
 تعليمات هامة للطالب خالل دراسة اللغة اإلنجليزية في برنامج السنة التحضيرية 

 

إن دراسة اللغة اإلنجليزية في السنة التحضيرية تعتبر الخطوة األولى في الدراسة األكاديمية التخصصية التي تلي   .1

إن اتقان الطالب للغة اإلنجليزية هو المفتاح الذي يفتح له افاق الفهم   التحضيرية.إنهاء الطالب برنامج السنة 

وبناء على ذلك على الطالب أن يبذل قصارى   الالحقة. امعية في دراسة الطالب الج والتفوق والتوافق واالستيعاب

معانيها وطرق استعمالها في  واستيعابجهده ويكرس كل ما لدية من طاقة ووقت لدراسة اللغة اإلنجليزية وإتقانها 

إن شاء  يشكل اتقان الطالب اللغة فرصة ثمينة ستنفعه في حياته العلمية اكم واالستماع. والتخاطب والكتابةالقراءة 

 التخرج.هللا بعد 

 

المساندة   والدراساتضيرية  ولوائح حددتها عمادة السنة التح  ونظمإن دراسة الطالب للغة اإلنجليزية محكومة بقواعد   .2

وعلى الطالب قراءة هذه اللوائح  هللا.بما يضمن تحقيق الطالب ألقصى فائدة من برنامج اللغة اإلنجليزية إن شاء 

 األكاديمي.التوجه لسؤال المشرف  وأالبرنامج في دليل الطالب ومطوية  والتنظيمات

 

عض القواعد الذهبية التي يجب عليك اتباعها لكي تتقن اللغة اإلنجليزية من خالل استخدام أكثر الطرق كفاءة هناك ب .3

   ومنها:

 

وأن تتحدث اإلنجليزية حتى مع  الجامعة.احرص على التحدث باللغة اإلنجليزية فقط طوال الوقت في  •

كما ال تخشى   ذلك.تشعر بالحرج أو الخجل من    وأال  األم.زمالئك وأصدقائك الذين يتحدثون العربية كلغتهم  

متقناً البداية تكون األخطاء متوقعة كما أنه من غير المتوقع من طالب اللغة أن يكون    ففي  األخطاء.ارتكاب  

لها مائة بالمائة. وعليك أن تشجع اصدقائك ومدرسيك واألشخاص القريبون منك أن يصححوا لك اخطاؤك 

 كل كبير جداً.شلغتك مع مرور الوقت ب وتتحسنفتتعلم من الخطأ 

 

لصف بجانب طالب تتفق معه أن تتحدثان باإلنجليزية طوال فترة اليوم أحرص أيضاً على الجلوس في ا •

 الناس.مع  وتبادلهاالدراسي. فهدا سيساعد كثيراً على ممارسة اللغة 

فحاول سماع الراديو ومشاهدة قنوات  تستطيع.أحرص على تكثيف احتكاك باللغة اإلنجليزية بقدر ما  •

لصحف المكتوبة باإلنجليزية ومتابعة االخبار على اإلنترنت باللغة وقراءة ا باإلنجليزية.التلفازيون الناطقة 

بكيفية استخدام   والمعرفةكما سيضيف كثيراً من الخبرة    والتراكيبفهذا سيوسع مجال المفردات    اإلنجليزية.

 اللغة. 

 

دائماً بدفتر مالحظات صغير في جيبك تكتب فيه المفردات الجديدة. او اكتبها على صفحة المدونة  احتفظ  •

اللغوية التي استخدمت فيها  والسياقاتفهذا سيجعلك تتذكر المفردات الجديدة  بك.في جهاز الجوال الخاص 

 المفردات.هده 

 

فيها المفردات الصعبة   تدون(  flash cards)تذكير  يمكنك أن تحتفظ ببطاقات    الفراغ.في المنزل وفي وقت   •

 يوم.وتقوم بحفظها كل  جمل.ومعانيها وأمثلة من استخداماتها في 

 

مع  الفصل. واندماجكومشاركتك في   التحضيرية.حضورك لجميع دروس اللغة اإلنجليزية في السنة  •

سيسارع في تعلمك للغة اإلنجليزية كما سيبني ثقتك بنفسك وقدراتك على التعبير  كال ش والمدرسالطالب 

لك فإن حرصك على أداء الواجبات سيكون له أثر كبير في تكثيف احتكاكك باللغة  ذك  جيد.عن األفكار بشكل  

 .اإلنجليزية

 

نما يقوم فقط بتوجيهك وإ جاهزة.مهما كان مستوى مدرس اللغة اإلنجليزية فهو ال يمكنه أن يعطيك اللغة  •

قع ي% من تعلم اللغة و20ولهذا فإن مدرس اللغة قد يعطيك  اللغة.وتحريض قدراتك الخاصة على تعلم 

ولذلك حاول عزيزي الطالب أن تعتمد على قدراتك  لإلنجليزية.% على عاتقك أنت كطالب متعلم 80

 اإلنجليزية. مهاراتك الذاتية في اتقان اللغة  وتنميةالخاصة 


