معلومات عن دورات "سبيكيت" اإلليكترونية لتعليم اللغة على اإلنترنت

هل ترغب في تعلم لغة جديدة ؟ سوف تجعل دورات "سبيكيت"
اإلليكترونية لتعليم اللغة على اإلنترنت تعلم اللغة أسهل و أكثر متعة مما
كنت تتصور بكثير!
تحتوي كل دورة "سبيكيت" لتعليم اللغة على  20فيديو ( مدتها الكاملة
حوالي ساعتان ونصف الساعة) ،حيث يغطي كل فيديو موقفا مختلفا يحدث
في الحياة اليومية من التعرف على األشخاص ،إلي إجراء المحادثة الهاتفية
والتسوق بل وأيضا كيفية التحدث في أموراألعمال التجارية! عمو ًما سوف
تتعلم  600كلمة من المفردات اللغوية الضرورية والجمل .
عندما تتلقى دورة سوف تستمع للغة التي تتعلمها وتقرأ العناوين الفرعية،
وتكرر كل كلمة أو جملة ليس مرة واحدة فقط بل مرتان! هذا يعطيك
الفرصة لتقرأ ..تستوعب ...وتتحدث! هيا ..وإذا لم تنفعك أول مرة ستنفعك
ثاني مرة بل أو يمكن في ثالث مرة .تدرب ألى عدد من المرات كما تشاء
وفي أي وقت ! أهم شيء يجب عليك أن تتذكره هو أنك ال يجب أن تخاف
من التحدث.حسنًا ربما يظن ويخمن اآلخرون أن اللغة التي تتحدث بها
ليست لغتك األصلية .فماذا بعد ذلك إذا؟ اللغة تجمع الناس والناس دائما
تقدرك عندما تحاول التحدث معهم بلغتهم حتى ولو أخطئت.
تحتوي كل دورة "سبيكيت" لتعليم اللغة على الفيديوهات اآلتية:
التمهيد والمقدمة :
.1األشياء التي يجب أن تعرفها
 .2ابدأ في التحدث
 .3كم عدد ،كم كمية؟
 .4أسئلة شائعة
.5كلمات مهمة
 .6صفات
.7أعداد
 .8ألوان
 .9أيام األسبوع
 .10كم الساعة اآلن
 .11بيانات شخصية
.12فنادق
 .13تأجير سيارة
 .14األصدقاء واألعمال
 .15لغة جديدة
 .16مكالمات تليفونية
 .17المطاعم و المأكوالت
 .18سيارات األجرة
 .19المواصالت العامة
 .20التسوق
هل أنت مستعد لتعلم لغة جديدة؟ هيا نبدأ!
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 .1أمور عليك معرفتها
.1

Les must

نعم ،هيا بنا نبدأ بكلمة اتفاق :نعم

Oui

.2

بعد اإلجابة بـ"نعم" ،أحياناً ال ُب َّد من القول "ال"...حسب النبرة ،نعرف أن ال
تعني ال!
Non

.3

بعد أن تعلّمنا "نعم" و"ال" ،حان الوقت لنطلب شيئاً ونقول لطفاً
S’il vous plaît

.4

إذا حصلنا على ما نريد ،ربما نود أن نقول شكراً :شكراً
Merci

.5

ً
ويمكن أيضا تأكيد الشكر بالقول شكراً
جزيال

Merci beaucoup / Merci bien

.6

عادة ستحصل على إجابة معتادة كـ"بكل سرور"" ،ما من مشكلة" أو إجابة
متواضعة كـً :
أهال بك
De rien

.7

بعضها البعض .ونقول :نعم ،لطفاً
صرنا نعرف كيف ُنصيغ كلمات مع ِ
Oui, merci

.8

أو :ال شكراً

Non, merci

.9

"عذراً" عبارة مثيرة لالهتمام .عندما نود أن نكون مهذبين أو نلفت انتباه أحد،
سؤاال ،فالعبارة الصحيحة هي "عذراً"ً .
ً
مثال" ،عذراً
أو ندلي بتعليق أو نطرح
لو سمحت ،أنت تدوس على قدمي!"  -عذراً
Excusez-moi, Pardon

.10

مس ِسنا أحد بدون
هنالك طريقة لطلب السماح" -عفواً ،لم أقصد ذلك!" إذا َ

قصد ،نقول عفواً

Pardon

.11

عندما نود أن نعبّر عن األسى العميق ،أو االعتذار ،فإن العبارة المناسبة هي:
أعتذر
Je regrette

.12

وعندما كل شيء على ما يرام ،يمكن القول :حسناً
Ce n’est rien

.13

باالنتقال إلى بعض "عبارات المواعدة" .أول كلمة قد تقولها في بداية الموعد
هي :مرحبا
!Bonjour ! / Salut

.14

وعند المغادرة؟ من اللطف أن نقول دائماً :أمضيت وقتاً رائعاً .أتمنى رؤيتك
قريباً .مع السالمة
Au revoir

.15

أحياناً تود أن ترى ذلك الشخص مرة أخرى ،وأحياناً تقول "إلى اللقاء" من
أجل التهذيب...في كال الحالتين ،نقول :إلى اللقاء
! À bientôt

.16

ً
تلتق بأحد في
أتساءل ل َم كل لغة تقريبا لها تحية خاصة في الصباح .عندما ِ
الصباح ،تقول :صباح الخير! والجواب :صباح النور
! Bonjour

.17

كما أن هناك تحية خاصة لفترة بعد الظهر :مساء الخير! والجواب :مساء النور
! Bon après-midi

.18

عندما تلتقي بأحد في المساء ،تقول :مساء الخير! والجواب :مساء النور
!Bonsoir / Bonne soirée

.19

في الليل ،عندما تود الخلود للنوم ،لقد حزرت!-نقول تصبح على خير!
! Bonne nuit

.20

بعد النوم جيداً في الليل ،نستعد لبدء يوم جديد .أو ربما نود أن نرحب بضيف،
ً
لرؤيتك...أهال بك!"
أو يُس ّر أحد للقائنا ويقول" :سررت
! Bienvenue

.21

عندما يلتقي األشخاص ببعضهم ،يتبادلون عادة "حديثاً صغيراً" .ال يريدون
االجابة المفصلة ،ولكنهم يظهرون االهتمام :ما الجديد؟ شو األخبار
? Que devenez-vous
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