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موضوع: 10 ضرب المثل معروف در خصوص یادگیری زبان
برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید! 

برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!

شاید شما هم این جمله معروف را شنیده اید که ضرب المثل ها عطرهای دل انگیز خرد هستند و گنجهای معروف دانش. این 
سخنان کوتاه حکمت آمیز در عین کوتاه بودن و سادگی بیانگر حقیقتی هستند که بر اساس نوع تجربه عملی بشر، خصیصه 

های ذاتی افراد و فرهنگ آدم ها در طی زمان و تاریخ شکل گرفته اند. 
در این مقاله به معرفی 10 ضرب المثل معروف در خصوص مزایای یادگیری زبان می پردازیم.

1. یادگیری یک زبان یعنی داشتن بیش از یک پنجره برای دیدن دنیا!
این عبارت به زبان چینی:

 学一门语言，就是多一个观察世界的窗户。(xué yì mén yǔyán, jiù shì duō yí ge 
guānchá shìjiè de chuānghu.)
(ضرب المثل چینی(

2. کسانیکه چندین زبان میدانند به تعداد همان زبانها زندگی می کنند.
(ضرب المثل چک(
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3. کسی که به یک زبان صحبت میکند یک نفر است اما کسی که به دو زبان صحبت میکند برابر با دو نفر است.         
                                                            ( ضرب المثل ترکی(
                                  

4. یک زبان جدید یعنی یک زندگی جدید.                                                                 (ضرب المثل ایرانی(

5. یک زبان را بیاموز و از وقوع یک جنگ جلوگیری کن.                                                  (ضرب المثل عربی(
به عربی: من تعلم لغة قوم أمن مکرهم

6. با دانستن یک زبان میتوانی به شهر روم وارد شوی.                                                (ضرب المثل استان کبک(
 Avec une langue, on peut aller à Rome . :به زبان فرانسوی

7. اگر میخواهی افراد حرف تو را بفهمند، به زبان خودشان صحبت کن.                              (ضرب المثل آفریقایی(

8.عشق زبان خاص خود را دارد، اما ازدواج به گویش محلی پشتگرم است.
(ضرب المثل روسی(

9. یادگیری یک زبان جدید یعنی یافتن یک روح جدید.                                                          (ضرب المثل چک(

10. بهترین زمان برای یادگیری زبان 20 سال پیش بود. بهترین زمان بعدی همین حاال است.


