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برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید! 

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

سالم به شما خوانندگان عزیز سایت دکتر زبان!

در این مقاله به معرفی 10 اصل میپردازیم که بسیاری از زبان آموزان برای یادگیری بهتر زبان از این اصول استفاده میکنند. 
قطعاً بهکارگیری این 10 اصل میتواند برای بسیاری از شما عزیزان مؤثر باشد. توصیه می کنم تا جایی که نیاز است این ده 

اصل را بارها و بارها بخوانید. حتی توصیه میکنم این اصول را کپی کنید و آنها را در اتاق خود جایی نزدیک خودتان قرار دهید.
راستش دلم میخواهد با پیشنهادها ی شما عزیزان به تعداد این اصول اضافه کنم. بنابراین اگر فکر میکنید شما هم پیشنهاد 

بهتری دارید لطفاً آن را در پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید تا در یادگیری هر چه بهتر زبان به دیگران نیز کمک کنیم. 
منتظر نظرات شما عزیزان هستم. از خواندن این مقاله لذت ببرید...

1. هر فردی با استفاده از ذهنیت درست، نگرش و روش درست میتواند در یادگیری هر زبانی موفق شود.
2.  برای یادگیری یک زبان باید آرام و خونسرد باشید. استرس مانع از جذب و یادآوری مؤثر اطالعات توسط مغز میشود.

3. شما میتوانید به زبانی که در حال یادگیری آن هستید صحبت کنید. وقتی صحبت میکنید دارای اعتماد به نفس هستید و 
میدانید که در حال پیشرفت هستید. ارزیابی میزان پیشرفت خود به شما اعتماد و نیز رضایت بیشتری میبخشد.

4. اشتباهات، فرصتهای بینظیر یادگیری هستند. بزرگترین اشتباهی که هنگام یادگیری یک زبان میکنیم این است که با ترس 
از اشتباه کردن زندگی میکنیم. 

5. یادگیری یک زبان به تجربه خوشایند نیاز دارد. با لذت بردن از یادگیری، مغز و به تبع آن حافظه شما خیلی بهتر کار میکند 
و در نتیجه در نگهداری اطالعات مؤثرتر عمل میکند.

6. برای صحبت کردن روان به هر زبانی %50  اعتماد به نفس و %50  نگرش و انگیزه فرد نقش دارند. نداشتن اعتماد به نفس 
یکی از دالیل عمدهای است که باعث میشود افراد هنگام صحبت کردن با این همه مشکل مواجه شوند. 

7. اگر میخواهید صحبت کردنتان روان باشد باید خود را آزاد بگذارید و هنگام صحبت کردن فکر نکنید. هر چه بیشتر هنگام 
صحبت کردن به گرامر و قوانین صحبت کردن فکر کنید صحبت کردنتان به همان اندازه کندتر خواهد شد.
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8. از هر چیزی که در زبان مادری خود از آن لذت میبرید میتوانید همان ها را برای یادگیری یک زبان مورداستفاده 
قرار دهید. مثاًل کتاب خواندن، خواندن مقاالت، انجام بازیهای کامپیوتری، دیدار دوستان، گوش کردن به موسیقی و ... 
یادگیری یک زبان نباید یک تکلیف باشد بلکه باید پروسهای خوشایند برای رسیدن به یک هدف باشد. االبته همیشه 

یادتان باشد که رسیدن به یک هدف نیازمند زمان و تالش فراوان است!
9. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که لذت بردن از یادگیری یک زبان هنگامی حاصل میشود که مطالبی را 
برای یادگیری انتخاب کنید که مناسب با سطح شما باشند. اگر مطالبی که با آنها به یادگیری میپردازید از سطح شما 
خیلی باالتر باشند درنتیجه عالقه و اعتماد به نفس خود را از دست خواهید داد. اگر مطالب برایتان خیلی دشوار است 

باید آن را با یک مطلب سادهتر جایگزین کنید.
10. اگر میخواهید به یک زبان خارجی به راحتی صحبت کنید، باید سه کار انجام دهید: به آن زبان صحبت کنید! 

صحبت کنید! صحبت کنید!
تکرار و تمرین باالخره نتیجه خواهد داد و اگر حداکثر سعی خود را به کار بگیرید قطعا صحبت کردن شما به سرعت 

پیشرفت خواهد کرد. میتوانید در تمام ساعات شبانهروز با خودتان صحبت کنید!
با استفاده از یک زبان و اشتیاق به ایجاد ارتباط برای انتقال پیامهای مختلف، کلمات نیز به طور غیرقابل باوری در ذهن 

شما حک خواهد شد.


