــصوت عـــــالـــــي وبـــــدون انـــــقطاع حـــــتى أشـــــعر بـــــأنـــــي أريـــــد أن أتـــــقيأ :) واصـــــلت هـــــذه 
الطريقة ملدة أشهر وساعدتني كثيرا. بعدها صرت أنهى الكتاب في ساعات وليس في أيام. 

هـذا االسـتراتـيجية يـجب أن تـبدأهـا مـن اآلن. أعـرف بـأن مسـتواك صـفر لـكن احـصل عـلى كـتاب 
يــتكلم عــن مــجال أنــت تــفهمه وابــدأ اقــرأ مــن هــذا الــكتاب يــومــيا. يــومــيا اقــرأ صــفحة أو صــفحتني 

بصوت عالي وزد عدد الصفحات يوما بعد يوم. 

�  of �8 10

Mini Naji                                                                                    mininajiacademy.com

http://mininajiacademy.com
http://mininajiacademy.com


يــمكن أن تــبدأ بــترجــمة بــعض الــكلمات ولــكن إذا كــان الــكتاب فــي مــجال تــفهمه أغــلب الــكلمات 
سـتكون واضـحة مـن خـالل الـسياق. لـكن دائـما يـكون بـجنبك قـامـوس أو فـي هـاتـفك لـتبحث عـن 

معاني بعض الكلمات.

أيـــضا هـــناك نـــوع آخـــر مـــن الـــقراءة كـــنت أفـــعله وذالـــك لـــتطبيق الـــقواعـــد الـــتي قـــرأت. مـــثال الـــيوم 
تــعلمت الــضمائــر ســآخــذ الــكتاب وأبــحث فــقط عــن الــضمائــر. كــلما رأيــت ضــميرا أتــوقــف وأتــذكــر 
نــوعــيته ومــعناه. وهــكذا أفــعل هــذا مــع كــل قــاعــدة جــديــدة أقــرأهــا فــي الــلغة. بــدل مــراجــعتها فــقط 

في االمثلة التي عندك ابحث عنها في مجاالت أخرى.

األستراتجية السادسة: الكتابة

كـــنت اســـبوعـــيا أكـــتب نـــصا أو نـــصني و أعـــرضـــهما عـــلى أحـــد زمـــالئـــي. كـــان يـــضحك كـــثيرا مـــن 
الــنصوص الــتي كــنت أعــرض عــليه وحــتى أنــه الــيوم ال زال يــذكــرنــي بــبعض املــقاطــع الــتي كــانــت 

مضحكة :)

فــتحنا جــروب خــاصــة عــلى فــيس بــوك وعــلى الــوتســب فــقط لهــذا الــغرض. ابــدأ اكــتب مــا تــحب ثــم 
شاركه معنا في فيس بوك أو وتسب لنصحح ما يحتاج للتصحيح. 

األستراتجية السابعة: الكالم

بـالنسـبة لـي كـان مـن الـصعب عـلى أن أجـد شـخصا يتحـدث االنـكليزيـة. أغـلب الـطلبة يسـتحون 
مـن أن يتحـدثـو االنـكليزيـة أو ال يـريـدون أن يخـطؤو حـتى ال يـضحك أحـد مـنهم. لـكن مـع الـوقـت 
تـعرفـت عـلى جـماعـة أخـرى دائـما تتحـدث االنـكليزيـة. الـتحقت بهـذه الجـماعـة وفـي الـبدايـة كـنت ال 

أستطيع أن أعبر عن جملة واحدة. 

أنـــت الـــيوم محـــظوظ ألن االنـــترنـــت مـــوجـــودة و مـــتوفـــرة للجـــميع وهـــي تـــفتح لـــك بـــاب الـــتواصـــل مـــع 
الجميع. يمكنك أن تصادق آمركيني وتبدأ في التحدث معهم. هذه الفرصة لم تكن متاحة لي. 

أيــضا هــناك اســترايــتيجية أخــرى كــنت أطــبقها مــع صــديــق لــي وهــي أن نــختار مــثال مــجاال مــثل 
الـزواج املـبكر أو الـطالق و نـناقـشهما بـاالنـكليزيـة. كـان مـضحكا وصـعبا ولـكن مـع الـوقـت أصـبح 

ممتعا وساعدنا كثيرا في التحدث باالنكليزية وبسرعة.
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الخاتمة:

هـذه االسـتراتـجيات إذا طـبقتها كـما طـبقتها أنـا فسـتعطيك نـتائـجا خـالل ثـالثـة أشهـر إلـي سـتتة 
أشهـر. كـما تـرى فـي هـذه االسـتراتـجيات أنـت تـتعلم كـيف تـكتب وكـيف تسـتمع وكـيف تـقرأ وكـيف 

تتكلم. هكذا ستتعلم اللغة بشكل متكامل. 

وفـــى الـــنهايـــة إذا كـــنت تـــريـــد أن تـــطبق هـــذه االســـتراتـــيجيات فـــى بـــرنـــامـــج مـــتكامـــل وتـــكون مـــع 
آخـريـن أدعـوك إلـى االطـالع عـلى دورتـي الـتدريـبية فـى الـلغة االنجـليزيـة. زر الـصفحة الـتسويـقية 

ملعلومات أكثر من هنا

اآلن دعنا نكون أصدقاء:

زر مدونتي
تابع صفحتى على فيس بوك

اشترك فى قناتي على اليوتيوب
تابعني على إنستكرام

تابعني على اتوتر

إذا أنهيت هذا الكتاب أرسل لى راسلة على اإلميل تقول فيها نعم أنهيت كتاب 
“استراتيجيات تعلم اللغة االنجليزية. أحب أن أسمع منك.

mininaji4@gmail.com
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