
                        
 بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية

 
تعتمد سههههههعللة تعلغ  ف لغة ال العكلغ بيههههههما تتير  له مك تتميز ب  من   ههههههك   
ومميزات، وقد تميزت اللغة العربية بخ هههك    هلتعك لت لن من  سهههعا لغكت العكلغ تعلمك ال 

 مرحلة التعليغ األسكسل.
 

وتعلغ  ف لغة يمر ال ثالثة مسهههتليكت ل المسهههتلس األسهههكسهههل ، مسهههتلس الممك سهههة ، 
   . مستلس التخ

ال المسههههتلس األسههههكسههههل فتغ تعلغ حروا اللغة و وههههلاتعك نمسك وتتكبة، وال مسههههتلس 
الممك سهههههههههههة فتغ تعلغ بعغ قلا د اللغة المعمة التل تعين المتعلغ  له ق,هههههههههههك  حلا ج  ،  مك 

 المستلس الثكلث اعل مستلس إتسكن قلا د اللغة مع إحكطة واسعة بمفرداتعك وتراثعك و دبعك.
ثكلث تعد اللغة العربية من  وسهههع  اللغكت ال العكلغ ولغ فتممن  حد و له المسهههتلس ال

من اإلحكطة بعك سههلس نتل م مدمد وههله م  لي  وسههلغ السك ا   وتيع الامع ال لغ  ا كن 
يخكطب تا قتيلة بلسكنعك، وقد  لف العلمك  ال ذلك تتبك تثيرة منعك تتكب السيلطل  الروض 

 للا  و تتكب  التترف من معرة المعرف  وذتر ال هذا  المسهههههههههههههللا ال مك ل  اسهههههههههههههمكن إله
 ال تكب سبعين اسمك لل لب  دا  له تددف المعرف.

ومعللم ل ا مّملع مك تتمتع ب  اللغة العربية من ثرا  واسهههههع ال مفرداتعك، مثك  ذلك  
 سهههههمك  تا من السهههههي،، والنكقة، واألسهههههد، ومنكي  السمر، إله جير ذلك..، و  نجد مثا ذلك 

 لثرا  ال اللغكت األ رس.ا
 مك  له مسههتلس الممك سههة اتتفع العربية مع اللغكت األ رس ال  ن ل ا لغة قلا دهك 
التل فنبغل احترامعك وا لتزام بعك، مثا قلا د التذتير والتأنيث، واألاعك  واألسهههههمك ، واأليمنة، 

غكت  له اإلطالق وجير ذلك..،  مك  له المسههههههتلس األسههههههكسههههههل اتعّد اللغة العربية  سههههههعا الل
 وسيأتل بيكن ذلك..

 
  مك فيمك فتعلع بخ ك   اللغة العربية، امن تلك المزايك ل

كلنعك لغة وهههلتية ، تجعا ل ا  مز وهههلتك واحدا، ارمز الدرا  بك   ل  وهههلت  -1
 بك  اسط و  المك   طك  و ال كا  تكا... وهمذا.



مثا وههلت  اليك   و اللاو   تتميز اللغة العربية بأن ال ههلت ايعك ل   مز واحد   -2
 اليس لعمك سلس اليما المأللا.

 تتميز العربية بأن مك فلفظ من حرواعك يمتب ومك يمتب فلفظ بيما  كم.    -3

   تتد  ال لمة العربية إ  بدرا متدرك، إذ تمنع التد  بدرا سككن.    -4

 تمنع اللغة العربية تلالل حراين سككنين ال تلمة واحدة.    -5

 
ليسههع ملالدة بكللغة العربية، منعك  [1]1 مك اللغة اإلنجليزية العك   ههك  

  TIO ن بعغ الدروا إذا ااتمعع   مع ولتك ادفدا مثك   له ذلك حروا   
  يعمل وهههههههلت PH، وتذلك المسمع   actionتعمينك وهههههههلت  ف  تمك ال تلمة 

  ا .
  C للاحد، من  مثلة  له حرا ومن   ك   اإلنجليزية تعدد األولات للدرا ا

، ول  وهههههلت  ف    cent، ول  وهههههلت     ال تلمة  catمثال اإن  فنمع  ك  ال تلمة 
، وينمع  تش  ال تلمهههة  science، ولههه  وههههههههههههههلت     ال تلمهههة  specialال تلمهههة 
church. 

 
   و   ث   تمههههههك ال teacher  اههههههإنهههههه  فلفظ  ت   ال   tكههههههذلههههههك الدرا   

 thin  و   ذ   ال  than   و   تش   تمك ال  future  
 

 ballويلفظ   و  مثا  catبعدة  ولات ، ايلفظ  آ  مثا فنمع   (Aوتذلك الدرا 
 وهمذا ال سك ر حروا اللغة اإلنجليزية. saveويلفظ   ف  مثا 

وإذا قلتنك األمر نجد  ن ال هههههههههههههلت ل   كثر من  مز، ا هههههههههههههلت مثا   إف   يمتب  
ويمتب   pen  تمك ال تلمة E له  دة وههههههل ، امرة يمتب  له فههههههما حرا  بكإلنجليزية 

  EYويمتب  له فههههههما   bee   مثا (EEويمتب  له فههههههما  bird  مثا I له فههههههما  
 وهمذا.  keyمثا 

 ويمتهههب  له فههههههههههههههمههها  ox  مثههها O  يمتهههب  له وههههههههههههههل ة  Oووههههههههههههههلت مثههها   
 OO مثا  school   ويمتب  له فماOA مثا  goal  ما  ويرسغ  له فA تمك ال  

  تمك ال UIويمتب   know  مثا تلمة OWويرسهههغ  ي,هههك  له فهههما   allو  ballكلمة 
fruit .وجير ذلك 

                                                 

 وبعض المهتمين يسميها عيوبا . -  [1]1



 
وتختلف اللغة اإلنجليزية  ن اللغة العربية  ي,هههههههههههههك بأن هنكك حرواك ت تب و  تنمع 

 وجير ذلك تثير. light  ،knife  ،know   ،weightوهذا تثير ومثكل  تلمة 
 

وذ" ال اللغة اإلنجليزية داع اللغليين إله األ ذ بنظرية " الجيهههههههههههمكلع " هذا "اليهههههههههههذ
التل تعتمد  له حفظ فهههههههههههههما ال لمة ، ولجروا إله مك يعرا بمتد  الت هههههههههههههل   [2]2األلمكنية

 الب رف بخملات  المعرواة وتتلخ  ال اآلتلل
  ؤية ال لمة من م كد  متعددة    -1
 قرا ة ال لمة للتلميذ    -2
 قرا ة التلميذ لل لمة    -3

 تمييز ال لمة من بين تلمكت مختلفة    -4

 مدكولة  سغ ال لمة     -5

 
  مك فيمك فتعلع بخ ك   اللغة العربية، امن تلك المزايك ل

كلنعك لغة ولتية ، تجعا ل ا  مز ولتك واحدا، ارمز الدرا  بك   ل  ولت      -1
 بك  اسط و  المك   طك  و ال كا  تكا... وهمذا.

بأن ال لت ايعك ل   مز واحد مثا ولت  اليك   و اللاو   تتميز اللغة العربية  -2
 اليس لعمك سلس اليما المأللا.

 تتميز العربية بأن مك فلفظ من حرواعك يمتب ومك يمتب فلفظ بيما  كم. -3

 
و له ذلك اإن تعلغ المفا الدروا العجك ية العربية  ممن  من قرا ة  ف تلمة تسريبك 

ية الن فتممن المتعلغ من قرا ة ال لمة حته ُتسر  ل  و ذلك ل ثرة و تتكبتعك،  مك ال  اإلنجليز 
 اليذوذ ايعك، واألمر اوعب بكلنسبة لل تكبة.   

 
 هذا  دس إله النتك ج اآلتيةل

   urgent   يممن قرا ة  ية تلمة إنجليزية تسريبك حته  سمععك. مثا تلمة                 -1
  سمع  من تلمكت لعدم تأكدف من ولت الدرا ،  و  مز ال لت.وعلية تتكبة مك                -2
 

                                                 

 انظر المحاضرة  الثالثة عن " الجشطالت " -  [2]2



 لذا ابت روا ال المعكاغ اإلنجليزية  مزا يمثا ال لت الممللب للدرا اللاحد.
 

  ولات الدروا اإلنجليزية

 ولت  و مثكل  الدرا ولت  و مثكل  الدرا
A  آ- ARE    

 BALL - و 
 CARE – ف 
  – ANIMAL 

N ن 

B ب O  و – SCHOOL 
  ٌ– ODD 
  - GOD 

C   – CELL 
 CALL –ك 
  PRECIOUS –ف 
  – SCIENCE   
 church -تش 

P  ب 

D د – DOG 
 SOLDIER –ج  

Q ك 

E  إف–NEED  
 ENOUGH –ِإ  

R   

F ا S   –SIR 
  ROSE–ي  
   - SUN  

G  ج– MAGIC 
 GOAL -كه 

T  ت 

H  هه-HOPE  
 
 

U  فل–UNITED  
  SOUP– و 
   – UN 



ف  ِِ  َ- URGENT 
I  آف– ICE 

 IN -إف 

V ا 

J ج W  و– WALL 

K ك X كس  –AXE  
 ANXIETY -ي  

L   Y  ف– YES 
 SKY -آف 

M م Z ي 

 
 
 

  ملي األولات

 ال لت الرمز

A 
U 

 آ
  

O - GOLD 

OO- SCHOOL 

W - WASH 

OU – SOUP 

UI - FRUIT 

WO - WOLF 

A - BALL 

 ُ و

E - EMAIL  

  INNOCENT - I 

     SYRUP - Y 

    KNEE - EE 

 KEY - EY 

 ِإف

 
 



 أصوات المقاطع 

  

  
 ولت   المسمع

CH  ف– CHEF 
 CHURCH - –اتش 
 SCHOOL -ك 

SH  ف- SHAKE 
TH  ث–THEATER 

  THEM -ذ  

PH  ا– PHANTOM 

TIO  ف- SECTION 

TU  تش- FUTURE 

GH  ف- ROUGH 
CI  ف- DELICIOUS 

SIO  اههه-VISION    

  

 

 وا تدت ال مدكضراتل  ن  بد  الد,ل  بكلسرا  اآلتلل
  فعمك  سعا ال التعلغ ، اللغة العربية  م اإلنجليزية؟ 

من الد,ههههههههههههههل  ل ههههههههههههههههكلي اللغههة اإلنجليزيههة، إله  ن تنتعل  %90ودا مههك تههكن الاب قرابههة 
  الدمد. المدكضرة ايتدلللن تلعغ ل كلي اللغة العربية وهلل

وهذا من  كتر األدلة  له  ن اللغة العربية لغة تتفع مع المنمع اإلنسههههههههكنل و نعك لغة  بسرية 
 حسك .

   ال  ن يستفيد الجمعل  من هذه المدكضرة ويدكوللا نيرهك بين النك .
 –ال ليع  –األستكذ  تد م  حمد الخ,رف 

 74 39 904 965 +هكتفل 
 tafkeer7@hotmail.comالتريد اإلل ترونلل 

 

 

 



 


