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الرابعةالحلقة   

 

تعتبررالترتاة رردلفررر للررافةلتر عالرردلتر مفمرردللليرر ل ي رردلر ملمرردرلليرر لب ررى لفف لبرر  الت مرر  لللرترر لف  لررر ل

كلفرى يررللت مرر  لللرر لتبف ررلخلتررررعبدلىلا تبررلاتخلتفل جتلرررل ل للة رر ل  ة م مرردللرر لرملت ررلل  سررت   يللمف مررل

 يررللب  سرر لتررر لتي ة م مرردلفرىرر لترع  مرردلف امرر لتاة تيررلللتفلرررل ل للة رر لبلر مرردلترعابمرردلففامرر لت لتتاة

فريررجتلترمررا لالف املىمررر لل  يررللتفلىمرررلتتاة يررللب ررى لترررررم لفرىرر فرمل ررللالف امل ررللتر  رررف ل رر ل

لتر لتر مدلتي ة م مدلبطام دلسي دلف بسطدلة تكرللللفتر  اتخللس تع  لترمف لىم مدلتاة دلترة  

ل

 : التالية القصيرةالفقرة اقرأ  ➢

ال اعرررا العديرردثالكمير مررم الكلمرراز ا، جليايررةك وال اعلررم كيررا ادرس  أحترراة مسرراعدة ةررإل كيفيررة تعلررم الل ررة ا، جليايررة  

جميع ررا يسررذا اررؤا السررااا  وا الررل سررر واحررد لتعلم رراك اررا سررمعز عررم المرردرب احمررد سرربيتة  أ صررحل بمتابعترر  وسررتر  

 ا، جلياية بشكا مختلاك ل ة س لة وبسيطة  

 

؟ل   ررر لالت رررارلىمرررر لرسررر لكلالتاتعررردلت لتا رررالسررري لةررر تكلل رررطلترررلب ل ررر لتر  رررا ى  ررر لف لتتررراة ل رررج لىمررررلم 

تر طررفتخلترترر لف ررعيللر ررللتر رر ادلفر رر لسرربمتالتر  رريف لرررالبررلر با لف ررفلبرر فا لسررمط ع ل رر لتسرراتالترتاة رردل

ل لتر  ا ترسامعدلريج ل

ل

 تؤكر الخطواز األساسية لترجمة أي جملة:  ➢
 

لمةدلت لفر  ل  ل ج لتر صل"سؤت لف لة  د"لففاك:ل ❖

بطبمعرردلتررررل لمررت لتر مرر ل جتل ررللىل ررخلترعبررلا لتفلتررر صلتر ىتررفدل"سررؤتاكلت لة  ررد"ل رر ل رر  ل ررات  لتررر صرللع رر ل

كلمىررف لسررؤتاكلت ررللت لررر ل ف ت لسررؤت لل  يررللبيررج لتررلررردللفةرر  ررات  لتررر صل  لفةرر خلف ت لسررؤت للررل لتررر صلتر ىتررفدلت  لًمررل

للتعتبالة  دلترامرمدلتفلة  دل ل مدرل

ك:لمة ❖ لف لتر  ل   ل ج لترعبلا لتفلترة  درلل   دلثل مل

 رر ل رر  للف لتررر  ل  رر لترة  رردل  رر  ررللىل ررخل ررج لترعبررلا لتفلترة  رردل"سررؤتاكلت لة  رردلترررامرمد"لل جتبعرر لتر مرر ل

  رر لترتاة رردلفر يرر لتررر صلفىثررال  رر لف لت ررارل رر ل ررج لرللرر   لترة  رردل يرر لةرر تكلتر عرر لتر فةررف لبلرة  رردلتفلترسررؤت 

ؤت لتتررر عل رر ل رر  لرررر لبلر ل رر للف ل رر  للرر لترف ررخلتررررلر لمررر علف ل رر لتتررر عل رر ل رر  لترة  رردلتفلترسررل

لل لتر ست ب رلفبلر  ترالتر  م ل   لتر م ل جتل للىل خلترة  دل) ل  لففل  لاةلتفل ست ب (

 تؤكر ❖

 ل  طرردلل رر  ل   مرردلتاة رردلل ررا لتتىررف ل رر ل رر  لسررطفالل  ررف لبت سررم لتر  ررا لرسرردلتر  طرردلفتر لررر درللع رر لفةررف

 ترراف لررر للللررلب ا ررجتلمع رر لت لترة  رردل رر لت تيررخلفم ى  ررلللررر يللفتاة تيررلل  رر لررر ترلت ررلللرر لرلررردلتر لررر دلل

لفم ى  لتاة دلتر  ا لتر لرم لفةف ل  طدرللم ى  للر يللفتاة تيللل



    السابقة و حلل ا  الفقرة التاليةدعو ا االم  طبق الخطواز على  

ع ررد ال  ررر الررى الفقرررةك يمك  ررا كمررا تعلم ررا تقسرريم ا حسررب ال قرراط والفاصررلة وبتررالإل يسرر ا علي ررا ترجمت ررا وة م ررا 

 بشكا م فصا  وع د تقسيم ا س جداا كتالإل:  

 ال اعرا العديدثالكمير مم الكلماز ا، جليايةك وال اعلم كيا ادرس  •

للف  لة  دلترامرمدرلفبتلر ل  لتعتبالة  دل   ر دلتر لر د ل   لت  س ل ج لترعبلا لتر ل س م رلتر س لتبف لم تيأوال: 

ة  دلترامرمدل   مدرل جتلى لترة  تل ل  لللبتلر ل بلا للب لب  ت ل   لف  لب  ت لسؤت لالتب فرلف للترة  دلترثل مدلللي ل   مد

لترامرمتل ل   متل رلل

ر م دلت الالمعارلترىثمال  لترى  لخلىف يللتتر عل  للتربسمطم  ل   لتر   لتر  لاةللتافر ل:للع لترة  دما يا  

  لر م دلت الالمعارلىمرللفم للمعبارلت للتر ع لل لترة  دلترثل مدلليفلتر ع لل لترترامرلتاف لل ج لس ستع  لتا ة م مد

لم اسلفبتلر لس ست   ل   لتر  لاةلتربسمطللتيلتر ع لل لترترامرلتبف رلل

ل:لتاة دلترة  دلترب لىتلر لف  ماللإ ل

I do not know so many/a lot of words in English and I do not know how to study. 

 رللالكمير ممفتع  ل لى   للتفر ل  سلتر ع  ل”a lot of“ب ال  ل بلا لل”so many“م ى  للتست  ت ل بلا ل ➢

ل

 

   أحتاة مساعدة ةإل كيفية تعلم الل ة ا، جلياية  جميع ا يسذا اؤا السااا •

كلت الالمفة لت الترسطارلى لل  رظلل  طدلل ت ل  لر لة  تم للتبفر لت تي ل   لتر  طدلفتب الت تي ل   ل  لل  رظل تم ل

لرلل   لخلسؤت لل لترة  دلفبتلر ل  لة  دل ل مدلفرمسخلة  دلسؤت 

ك:ل  رظلت لتر ع ل لي ل   لتر  لاةلتربسمطللفبتلر لرلةدلتفلب ى لت الم ى لت لمعبال  للع لت افم للمتر عل  لثل مل

لرلف  ماللإ لترة  دلترب لىتلر :للمط دلط بلل عم ىف ال

I need help (how to learn English language) (to learn English).  (All of us) (We all) ask this question 

ل

" ررر لة مع ررلرللى   ررللمعطمررل ل  ررسلل ”We all“فترترر لتع رر ل"ة مع ررل"لبعبررلا لل”All of us“م ى رر لتسررتب ت ل بررلا ل

لتر ع  ر

   وا الل سر واحد لتعلم اك اا سمعز عم المدرب احمد سبيتة •

  رظلت الالمفة لف ت لى لل  رظل  للت لترة  دلتتىف ل  ل  م لتبف لم تي ل   لتر لر دلفتب الم تي ل   لف ت لسؤت رلى لل

كلبلر ظالتر لترة  دللتبفر لللسؤت لل لترة  د   رظلت يللت تي لب  ت لسؤت للليفلمس  ل  لللترتلرمدللل جتلت يللة  دلترامرمدرلثل مل

بلي للدلت لى   للالمتر ل  ل   ل ل  لتفل ست ب للب لتر ع لل لى لترة  تم لمتر علل للرتدلت لا جتلتعارلتر  لسبم

تس  ل  للللبفر لم با لل  لر م دلت ل  لر لسالفتر لل طلرتع  يللفتب املب للت يللة  دلسؤت لل–   لتر  لاةلتربسمطل

ترتل لفبتلر لستست   ل ل   ل   لل  ل   لتر  لاةلللي لبطبمعدلتررل لتتر ع   ل  لتر تف  لر فثالل لتر ل  ل

لف  مالتىف لىلرتلر :لللتر  لاةلترتل 

There is (one secret) (a secret) to learn it, have you heard about the coach Ahmed Sbeata? 

 



تر تلبعدلل لر ظلترى  لخللتجىالف الى  للىل لر م ل ررف ل  لترى  لخلتىف ل ي دلترتاة دلسي دلة تكللمةدل  م ل ➢

 .ترت لمت لجىا للل لتر اسلرتىف ل ي دلترتاة دلسي دل  م 

 ل

 أ صحل بمتابعت  وستر  ا، جلياية بشكا مختلاك ل ة س لة وبسيطة  •

كلت  س لتر ل س م للفرى   للة  تل لترامرمتل للتيلت يللالمرتفمل ل   لف ت لسؤت ل رلبلي للدللف  للل لت الة  دل  رظلت لترة  دلتم ل

ت لتر ع لل لترة  دلتبفر ل فللع لل لتر  لاةلتربسمطللىف المتر عل  لتر رمردرلت للترة  دلترتلرمدللع لة  دلتس مدللتيلت الالمفة لل

لبيلللع ل  لتبسلسرلف  ماللل لتاة دلترة  دلتىف لىتلر :لل

ل

I advise you to follow him and you will see English language (in a different way) (differently), An easy 

and simple language. 

ل

 كلمات مهمة وردت خالل الدرس ❖

 معناها  الكلمة

know  يعرف 

so many   الكثي 

a lot of  الكثي  من 

all of us جميعنا 

ask يسأل 

secret رس 

advise  ينصح 

advice  نصيحة 

see يرى 

simple بسيط 

 

ي الدرس السابقالواجب
 
جمة هذه العبارة بناء عىل ما تعلمت ف  : قم بير

 

ية  كم احتاج من الوقت لكي اتعلم اإلنجلي  

 

  اكتبوا لنا بالتعليقات :( - إذا اعجبكم الدرس 

 



 

 


