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درود بر شما

به "دوره رایگان 7 روزه دکتر زبان" خوش آمدید. امروز می خواهم با شما دو استراتژی دیگر از استراتژی های مهم یادگیری 
سریع زبان انگلیسی را به اشتراک بگذارم. این 2 استراتژی عبارتند از 1. اولویت بندی 2. استفاده از تخیل. 

در مورد استراتژی اول باید بگویم که  هرگز سعی نکنید هر عبارت قدیمی را حفظ کنید بلکه فقط چیزی را که برای 
شخص شما اهمیت دارد یاد بگیرید. 

به عنوان مثال پاراگراف زیر را در نظر بگیرید:
“Fracking, or hydraulic fracturing, is in fact an old drilling technology, already widely 
employed to aid recovery of gas and oil from deeply buried reservoirs. It involves the 
pumping of drilling fluids at pressure into the well, high enough to fracture the rocks 
containing the gas or oil; it then flows out more readily.”

شاید چنین متنی برای مهندسین، زمین شناسان و یا فعاالن محیط زیست جالب  باشد. شاید هم برای خود شما جذاب باشد. 
اگر  این طور  است سعی کنید همه عبارات آن را یاد بگیرید و متن ها و فایل های صوتی مرتبط با این موضوع را بخوانید و 

گوش کنید. 

اما اگر چنین متنی برای شما جذابیت ندارد به هیچ وجه  وقتتان را برای آن تلف نکنید. سعی کنید مطالبی را به 
انگلیسی بخوانید و بشنوید که برای شما جذابیت داشته باشد. 

این مسئله به انگیزه و درک شما بر می گردد که چرا می خواهید انگلیسی را یاد بگیرید. 
واقعا چرا دارید انگلیسی یاد می گیرید؟

آیا در آینده نزدیک قصد سفر به یک کشور انگلیسی زبان را دارید؟
آیا یکی از بستگان یا دوستان شما به انگلیسی صحبت می کنند و شما می خواهید با آنها صحبت کنید؟

آیا قصد دارید در یکی از دانشگاههای خارج ادامه تحصیل دهید؟
آیا می خواهید فرزندی دو زبانه پرورش دهید؟

درس پنجم – مشخص کردن موضوعات مورد عالقه و استفاده از تخیل.
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آیا می خواهید در حرفه خود پیشرفت کنید و از این طریق پول بیشتری به دست آورید؟
آیا می خواهید فیلم ها و آهنگهای زبان اصلی را بدون ترجمه و زیرنویس تماشا کنید؟

آیا می خواهید رمان ها و شاهکارهای ادبی جهان را به زبان انگلیسی بخوانید؟
یا برای کسب لذت و فعال نگه داشتن مغز می خواهید زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟

دلیل شما برای یادگیری زبان انگلیسی هر چه باشد اگر اغلب وقت خود را به شنیدن و خواندن مطالبی که مورد عالقه تان 
است بگذرانید، هم لذت بیشتری خواهید برد و هم سریعتر یاد می گیرید. مثال اگر عاشق آشپزی هستید می توانید فیلمهای 

موجود در یوتیوپ را ببینید که در آن سرآشپز طرز تهیه انواع غذاها و دسرهای مختلف را نشان می دهد. 

اگر به مطالب پیشرفته تری نیازمندید می توانید به سایتهای مثل تد مراجعه کنید. در این سایت می توانید سخنرانی های 
که توسط دانشمندان، محققین و کارآفرینان برتر ارائه شده اند را دنبال کنید. اگر می خواهید در مورد مسائل روزمره با افراد 

صحبت کنید فیلمها، آهنگها، داستانهای کوتاه و کتابهای صوتی نقطه شروع مناسبی هستند. 

اما اساسا نکته مهم این است که اگر سعی کنید انگلیسی را از طریق مطالبی یاد بگیرید که چندان به شنیدن و دیدن آنها 
عالقه ندارید قول می دهم پیشرفت چندانی نخواهید داشت. 

بنابراین سعی کنید مطالبی انتخاب کنید که مرتبط به انگلیسی واقعی و نیز دارای محتوایی باشد که شما را به هیجان بیاورد. 
مطالبی که یا تمایل به یادگیری در مورد آن داشته باشید و یا اطالعات زیادی در خصوص آن داشته باشید.

نکته آخر اینکه سعی کنید در یادگیری از تخیل خود استفاده کنید. در درس امروز برایتان یک درس در  نظر گرفته ام 
که مانند درسهای قبل دارای فایل صوتی همراه با متن است. این مطلب  به دلیل تکان دهنده  بودن و معنا دار بودن آن 

انتخاب شده است. همانطور که گفتم کلید ایجاد ارتباط با انگلیسی در سطح عمیق عبارت است از گوش دادن و خواندن 
داستانهایی که بتوانیم با آنها احساس همدردی کنیم.

هنگام گوش کردن به این داستان سعی کنید از تخیل تان استفاده کنید. سعی کنید چیزهایی را که شخصیت داستان می 
بیند، بو می کند و می شنود تصور کنید. تا می توانید جزییات داستان را تصور کنید. و مهمتر از همه احساس شخصیت 

داستان را در عمیق ترین شکل ممکن تصور کنید. زیرا وقتی از سطح احساس با داستان ارتباط ایجاد می کنید، یادگیری 
عمیق و به طور طبیعی اتفاق می افتد.

از اینکه در "دوره رایگان 7 روزه دکتر زبان"  ثبت نام کردید از شما سپاسگزارم. امیدوارم این مطلب برایتان مفید و ارزشمند 
بوده باشد. لطفا سواالت خود را از طریق آدرس ایمیل  drzaban@gmail.com  برای من ارسال کنید تا پاسخ دهم.  تا 

درس بعدی خدا نگهدار.

https://drzaban.com/wp-content/uploads/2017/02/The-Stanford-Prison-Experiment.zip

