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درود بر شما

این آخرین ایمیل از سری مجموعه دوره رایگان 7 روزه دکتر زبان است. امیدوارم از این دوره لذت برده باشید و  راهکارهای 
این دوره را به عنوان بخشی از برنامه یادگیری خود به کار بگیرید. در پایان به مرور همه 7 استراتژی خواهیم پرداخت. اما قبل 

از آن می پردازیم به توضیح آخرین استراتژی.

در این درس می خواهیم بپردازیم به موضوع کنار گذاشتن ترس و استفاده از آموخته های بدون اهمیت دادن به اشتباهات.
ترس یکی از بزرگترین موانع یادگیری سریع هر زبان است. به خصوص بزرگترها به شدت از اشتباه کردن می ترسند و 

بنابراین اغلب برای اشتباه کردن ریسک نمی کنند. این مسئله اغلب زمانی اتفاق می افتد که افراد در حال یادگیری اولین 
زبان خارجی هستند. حتی اگر این افراد مقدار زیادی  زبان هم بلد باشند، باز هم اغلب هنگام صحبت کردن می ترسند. 
متاسفانه بسیاری از ما در مدارس اینگونه آموخته ایم که هیچ وقت نباید اشتباه کرد. به عبارتی  ارزیابی دانش آموزان بر 

اساس نمره این ذهنیت را به ما القا کرده که دانش ما در واقع به اندازه همان نمره است نه بیشتر. این مفهوم کامال غلط است!!

 شما در حال یادگیری هستید و مفهوم یادگیری یعنی این که چیزی را نمی دانید!
بنابراین به منظور یاد گرفتن یک مطلب، اشتباه کردن امری است کامال طبیعی. به خاطر دارید در اولین ایمیل این دوره از 

نحوه یادگیری زبان مادری صحبت کردیم؟ وقتی در دوران کودکی در حال یادگیری بودید بعد از هزاران ساعت گوش کردن 
به مادر، پدر، خواهر، برادر، تلوزیون و ... شروع به صحبت کردید. و به احتمال قوی بسیاری از کلماتی که به زبان می آوردید 

را اشتباه تلفظ می کردید. قطعا نمی توانستید کلمات را به شکلی که امروز تلفظ می کنید تلفظ کنید. همچنین کلمات را در 
جای صحیح خود به کار نمی بردید. که البته بدیهی است چون به هر حال شما در حال یادگیری بودید! 

اگر اشتباه صحبت می کردید یک نفر شما را تصحیح می کرد. اگر هم چیزی می گفتید که بقیه متوجه نمی شدند منظور 
خود را با کلمات و عبارات دیگری می رساندید. و بعد آنها به شما می گفتند: »آهان منظورت فالن چیزه؟«  و بعد شما کلمه و 

یا عبارت صحیح را برای نشان دادن آن مفهوم یاد می گرفتید.

یادگیری زبان انگلیسی نیز به همین گونه است. هر چه بیشتر گوش کنید بیشتر یاد می گیرید. اما فقط زمانی می توانید 
خوب صحبت کنید که آنچه را می دانید استفاده کنید. باید تا می توانید به انگلیسی صحبت کنید و بنویسید.

درس هفتم – آموخته های خود را استفاده کنید! )مهم نیست که اشتباه کنید.( 



2www.drzaban.com
http://telegram.me/drzaban

www.
dr

za
ba

n.c
om

نگران اشتباه کردن نباشید. اشتباه کردندر پروسه یادگیری امری کامال طبیعی است.
جالب است بدانید حتی افراد بومی زبان دایما در حال یادگیری لغات و عبارات جدید هستند. و همه آنها هم توان نوشتن 

بدون غلط گرامری را ندارند.

اگر واقعا می خواهید به انگلیسی مسلط شوید باید در گفتار و نوشتار خودتان از آن استفاده کنید.
باید دایما اشتباه کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید. 

استفاده از انگلیسی یعنی گوش کردن و صحبت کردن زیاد. بنابراین توصیه می کنم دروس این دوره را به هر صورت که 
برایتان امکان دارد با دیگران به اشتراک بگذارید. مثال شخصا آنها را برای دوستانتان تعریف کنید یا در ایمیل یا شبکه های 

اجتماعی برای دیگران بازگو کنید. به این ترتیب درک شما از زبان انگلیسی،لغات و  گرامر بسیار عمیق تر شده و انگلیسی را 
به طور طبیعی فرا می گیرید.

نکته ای که باید به آن دقت کنید موضوع استفاده از انگلیسی است. همانطور که می دانید استفاده از انگلیسی با خواندن 
انگلیسی بسیار متفاوت است. همه ما سالها در مدرسه و دانشگاه انگلیسی خوانده ایم اما آیا کمترین کمکی به صحبت کردن 

ما کرده است؟ 

قطعا خیر! بنابراین زمان آن فرا رسیده تا شیوه خود را تغییر دهیم. به کودکان نگاه کنید. آنها زبان را بسیار طبیعی فرا می 
گیرند. آنها بدون کتاب می آموزند و با گوش کردن شروع می کنند. 

البته قصد ما این نیست که بخواهیم مانند کودکان انگلیسی را فرا بگیریم زیرا ما کودک نیستیم بزرگسالیم.
ساختار مغز بزرگساالن با کودکان متفاوت است. بزرگساالن تجارب مختلف زندگی را پشت سر گذاشته اند و مشکالتی 

متفاوت از کودکان دارند. اضطراب، ترس و نگرانی  از قضاوت شدن هنگام صحبت کردن از جمله این موارد هستند.

بنابراین شما باید شروع به استفاده از انگلیسی به شیوه ای طبیعی تر، بدون ترس و با اعتماد به نفس کنید. مجموعه این 
روشها شما را به همان فرد انگلیسی زبانی تبدیل می کند که همیشه آرزویش را داشته اید.
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در پایان یکبار دیگر به مرور  این هفت استراتژی می پردازیم:
استراتژی # 1 - هدفگذاری و تمرکز بر تصویر بزرگتر

استراتژی # -2 زیاد گوش کنید و تکرار کنید.
استراتژی # 3 چگونه مانند یک زبان جوی فوق العاده فکر کنیم؟

استراتژی # 4 – دامنه واژگان خود را با یادگیری عبارات افزایش دهید.
استراتژی # 5 – مشخص کردن موضوعات مورد عالقه و استفاده از تخیل.
استراتژی # 6 – استفاده از فایلهای صوتی و متنی برای یادگیری سریعتر 

استراتژی # 7 – آموخته های خود را استفاده کنید! )مهم نیست که اشتباه کنید.(

این هفت استراتژی قدرتمندترین استراتژیهای یادگیری هستند که افراد  بسیاری برای یادگیری سریع زبان از آنها استفاده 
کرده اند. البته موارد دیگری برای یادگیری سریع زبان انگلیسی وجود دارد ) که در بخش مقاالت سایت به معرفی آنها می 

پردازم(.

از شما سپاسگزارم که در دوره رایگان هفت روزه دکتر زبان شرکت کردید. امیدوارم این دوره توانسته باشد به شما کمک 
کرده باشد. توصیه می کنم دایما به سایت دکتر زبان سر بزنید و جدیدترین مقاالت و یا محصوالت ما را دنبال کنید و ببینید 

چه مطالبی برای شما تولید کرده ایم. 

اگر هم سوالی داشتید می توانید از طریق drzaban@gmail.com با ما در ارتباط باشید. هدف من این است تا به شما 
کمک کنم تا در یادگیری زبان انگلیسی هر چه سریع تر به تصویر بزرگتر برسید. موفق و پیروز باشید!

mailto:drzaban@gmail.com
http://drzaban.com/

