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تنويه
اشكرك على اقتنائك هذا الكتاب

 
 
وأتمنى أن أكون محل ثقتك دائما

عزيزي 

هذا الكتاب يحتوي على معلومات هامة وقيمة

 
 
فرجاء أن تقرأه بتمعن وعناية وأن ال تسقط منه شيئا

... عزيزي القارئ 

دة فيه قد تبدو ربما يتسلل إلى نفسك اعتقاد خاطئ مفادة أن الطريقة الوار أثناء مطالعتك لهذا الكتاب
.  طويلة ومستغرقة للوقت ، فرجاء ال تصدق هذا االعتقاد

املفردة فهناك العديد من الدراسات اللغوية أثبتت أن كلما طال الوقت املستغرق في التعرف على
ن يستغرق منك الجديدة، كلما ثبتت في الذاكرة لفترة طويلة، كما أن تطبيق ما سيرد في هذا الكتاب ل

 ألننا بفضل هللا5سوى 
 
 فصلنا كل دقائق فقط لكل كلمة، فالشرح الوارد في هذا الكتاب يبدو طويال

 من الورق، لكن عند التطبيق والت
 
 كبيرا

 
عود خطوة ووضحنها بدقة مع الصور، لذا شغل حيذا
.سيتقلص الوقت املخصص لتطبيق هذه الطريقة

، فكتاب تعليم الشطر 
 
 كمن يتعلم الشطرنج من خالل كتاب ومن يتعلمه عمليا

 
نج من املمكن أن تماما

 لكن التمرين العملي على هذه اللعبة قد ال يستغرق منك 
 
دقائق فقط حتى تتعرف على 10يكون مجلدا

 ثم بعد في بداية أي ش يء من املهم أن تجمع الخيوط كلها في ي. وظيفة القطع وتكنيك تحركاتها
 
دك أوال
.منتهاهاذلك مع املمارسة ستزداد قوة قبضتك على هذه الخيوط وستعرف من أين مبتداها وإلى اين

عزيزي القارئ 

ال يخلو أي عمل بشري من سهو أو نقصان

ك بمشيئة فالرجاء مراسلتي إذا ما التبس عليك ش يء في هذا الكتاب، ستجدني إن شاء هللا في خدمت
.الرحمن
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مدونة فرصة باقية
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حقوق الكاتب

جميع الحقوق محفوظة للكاتب© 

 استنادا للقواعد الدينية الثابتة والقيم األخالقية الراسخة، مؤلف هذا الكتاب ال يسمح ن
 
هائيا

 عب
 
 أو كليا

 
، كما ال يجيز ألحد بنشره جزئيا

 
 أو كليا

 
ر أي وسيلة من بالتعديل على هذا الكتاب جزئيا

.الوسائل، إليكترونية أو غير إلكترونية بدون إذن مسبق منه

نة مدو )عزيزي القارئ في حالة حصولك على هذا الكتاب بصورة غير شرعية أو عن طريق أخر غير 
، ومن ثم يصبح هذا فالرجاء االتصال باملؤلف وإبالغه بكافة التفاصيل املتعلقة بهذا األمر( فرصة باقية

ية بطريقة نتيجة استغالل الحقوق الفكر ( إثم)وتمنع نفسك من ارتكاب أي ( حالل)الكتاب هدية لك 
. غير شرعية
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تمهيد

لماذا ننسى؟

”
الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة 

أو ال شيء.... 

هيلين كيلر



سير الطبيبة النفسية والباحثة في أمراض الذاكرة أن هناك أربعة نظريات شهيرة حاولت تفElizabeth Loftusلوفتسإليزابيث . تقول د
(  يانالرغبة في النس)نظرية فشل االستدعاء، نظرية فشل التخزين، نظرية التداخل، نظرية النسيان الطوعي : ظاهرة النسيان

رة إلى عدم هو عدم القدرة على تذكر معلومة ما بعد مض ي فترة زمنية معينة من حفظها، ويرجع علماء الذاكرة هذه الظاه:فشل االستدعاء
.  مراجعة املعلومات التي تم إدخالها في الذاكرة لفترة زمنية طويلة

.  دون مراجعةبعض العلماء قد نقد هذه النظرية معللين موقفهم بأن اإلنسان قد يتذكر معلومات كثيرة بعد مرور فترة زمنية طويلة ب•

:  يوجد نوعان من التداخل: نظرية التداخل

التداخل .  وتجعل من الصعب أو من املست: االستباقي1
 
حيل تذكر ويحدث عندما تؤثر الذاكرة القديمة على الذاكرة الحديثة سلبا

املعلومات الجديدة 

 وتصعب من عملية ت:التداخل االسترجاعي2.
 
ذكر املعلومات وهو عكس النوع األول حيث أن الذاكرة الحديثة تؤثر على القديمة سلبا

القديمة 

قوم الشخص هناك نوعان من الذاكرة، الذاكرة قصيرة املدى والذاكرة طويلة املدى، والذي يحدث في كثير من األحيان أن ي: فشل التخزين
 أنه بذلك قد خزنها في الذاكرة ال

 
عد مرور فترة من الزمن طويلة، وببتخزين املعلومات الهامة بصورة غير صحيحة في الذاكرة القصيرة معتقدا
.  يفشل في استدعاء هذه املعلومات وذلك نتيجة التخزين الخاطئ للمعلومات

 يرغم اإلنسان نفسه على نسيان معلومات بعينها، هذه املعلومات قد تكون مرتبطة بتجربة ح: النسيان الطوعي
 
ياتية مريرة تسبب أحيانا

 ما سبق لصاحبها الكثير من املتاعب النفسية والعصبية عند تذكرها، لذا يلجأ املرء إلى نسيان أو تناس ي تلك املعلومات أو ال
 
تجارب عمدا

.  اإلصرار

ما عالقة ما سبق بحفظ المفردات اإلنجليزية؟

ر أسباب النسيان، وها نحن قد تعرفنا من علماء النفس على االحتماالت املختلفة التي تفس" إذا عرف السبب بطل العجب"يقال في األمثال 
لغوية؟لكن ما نود معرفته اآلن هو أي من االحتماالت السابقة الذي يتحمل املسؤولية املباشرة و الكاملة في نسيان املفردات ال

.ت اإلنجليزيةالسابقة يمكن إرجاعها أو اعتبارها أسباب رئيسية ومباشرة في نسيان املفردا( النظريات)أن كل االحتماالت : واإلجابة هي

تي تساهم في عدم مراجعة أو استخدام الكمات التي تم حفظها وإهمالها لفترة طويلة من العوامل األساسية ال: فبالنسبة لالحتمال األول 
.نسيان املفردات بسهولة

 في املفرد(: التداخل)واالحتمال الثاني 
 
 بنسيان املفردات اللغوية، ويظهر ذلك جليا

 
 وثيقا

 
 ارتباطا

 
 يرتبط أيضا

 
ات اللغوية التي تتشابه جزئيا

 عزيزي القارئ لو قمت بحف
 
 مع بعضها البعض، سواء أكان هذا التشابه في النطق أو الكتابة أو كليهما، فمثال

 
بمعنى  Penظ كلمة مثل أو كليا

دبوس أو  pinتكتب" قلم"كلمة ;بمعنى دبوس، فمن املحتمل بعد فترة زمنية معينة أن تعتقد أن  pinقلم ثم بعد فترة زمنية حفظت كلمة 
!! وبذلك تكون قد أصبت بما يسمى بعملية التداخل نسأل هللا لك ولنا الشفاء . penتكتب 



يعتقد أنه بتكرر فيعتبر أهم سبب من أسباب نسيان املفردات اللغوية وذلك ألن الكثير منا( الفشل في التخزين)أما االحتمال الثالث 
الثقة العمياء الكلمة وكتابتها عدة مرات يكون بذلك قد حصناها من النسيان مدى الحياة وهذا االعتقاد خاطئ فاالعتماد على قوة الذاكرة و 

 ربما تنساه في ن
 
 كثيرة وما تعتقد أنك لن تنساه غدا

 
" أخر النهار"فس اليوم فيها أمر جد خطير يجب تجنبه ألن الذاكرة قد تخونك في أحيانا

(.  سنتعرف على كيفية عمل ذلك في الصفحات القادمة)في الذاكرة بطريقة صحيحة ( إدخاله)وذلك إن لم تقم بتخزينه 

 االحتمال الرابع 
ً
 له صلة رحم بنسيان الكلمات اللغوية، فقد يكون اوأخيرا

 
لبعض منا قد مر هو الرغبة في النسيان، هذا االحتمال أيضا

مة ي الثانوية العابتجربة سلبية مع مدرس اللغة اإلنجليزية أثناء الدراسة أو أنه كان ال يحب اللغة اإلنجليزية نفسها أو رسب أكثر من مرة ف
غوية لفترة طويلة وهو بسبب اللغة اإلنجليزية، كل هذه االسباب قد تكون أسباب منطقية في عدم قدرة اإلنسان على االحتفاظ باملفردات الل

.  ما يسمى بالنسيان الطوعي

تاب تعتمد مما سبق يتضح أن جميع االحتماالت السابقة قد تكون أسباب منطقة لنسيان املفردات اللغوية، لذا فخطتنا في هذا الك
. ةباإلساس على مجابهة وقهر مسببات هذه االحتماالت وبتوضيح الطريقة املثلى إلدخال املفردات اإلنجليزية في الذاكر 

#####

”

ليس هناك من هو أكثر بؤسًا من المرء 

الذي أصبح الال قرار هو عادته الوحيدة

وليام جيمس

”



عملية

حفظ المفردة 

اإلنجليزية

الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة 

أو ال شيء.... 

هيلين كيلر



ن عليك عزيزي القارئ لحفظ أي مفردة إنجليزية جديدة وتحصينها من النسيا
: القيام بثالثة خطوات ال ثالث لها

عملية اإلدخال : الخطوة االولى•

.  عملية التثبيت: الخطوة الثانية•

(.  املراجعة)التأكيد : الخطوة الثالثة•

عملية حفظ المفردة اإلنجليزية

حفظ المفردة الجديدة ألطول فترة ممكنة

الـتأكيد

تالتثبي
اإلدخال



تابقبل شرح الخطوات الثالث السابقة عليك أن تجهز األدوات التالية والتي ستحتاج إليها أثناء دراستك لهذا الك

جهاز كمبيوتر مزود بخدمة . "انترنت"1

سبورة بيضاء وقلم خاص بالسبورة البيضاء. (  عن نفس ي ال أفضل التباشير فماذا عنك أنت؟)2

أجندة أو كشكول كبير . ال تستخدم ملفات الورد على ( )English Vocabulariesمفردات اللغة اإلنجليزية )وتعنونه ب 3
(  الكمبيوتر

مجموعة أوراق لزوم . (  اإلستخداميمكنك التخلص منها بعد )الشغبطة4

قاموس جيد ورقي أو إلكتروني. ضل يمكن استخدام موقع قاموس كمبردج الناطق على النت وهو مجاني ومع ذلك أف. )5
(  القاموس الورقي

غرفة عمليات. يه باالرتياح أي مكان تخصصه لتحصيل العلم ال يهم أن يكون هذا املكان هادئ أو صاخب، املهم أن تشعر ف6
غسالة وقد تفضل واأللفة، فقد ترتاح وأنت تذاكر بين الزهور والفرشات وقد ترتاح لتحصيل العلم وأنت تستمع لضجيج ال

!! السكون والعزلة ال يهم املهم مكان تفضله أنت وليس مكان أفضله أنا أو هو أو حتى هي

منبه .  وذلك لكي تتوقف عن املذاكرة بعد الفترة الزمنية التي ستحددها(:يمكن استخدام منبه املوبيل)7
 
لنفسك مسبقا

 كحد أقص ى وال تقل عن ربع ساعة كحد أدنى
 
.وافضل أن ال تزيد مدة املذاكرة عن ساعة زمن واحد يوميا

 لو حددت لنفسك نصف ساعة لل. املهم املداومة اليومية وااللتزام باملدة الزمنية التي تحددها لنفسك
 
مذاكرة وبعد النصف فمثال

فكرتك ما تود ساعة شعرت بان لديك الرغبة في أن تكمل أو أنك لم تنتهي من مراجعة معلومة معينة توقف في الحال وأكتب في م
 مع نفسك في ذلك ألنني ال يهمن. في الغدتستكملهاستكماله، على أن 

 
 املهم أن تلتزم بالوقت وتكون صارما

 
 أو قليال

 
ي أن تذاكر كثيرا

:  املهم عندي أمران

( حتى ولو كان وقت املذاكرة محدود)املداومة على املذاكرة بصفة يومية•

 )االنتباه وعدم الشعور بامللل•
 
(  وامللل قد يحدث إن لم تلتزم بالوقت الذي حددته لنفسك مسبقا

األدوات المطلوبة

http://dictionary.cambridge.org/


شكرًا لك 

هنا ينتهي ملف العينة 

إذا كنت ترغب بالمزيد 

فتفضل بالحصول على كامل الكتاب 

بالضغط على الزر باألسفل

اضغط هنا للحصول على نسختك من الكتاب

http://www.phorsa.com/2012/08/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%D8%9F/


أعمال أخرى للكاتب 

كتاب
املواقف اإلنجليزية

 
ً
قريبا

النشر اإللكتروني عبر 
كيندلأمازون 

يمكنك الحصول عليه 
بالضغط هنا

كورس 
فلونت

يمكنك الحصول عليه 
بالضغط هنا

كيف تتحدث 
اإلنجليزية بطالقة

يمكن الحصول عليه 
بالضغط هنا
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