
إن دراســة اللغــة اإلنجليزيــة فــي الســنة التحضيريــة تعتبــر الخطــوة األولــى فــي الدراســة األكاديميــة التخصصيــة التــي . 1
ــه افــاق  ــح ل ــذي يفت ــاح ال ــة هــو المفت ــة. إن اتقــان الطالــب للغــة اإلنجليزي تلــي إنهــاء الطالــب برنامــج الســنة التحضيري
الفهــم واالســتيعاب والتوافــق والتفــوق فــي دراســة الطالــب الجامعيــة الالحقــة. وبنــاء علــى ذلــك علــى الطالــب أن 
يبــذل قصــارى جهــده ويكــرس كل مــا لديــة مــن طاقــة ووقــت لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة وإتقانهــا واســتيعاب معانيهــا 
وطــرق اســتعمالها فــي القــراءة والكتابــة والتخاطــب واالســتماع. كمــا يشــكل اتقــان الطالــب اللغــة فرصــة ثمينــة 

ســتنفعه فــي حياتــه العلميــة إن شــاء اللــه بعــد التخــرج.
إن دراســة الطالــب للغــة اإلنجليزيــة محكومــة بقواعــد ونظــم ولوائــح حددتهــا عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات . 2

ــب  ــه. وعلــى الطال ــة إن شــاء الل ــدة مــن برنامــج اللغــة اإلنجليزي ــق الطــالب ألقصــى فائ المســاندة بمــا يضمــن تحقي
ــه لســؤال المشــرف األكاديمــي. ــج أو التوج ــة البرنام ــب ومطوي ــل الطال ــح والتنظيمــات فــي دلي ــراءة هــذه اللوائ ق

لكــي تتقــن اللغــة اإلنجليزيــة مــن خــالل اســتخدام أكثــر الطــرق كفــاءة هنــاك بعــض القواعــد الذهبيــة التــي يجــب عليــك . 3
اتباعهــا ومنهــا:  

	 احــرص علــى التحــدث باللغــة اإلنجليزيــة فقــط طــوال الوقــت فــي الجامعــة. وأن تتحــدث اإلنجليزيــة حتــى 	 
ــك. كمــا ال  ــة كلغتهــم األم. وأال تشــعر بالحــرج أو الخجــل مــن ذل ــون العربي ــن يتحدث ــك الذي ــك وأصدقائ مــع زمالئ
تخشــى ارتــكاب األخطــاء. ففــي البدايــة تكــون األخطــاء متوقعــة كمــا أنــه مــن غيــر المتوقــع مــن طالــب اللغــة أن 
يكــون متقنــًا لهــا مائــة بالمائــة. وعليــك أن تشــجع اصدقائــك ومدرســيك واألشــخاص القريبــون منــك أن يصححــوا 

لــك اخطــاؤك فتتعلــم مــن الخطــأ وتتحســن لغتــك مــع مــرور الوقــت بشــكل كبيــر جــدًا.
	 أحــرص أيضــًا علــى الجلــوس فــي الصــف بجانــب طالــب تتفــق معــه أن تتحدثــان باإلنجليزيــة طــوال فتــرة 	 

اليــوم الدراســي. فهــدا سيســاعد كثيــرًا علــى ممارســة اللغــة وتبادلهــا مــع النــاس.
الراديــو ومشــاهدة قنــوات 	  بقــدر مــا تســتطيع. فحــاول ســماع  باللغــة اإلنجليزيــة  احتــكاك  تكثيــف  	 أحــرص علــى 

التلفازيــون الناطقــة باإلنجليزيــة. وقــراءة الصحــف المكتوبــة باإلنجليزيــة ومتابعــة االخبــار علــى اإلنترنت باللغــة اإلنجليزية. 
ــة اســتخدام اللغــة. ــرة والمعرفــة بكيفي ــرًا مــن الخب فهــذا سيوســع مجــال المفــردات والتراكيــب كمــا ســيضيف كثي

	 احتفــظ دائمــًا بدفتــر مالحظــات صغيــر فــي جيبــك تكتــب فيــه المفــردات الجديــدة. او اكتبهــا علــى صفحــة 	 
ــة التــي  المدونــة فــي جهــاز الجــوال الخــاص بــك. فهــذا ســيجعلك تتذكــر المفــردات الجديــدة والســياقات اللغوي

اســتخدمت فيهــا هــده المفــردات.
	 فــي المنــزل وفــي وقــت الفــراغ. يمكنــك أن تحتفــظ ببطاقــات تذكيــر )flash cards( تــدون فيهــا المفــردات 	 

الصعبــة ومعانيهــا وأمثلــة مــن اســتخداماتها فــي جمــل. وتقــوم بحفظهــا كل يــوم.
	 حضــورك لجميــع دروس اللغــة اإلنجليزيــة فــي الســنة التحضيريــة.  ومشــاركتك فــي الفصــل. واندماجــك 	 

مــع الطــالب والمــدرس ال شــك سيســارع فــي تعلمــك للغــة اإلنجليزيــة كمــا ســيبني ثقتــك بنفســك وقدراتــك 
علــى التعبيــر عــن األفــكار بشــكل جيــد. كذلــك فــإن حرصــك علــى أداء الواجبــات ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي تكثيــف 

ــة. ــكاكك باللغــة اإلنجليزي احت
	 مهمــا كان مســتوى مــدرس اللغــة اإلنجليزيــة فهــو ال يمكنــه أن يعطيــك اللغــة جاهــزة. وإنمــا يقــوم فقــط 	 

بتوجيهــك وتحريــض قدراتــك الخاصــة علــى تعلــم اللغــة. ولهــذا فــإن مــدرس اللغــة قــد يعطيــك %20 مــن تعلــم 
اللغــة ويقــع %80 علــى عاتقــك أنــت كطالــب متعلــم لإلنجليزيــة. ولذلــك حــاول عزيــزي الطالــب أن تعتمــد علــى 

ــة. ــة فــي اتقــان اللغــة اإلنجليزي ــك الذاتي ــة مهارات ــك الخاصــة وتنمي قدرات

وفقك الله وأعانك في تحقيق هدف تعلم اللغة اإلنجليزية.


