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           آموزش زبان از پایه را با این ۷ توصیه طالیی شروع کنید!

ــری  ــال یادگی ــه دنب ــدم اســت. مخصوصــا اگــر ب ــن ق ــدم اول همیشــه مهمتری ق
ــد  ــروع کنی ــا ش ــد کار را از کج ــه بدانی ــتید، اینک ــان انگلیسی هس ــوزش زب یا آم
ــان انگلیســی  ــان آمــوز مبتــدی زب ــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد. اگــر زب ب
ــان انگلیســی را از پایــه شــروع کنیــد، اینجــا ۷  ــا قصــد داریــد آمــوزش زب هســتید ی
ــم.  ــان انگلیســی آورده ای ــری زب ــر یادگی ــرای شــروع راحت ت ــه ب نکت
ــطح  ــم از س ــاره کرده ای ــا اش ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ــی ک توصیه های
پایــه در آمــوزش زبــان انگلیســی اهمیــت دارنــد. بــرای مثــال 
باعــث احســاس پیشــرفت و افزایــش احســاس ارزشــمندی در شــما 
ــدن دوره  ــگام گذران ــه هن ــکات را از پای ــن ن ــن، ای ــود. بنابرای می ش
آمــوزش زبــان خــوب یــاد بگیریــد زیــرا در پیشــرفت و تقویــت اراده 

ــر خواهــد داشــت.  شــما تاثی
 

۱- تمرین کنید
یادگیــری هــر هنــر یــا مهارتــی ماننــد باشــگاه رفتــن اســت. یعنــی 
ــن  ــر روز تمری ــه ه ــت ک ــد داش ــوی خواهی ــات ق ــی عض ــط وقت فق
کنیــد. در یادگیــری زبــان هــم همیــن قانــون درســت اســت: تمریــن 
ــان از  ــا شــروع آمــوزش زب ــژه می ســازد. الزم نیســت ب کــردن از شــما یــک آدم وی
ســطح پایــه هــر روز ۳ ســاعت در برنامــه خــود بــرای تمریــن کــردن داشــته باشــید. 
ــت  ــا پادکس ــگ ی ــک آهن ــه ی ــا ب ــت. مث ــی اس ــم کاف ــه ه ــل ۱۵ دقیق روزی حداق
گــوش دهیــد. یــا چنــد صفحــه از کتابــی بخوانیــد، حتــی می توانیــد بــازی کنیــد. در 
ــه معرفــی بهتریــن روش های آمــوزش  ــان انگلیســی ب ســری مقــاالت آمــوزش زب
ــن  ــه همی ــن پرداخته ایم ک ــا انیمیش ــان ب ــوزش زب ــازی، یا آم ــا ب ــی ب ــان انگلیس زب

ــد.   ــه سراغشــان بروی ــد ب حــاال هــم می توانی
ــط  ــدارد. فق ــود ن ــه وج ــان از پای ــوزش زب ــروع آم ــرای ش ــنی ب ــت س محدودی

ــد. ــاد بگیری ــد ی ــت اراده کنی ــی اس کاف

۲- فقط کلمه یاد نگیرید
ــروع  ــه ش ــان انگلیســی را از پای ــه زب ــوان ک ــودک و نوج ــوزان ک ــه زبان آم اگرچ
می کننــد بیشــتر دوســت دارنــد کلمــات را از روی کارت  کلمــات بخواننــد، 
ــد  ــه مانن ــان از پای ــوزش زب ــای آم ــروع دوره ه ــا ش ــد ب ــت دارن ــاالن دوس بزرگس
ــی  ــه عال ــک تجرب ــتن ی ــرای داش ــن روش ب ــد. بهتری ــت کنن ــی زبانان صحب انگلیس
ــاده تر  ــد، س ــن کنی ــارات را جایگزی ــری عب ــر یادگی ــه اگ ــت ک ــن اس ــات ای از کلم

ــاخت. ــد س ــات را خواهی جم
حتــی بهتــر اســت از همــان زمــان شــروع آمــوزش زبــان از پایــه کالوکیشــن یــا 
ــا  ــد  Having breakfast ب ــر بدانی ــا اگ ــد. مث ــاد بگیری ــات را ی ــد کلم هماین
ــح  ــت صحی ــد آن را در موقعی ــی دارن ــی در معن ــه تفاوت Making breakfast چ

ــد.   ــه کار می بری ب

۳- دست از تالش کردن برندارید
قطعــا وقتــی از صفــر زبــان انگلیســی را شــروع می کنیــد همیشــه چیــز جدیــدی 
ــم  ــه ه ــان از پای ــوزش زب ــری و آم ــد یادگی ــود دارد. در رون ــری وج ــرای یادگی ب
ــوزش  ــد آم ــه پذیرفته ای ــت ک ــن اس ــم  ای ــا مه ــد. ام ــدق می کن ــئله ص ــن مس ای
ــان  ــه انگیزه ت ــرای اینک ــد. ب ــاش کنی ــه ت ــس همیش ــد. پ ــه بگذارنی ــان را از پای زب
ــد.  ــرور کنی ــان م ــرای خودت ــری را ب ــدف از یادگی ــد، ه ــظ کنی ــری حف را در یادگی
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ــط  ــود و فق ــا ب ــل کنی ــن اه ــوزان م ــی یکــی از زبان آم ــروه فن ــد گ ــکار جدی ــا هم مث
ــردن  ــرای هماهنگ ک ــت ب ــرد الزم داش ــن ف ــس ای ــد. پ ــه می ش ــی متوج انگلیس

ــد. ــرار کن ــاط برق ــی ارتب ــان انگلیس ــه زب ــا او ب ــئولیت ها ب مس
ــی بنویســید  ــا را جای ــد آن ه ــی اشــتباه می کنی ــه وقت ــن اســت ک ــه بعــدی ای نکت
کــه تکرارشــان نکنیــد. اشــتباه کــردن هیــچ ایــرادی نــدارد و نشــان دهنــده ضعــف 
ــد شــما  ــات می کن ــه اثب ــع، یکــی از نشــانه هایی ک ــری نیســت. درواق شــما در یادگی
در حــال یادگیــری و پیشــرفت هســتید اشــتباه کــردن اســت. البتــه بــه  شــرطی کــه 
آن را تکــرار نکنیــد. هــر موقــع حتــی از پایــه آمــوزش زبــان احســاس کردیــد بــرای 
ــان  ــت زب ــد مقاله تقوی ــاز داری ــی نی ــه راهنمای ــف ب ــای مختل ــت مهارت ه تقوی
ــه  ــف ب ــای مختل ــرای مهارت ه ــع را ب ــواع مناب ــرا ان ــد زی ــه کنی ــی را مطالع انگلیس

ــم. ــی کرده ای ــما معرف ش
ــده  ــم پرن ــا از روش چش ــد ی ــازی کنی ــات تصویرس ــر کلم ــری بهت ــرای یادگی ب

ــد. ــتفاده کنی اس

۴- اشیا را نام گذاری کنید
ــه شــما  ــا ب ــد. م ــا فرامــوش می کنی ــد ی ــاد میگیری ــی کــه ی ــات مطالب گاهــی اوق
ــرای رفــع ایــن مســئله  ــدارد چراکــه روش هــای زیــادی ب می گوییــم کــه اشــکالی ن
ــر  ــی ه ــم انگلیس ــا اس ــی ب ــباندن کاغذهای ــا چس ــن روش ه ــی از ای ــود دارد. یک وج
شــی اســت. مثــا بنویســید calendar و آن را روی تقویــم رومیزیتــان بچســبانید. 
ــف انجــام  ــیا مختل ــرای اش ــن کار را ب ــاوت ای ــی متف ــای رنگ ــا کاغذه ــد ب ســعی کنی
ــا  ــه آن ه ــا ب ــظ لغات قب ــه برای حف ــی ک ــم از روش های ــه می کنی ــد. توصی دهی
ــای  ــن روش ه ــا هم بهتری ــه مهارت ه ــرای بقی ــوید. ب ــل نش ــم غاف ــاره کرده ای اش
یادگیــری زبــان را امتحــان کنیــد تــا در ادامــه ســرعت یادگیــری و بــه خاطرســپاری 

شــما افزایــش یابــد. 
ــرای یادگیــری گرامــر نیــز می توانیــد از دفترچه هــای راهنمــا اســتفاده کنیــد.  ب
ــد و  ــویی را برداری ــتفاده از لباس ش ــای اس ــه راهنم ــی دفترچ ــمت انگلیس ــا قس مث
ــول  ــل و مفع ــل، فع ــی فاع ــی وقت ــه عبارت ــد. ب ــل کنی ــات را تحلی ــد جم ــعی کنی س
ــرای  ــد. ب ــرار می دهی ــم ق ــار ه ــه را کن ــزای جمل ــاده تر اج ــید، س ــه را بشناس جمل

ــال: مث

 Do not put your hand, foot or anything under.
the washing machine while the machine is on

برای خودتان تحلیل کنید که:
Do not فعل کمکی منفی

Put فعل
Your hand, foot or anything مفعول

Under the washing machine قید مکان
While  حرف اضافه زمان

The washing machine فاعل
Is فعل

On  صفت
ــد و  ــد ش ــنا خواهی ــا آش ــاختارها و الگوه ــا س ــر ب ــم بهت ــکل کم ک ــن ش ــه همی ب

ــرد. ــد ک ــل خواهی ــری را تحلی ــات پیچیده ت جم
مــدت زمــان یادگیــری زبــان انگلســی از پایــه تــا پیشــرفته بــه عوامــل زیــادی 
ماننــد مــدت زمــان تمریــن و دوره هــای آموزشــی شــما دارد. امــا اگــر در ســه مــاه 
مــداوم تمریــن کنیــد تقریبــا توانایــی صحبــت کــردن در مــورد مســائل روزمــره را از 
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ــد داد. ــود نشــان خواهی خ

۵- دوستان و خانواده تان را هم در یادگیری سهیم کنید
ــه تازگــی  ــن عوامــل پیشــرفت در یادگیــری مخصوصــا وقتــی ب یکــی از مهم تری
ــر  ــی بهت ــت. یعن ــدن اس ــت ش ــد، حمای ــروع کرده ای ــه ش ــان را از پای ــوزش زب آم
ــرار  ــر شــما ق ــا تحت تاثی ــی آن ه ــد و وفت ــاد گرفته ای ــد چــه ی ــه بگویی ــه بقی اســت ب

ــد داشــت. ــرای ممارســت خواهی ــی ب ــزه باالی ــد، انگی بگیرن
ــان  ــدا خودت ــد و ابت ــان بگیری ــلفی از خودت ــو س ــک ویدی ــا ی مث
ــات  ــه اطاع ــر هفت ــد. ه ــی کنی ــان را معرف ــای خانواده ت ــپس اعض س
ــد  ــد. بع ــر دهی ــا موضــوع آن را تغیی ــد ی ــه کنی ــه آن اضاف ــدی ب جدی
ــذت بخــش  ــی ل ــد. خیل ــرور کنی ــا را م ــد و آن ه ــاه بازگردی ــک م از ی
اســت کــه ببینیــد پیشــرفت داشــته اید. یــک روش دیگــر هــم وجــود 
ــاد  ــا زی ــت ی ــد نیس ــی بل ــه انگلیس ــتانتان ک ــی از دوس ــرای یک دارد. ب
ــه ایــن شــکل هــر چــه دلتــان  مســلط نیســت یــک نامــه بنویســید. ب

ــد. ــد ش ــما نخواه ــتباهات ش ــه اش ــید و او متوج ــت می نویس خواس

۶- هدفگذاری کنید
ــس  ــم پ ــچ نمی دان ــن هی ــاال م ــد ح ــترس بگیری ــه اس ــل از اینک قب
ــم، از  ــته باش ــه داش ــان از پای ــوزش زب ــی در آم ــروع خوب ــور ش چط
ــاز دارم.  ــی نی ــان انگلیس ــری زب ــه یادگی ــه کاری ب ــرای چ ــن ب ــید م ــان بپرس خودت
خــوب، بــه ایــن صــورت یــک محــدوده یادگیــری مشــخص بــرای خودتــان تعییــن 
ــد و  ــد ش ــی زبان خواهی ــور انگلیس ــراه وارد کش ــزای هم ــا وی ــر ب ــا اگ ــد. مث کرده ای
بــرای خریــد بــه زبــان انگلیســی نیــاز داریــد، الزم اســت جمــات و کلمــات مرتبــط 

ــال: ــرای مث ــد. ب ــاد بگیری را ی
Where are the changing rooms?
Can I pay by credit card?

بــرای اینکــه میــزان پیشــرفت خودتــان را بهتــر متوجــه شــوید، هــر روز یــا هــر 
هفتــه هــر آنچــه یــاد گرفته ایــد را در دفترچــه ای ثبــت کنیــد. یادتــان باشــد بــرای 

ــد. ــزی کنی ــاز برنامه ری ــد ب ــه بع هفت
ــم  ــا معل ــت ی ــک دوس ــود از ی ــتاری خ ــای نوش ــدن از متن ه ــن ش ــرای مطمئ ب

ــد. ــک بگیری کم

۷- خوش بگذرانید
ــان  ــری انگلیســی زب ــه شــروع یادگی ــد ک ــاره می کن ــی زبان اش ــه علم یک مجل
ــل  ــت مث ــوان گف ــه بت ــت ک ــکلی نیس ــه ش ــا ب ــه اص ــوزش از پای ــای آم ــا دوره ه ب
ــر  ــا اگ ــت. ام ــخت اس ــم س ــز ه ــم چالش برانگی ــع، ه ــت! در واق ــوردن اس آب خ
ــد،  ــان کنی ــی بی ــان انگلیس ــه زب ــان را ب ــات خودت ــات و نظری ــد احساس ــاد بگیری ی
ــی  ــرد مطالب ــد داد. کارب ــما خواه ــه ش ــری ب ــگام یادگی ــاده ای هن ــاس فوق الع احس
ــد داد  ــن را خواه ــس ای ــه نف ــاد ب ــما اعتم ــه ش ــه ای ب ــر زمین ــد در ه ــه یادگرفته ای ک
ــای کاری انگلیســی زبان  ــد و در محیط ه ــفر کنی ــد، س ــت کنی ــران صحب ــا دیگ ــه ب ک

ــوید. ــغول ش مش
راســتی یادتــان باشــد کــه بــه اشــتباهاتتان بخندیــد زیــرا مهم تریــن 
ــتید  ــت داش ــر دوس ــت. اگ ــوزش اس ــتمرار آم ــری و اس ــذت یادگی ــتن ل نکته داش
ــن  ــروع کنید بهتری ــن ش ــورت آنای ــه ص ــی را ب ــان انگلیس ــوزش زب ــه آم از پای
اپلییکشــن های آمــوزش زبــان را بشناســید. برنامه هــای آنایــن می توانــد 
ــق  ــع تعوی ــد و مان ــر مشغله باش ــراد پ ــرای اف ــه ب ــش مطالع ــی از راه های افزای یک

ــود.  ــری ش ــن یادگی انداخت

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/seven-tips-english-language-beginners
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آموزش زبان از پایه را 
با این ۷ توصیه طالیی 
شروع کنید!
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           توصیه آخر برای آموزش زبان انگلیسی از پایه

ــروع  ــام و ش ــت ن ــل از ثب ــه قب ــم ک ــت کردی ــی صحب ــه از نکات ــن مقال در ای
آمــوزش زبــان از پایــه بهتــر اســت بدانیــد. بــرای حفــظ رونــد یادگیــری، از اهمیــت 
ممارســت و هدفگــذاری گفتیــم و از نقــش اطرافیــان شــما و منابــع مختلــف در حفــظ 

ــم. ــان آوردی ــه می ــت ب ــری صحب ــه دادن یادگی ــزه ادام انگی
ــرای شــما  ــه شــاید ب ــز هســت ک ــه ری ــاز هــم تعــدادی نکت ــا ب ام
ــرای  ــد و ب ــه کنی ــاه مطالع ــای کوت ــا در بازه ه ــد. مث ــواب بده ــم ج ه
ــد.  ــاب کنی ــان را انتخ ــورد عاقه ت ــی م ــای آموزش ــروع ابزاره ش
ــار  ــل از مطالعــه کن ــان را قب همــه وســایل و خوراکی هــای مــورد نیازت
ــد شــوید.  ــور نشــوید از جــای خــود بلن ــا مجب ــد ت ــرار دهی دســتتان ق
اگــر بــا دوســتی قــرار اســت تمریــن کنیــد، حتمــا بــرای مــدت زمــان 
ــرای  ــا ب ــد. م ــه دهی ــز ادام ــد و متمرک ــف کنی ــون تعری ــری قان یادگی

ــم. ــک می گویی ــما تبری ــه ش ــاده ب ــوق الع ــروع ف ــن ش ای
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