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آموزش زبان از پایه را با این  ۷توصیه طالیی شروع کنید!
قــدم اول همیشــه مهمتریــن قــدم اســت .مخصوصــا اگــر بــه دنبــال یادگیــری
یا آمــوزش زبــان انگلیسی هســتید ،اینکــه بدانیــد کار را از کجــا شــروع کنیــد
بــه شــما کمــک بســیاری خواهــد کــرد .اگــر زبــان آمــوز مبتــدی زبــان انگلیســی
هســتید یــا قصــد داریــد آمــوزش زبــان انگلیســی را از پایــه شــروع کنیــد ،اینجــا ۷
نکتــه بــرای شــروع راحتتــر یادگیــری زبــان انگلیســی آوردهایــم.
توصیههایــی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره کردهایــم از ســطح
پایــه در آمــوزش زبــان انگلیســی اهمیــت دارنــد .بــرای مثــال
باعــث احســاس پیشــرفت و افزایــش احســاس ارزشــمندی در شــما
میشــود .بنابرایــن ،ایــن نــکات را از پایــه هنــگام گذرانــدن دوره
آمــوزش زبــان خــوب یــاد بگیریــد زیــرا در پیشــرفت و تقویــت اراده
شــما تاثیــر خواهــد داشــت.
 -۱تمرین کنید
یادگیــری هــر هنــر یــا مهارتــی ماننــد باشــگاه رفتــن اســت .یعنــی
فقــط وقتــی عضــات قــوی خواهیــد داشــت کــه هــر روز تمریــن
کنیــد .در یادگیــری زبــان هــم همیــن قانــون درســت اســت :تمریــن
کــردن از شــما یــک آدم ویــژه میســازد .الزم نیســت بــا شــروع آمــوزش زبــان از
ســطح پایــه هــر روز  ۳ســاعت در برنامــه خــود بــرای تمریــن کــردن داشــته باشــید.
روزی حداقــل  ۱۵دقیقــه هــم کافــی اســت .مثــا بــه یــک آهنــگ یــا پادکســت
گــوش دهیــد .یــا چنــد صفحــه از کتابــی بخوانیــد ،حتــی میتوانیــد بــازی کنیــد .در
ســری مقــاالت آمــوزش زبــان انگلیســی بــه معرفــی بهتریــن روشهای آمــوزش
زبــان انگلیســی بــا بــازی ،یا آمــوزش زبــان بــا انیمیشــن پرداختهایم کــه همیــن
حــاال هــم میتوانیــد بــه سراغشــان برویــد.
محدودیــت ســنی بــرای شــروع آمــوزش زبــان از پایــه وجــود نــدارد .فقــط
کافــی اســت اراده کنیــد یــاد بگیریــد.
 -۲فقط کلمه یاد نگیرید
اگرچــه زبانآمــوزان کــودک و نوجــوان کــه زبــان انگلیســی را از پایــه شــروع
ت کلمــات بخواننــد،
میکننــد بیشــتر دوســت دارنــد کلمــات را از روی کار 
بزرگســاالن دوســت دارنــد بــا شــروع دورههــای آمــوزش زبــان از پایــه ماننــد
انگلیســیزبانان صحبــت کننــد .بهتریــن روش بــرای داشــتن یــک تجربــه عالــی
از کلمــات ایــن اســت کــه اگــر یادگیــری عبــارات را جایگزیــن کنیــد ،ســادهتر
جمــات را خواهیــد ســاخت.
حتــی بهتــر اســت از همــان زمــان شــروع آمــوزش زبــان از پایــه کالوکیشــن یــا
هماینــد کلمــات را یــاد بگیریــد .مثــا اگــر بدانیــد  Having breakfastبــا
 Making breakfastچــه تفاوتــی در معنــی دارنــد آن را در موقعیــت صحیــح
بــه کار میبریــد.

SOHEILAMANI.COM

 -۳دست از تالش کردن برندارید
قطعــا وقتــی از صفــر زبــان انگلیســی را شــروع میکنیــد همیشــه چیــز جدیــدی
بــرای یادگیــری وجــود دارد .در رونــد یادگیــری و آمــوزش زبــان از پایــه هــم
ایــن مســئله صــدق میکنــد .امــا مهــم ایــن اســت کــه پذیرفتهایــد آمــوزش
زبــان را از پایــه بگذارنیــد .پــس همیشــه تــاش کنیــد .بــرای اینکــه انگیزهتــان
را در یادگیــری حفــظ کنیــد ،هــدف از یادگیــری را بــرای خودتــان مــرور کنیــد.

مثــا همــکار جدیــد گــروه فنــی یکــی از زبانآمــوزان مــن اهــل کنیــا بــود و فقــط
انگلیســی متوجــه میشــد .پــس ایــن فــرد الزم داشــت بــرای هماهنگکــردن
مســئولیتها بــا او بــه زبــان انگلیســی ارتبــاط برقــرار کنــد.
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه وقتــی اشــتباه میکنیــد آنهــا را جایــی بنویســید
کــه تکرارشــان نکنیــد .اشــتباه کــردن هیــچ ایــرادی نــدارد و نشــان دهنــده ضعــف
شــما در یادگیــری نیســت .درواقــع ،یکــی از نشــانههایی کــه اثبــات میکنــد شــما
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
تقویــت مهارتهــای مختلــف بــه راهنمایــی نیــاز داریــد مقاله تقویــت زبــان
انگلیســی را مطالعــه کنیــد زیــرا انــواع منابــع را بــرای مهارتهــای مختلــف بــه
شــما معرفــی کردهایــم.
بــرای یادگیــری بهتــر کلمــات تصویرســازی کنیــد یــا از روش چشــم پرنــده
اســتفاده کنیــد.
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 -۴اشیا را نام گذاری کنید
گاهــی اوقــات مطالبــی کــه یــاد میگیریــد یــا فرامــوش میکنیــد .مــا بــه شــما
میگوییــم کــه اشــکالی نــدارد چراکــه روشهــای زیــادی بــرای رفــع ایــن مســئله
وجــود دارد .یکــی از ایــن روشهــا چســباندن کاغذهایــی بــا اســم انگلیســی هــر
شــی اســت .مثــا بنویســید  calendarو آن را روی تقویــم رومیزیتــان بچســبانید.
ســعی کنیــد بــا کاغذهــای رنگــی متفــاوت ایــنکار را بــرای اشــیا مختلــف انجــام
دهیــد .توصیــه میکنیــم از روشهایــی کــه برای حفــظ لغات قبــا بــه آنهــا
اشــاره کردهایــم غافــل نشــوید .بــرای بقیــه مهارتهــا هم بهتریــن روش هــای
یادگیــری زبــان را امتحــان کنیــد تــا در ادامــه ســرعت یادگیــری و بــه خاطرســپاری
شــما افزایــش یابــد.
بــرای یادگیــری گرامــر نیــز میتوانیــد از دفترچههــای راهنمــا اســتفاده کنیــد.
مثــا قســمت انگلیســی دفترچــه راهنمــای اســتفاده از لباسشــویی را برداریــد و
ســعی کنیــد جمــات را تحلیــل کنیــد .بــه عبارتــی وقتــی فاعــل ،فعــل و مفعــول
جملــه را بشناســید ،ســادهتر اجــزای جملــه را کنــار هــم قــرار میدهیــد .بــرای
مثــال:
Do not put your hand, foot or anything under.
the washing machine while the machine is on
برای خودتان تحلیل کنید که:
 Do notفعل کمکی منفی
 Putفعل
 Your hand, foot or anythingمفعول
 Under the washing machineقید مکان
 Whileحرف اضافه زمان
 The washing machineفاعل
 Isفعل
 Onصفت
بــه همیــن شــکل کمکــم بهتــر بــا ســاختارها و الگوهــا آشــنا خواهیــد شــد و
جمــات پیچیدهتــری را تحلیــل خواهیــد کــرد.
مــدت زمــان یادگیــری زبــان انگلســی از پایــه تــا پیشــرفته بــه عوامــل زیــادی
ماننــد مــدت زمــان تمریــن و دورههــای 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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خــود نشــان خواهیــد داد.
 -۵دوستان و خانوادهتان را هم در یادگیری سهیم کنید
یکــی از مهمتریــن عوامــل پیشــرفت در یادگیــری مخصوصــا وقتــی بــه تازگــی
آمــوزش زبــان را از پایــه شــروع کردهایــد ،حمایــت شــدن اســت .یعنــی بهتــر
اســت بــه بقیــه بگوییــد چــه یــاد گرفتهایــد و وفتــی آنهــا تحتتاثیــر شــما قــرار
بگیرنــد ،انگیــزه باالیــی بــرای ممارســت خواهیــد داشــت.
مثــا یــک ویدیــو ســلفی از خودتــان بگیریــد و ابتــدا خودتــان
ســپس اعضــای خانوادهتــان را معرفــی کنیــد .هــر هفتــه اطالعــات
جدیــدی بــه آن اضافــه کنیــد یــا موضــوع آن را تغییــر دهیــد .بعــد
از یــک مــاه بازگردیــد و آنهــا را مــرور کنیــد .خیلــی لــذت بخــش
اســت کــه ببینیــد پیشــرفت داشــتهاید .یــک روش دیگــر هــم وجــود
دارد .بــرای یکــی از دوســتانتان کــه انگلیســی بلــد نیســت یــا زیــاد
مســلط نیســت یــک نامــه بنویســید .بــه ایــن شــکل هــر چــه دلتــان
خواســت مینویســید و او متوجــه اشــتباهات شــما نخواهــد شــد.
 -۶هدفگذاری کنید
قبــل از اینکــه اســترس بگیریــد حــاال مــن هیــچ نمیدانــم پــس
چطــور شــروع خوبــی در آمــوزش زبــان از پایــه داشــته باشــم ،از
خودتــان بپرســید مــن بــرای چــه کاری بــه یادگیــری زبــان انگلیســی نیــاز دارم.
خــوب ،بــه ایــن صــورت یــک محــدوده یادگیــری مشــخص بــرای خودتــان تعییــن
کردهایــد .مثــا اگــر بــا ویــزای همــراه وارد کشــور انگلیســیزبان خواهیــد شــد و
بــرای خریــد بــه زبــان انگلیســی نیــاز داریــد ،الزم اســت جمــات و کلمــات مرتبــط
را یــاد بگیریــد .بــرای مثــال:
?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 گرفتهایــد را در دفترچ ـهای ثبــت کنیــد .یادتــان باشــد بــرای
هفتــه بعــد بــاز برنامهریــزی کنیــد.
بــرای مطمئــن شــدن از متنهــای نوشــتاری خــود از یــک دوســت یــا معلــم
کمــک بگیریــد.
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 -۷خوش بگذرانید
یک مجلــه علمــی زبان اشــاره میکنــد کــه شــروع یادگیــری انگلیســی زبــان
بــا دورههــای آمــوزش از پایــه اصــا بــه شــکلی نیســت کــه بتــوان گفــت مثــل
آب خــوردن اســت! در واقــع ،هــم چالشبرانگیــز هــم ســخت اســت .امــا اگــر
یــاد بگیریــد احساســات و نظریــات خودتــان را بــه زبــان انگلیســی بیــان کنیــد،
احســاس فوقالعــادهای هنــگام یادگیــری بــه شــما خواهــد داد .کاربــرد مطالبــی
کــه یادگرفتهایــد در هــر زمینــهای بــه شــما اعتمــاد بــه نفــس ایــن را خواهــد داد
کــه بــا دیگــران صحبــت کنیــد ،ســفر کنیــد و در محیطهــای کاری انگلیســیزبان
مشــغول شــوید.
راســتی یادتــان باشــد کــه بــه اشــتباهاتتان بخندیــد زیــرا مهمتریــن
نکته داشــتن لــذت یادگیــری و اســتمرار آمــوزش اســت .اگــر دوســت داشــتید
از پایــه آمــوزش زبــان انگلیســی را بــه صــورت آنالیــن شــروع کنید بهتریــن
اپلییکشــنهای آمــوزش زبــان را بشناســید .برنامههــای آنالیــن میتوانــد
یکــی از راههای افزایــش مطالعــه بــرای افــراد پــر مشغله باشــد و مانــع تعویــق
انداختــن یادگیــری شــود.

توصیه آخر برای آموزش زبان انگلیسی از پایه
در ایــن مقالــه از نکاتــی صحبــت کردیــم کــه قبــل از ثبــت نــام و شــروع
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
انگیــزه ادامــه دادن یادگیــری صحبــت بــه میــان آوردیــم.
امــا بــاز هــم تعــدادی نکتــه ریــز هســت کــه شــاید بــرای شــما
هــم جــواب بدهــد .مثــا در بازههــای کوتــاه مطالعــه کنیــد و بــرای
شــروع ابزارهــای آموزشــی مــورد عالقهتــان را انتخــاب کنیــد.
همــه وســایل و خوراکیهــای مــورد نیازتــان را قبــل از مطالعــه کنــار
دســتتان قــرار دهیــد تــا مجبــور نشــوید از جــای خــود بلنــد شــوید.
اگــر بــا دوســتی قــرار اســت تمریــن کنیــد ،حتمــا بــرای مــدت زمــان
یادگیــری قانــون تعریــف کنیــد و متمرکــز ادامــه دهیــد .مــا بــرای
ایــن شــروع فــوق العــاده بــه شــما تبریــک میگوییــم.

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