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 و دارای تحصیالت حوزوی می باشند.در تهران بوده  2531استاد مهدی اصغری  متولد 
ی امام حسین )ع( با صرف و نحو و سپاه پاسداران با موضوع  ی علمیه تدریس را از حوزه 2532در سال 

 تا به امروز با مراکز آموزشی زیر به طور رسمی همکاری داشته اند:  2533عقاید آغاز نموده و از سال 
ه، قواعد و ترجمه زبان عربی و موّلف و کارشناس پژوهش و کانون زبان ایران؛ به عنوان مدّرس مکالم  -2

 تا به امروز(. 2533جذب و تربیت مدرس ) از سال 
 (.2533تربیت معلم؛  مصاحبه با معلمان اعزامی به خارج و تدریس مکالمه ) -1

 و در حال حاضر(.  2535دانشگاه علوم اسالمی شهید مطهری؛ تدریس شرح ابن عقیل و علوم البالغة )  -5

وزارت خارجه؛ تدریس مکالمه، مصاحبه، طرح سوال و برگزاری امتحانات تعیین سطح کارمنداِن اعزامی  -4
 تا به امروز(.  2533به خارج ) از 

برخی حوزه های علمّیه و مراکز آموزش زبان دیگر و ترجمه برای مجله های قبسات، بصائر و سازمان   -3
 ملل متحد. 

 اند: یس کرده از جمله کتاب هایی که تا کنون تدر

ی عربی: سلسله کتاب های العربیَّة للناِشئین، العربّیة للحیاة، العربیة بین یدیک، الکتاب اأَلساسي،  در مکالمه
، 4دروس في العربیَّة، لغة الّضاد، صدی الحیاة و کتاب گفت و گو. در صرف و نحو: مبادُئ العربیة جلد 

عد کاربردی عربی معاصر )تألیف ایشان( و شرح ابن عقیل، جامع الدروس العربیة ) مصطفی غالئینی(، قوا
صرف و نحو کاربردی )دکتر کشفی( و در علوم بالغی: البالغُة الواضحة و علوم البالغة )مصطفی 
غالئینی( و در ترجمه: درس اللغة و اأَلدب )دکتر محمد محمدی(، فن ترجمه )دکتر یحیی معروف( و 

تر فرزانه( و همچنین منابع عربی کنکور ارشد و دکتری درآمدی بر مبانی ترجمه  )دکتر فاتحی نژاد و دک
 رشته های مرتبط با زبان عربی.   

 تألیفات ایشان که تا به امروز به چاپ رسیده است عبارتند از:  
جلد، مورد تأیید و تألیف شده در کانون زبان  4مجموعه کتاب های قواعد کاربردی صرف و نحو عربی در -2

 ( 2531شی این مرکز)ایران به عنوان کتب آموز

ی اصالح الگوی یادگیری زبان های خارجی مورد تأیید و  در زمینه« زبان را ببلعید، مزمزه نکنید»کتاب  -1
 (2533ایران )  مصّوب شورای پژوهشی کانون زبان

 (2531پاسخ تشریحی به سؤاالت بخش عربی کتاب آزمون دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ) -5

جلد تحت عنوان " لغة 4ی عربی فصیح از مقّدماتی  تا پیشرفته در  مکالمه کتاب های آموزش  مجموعه -4
                                  (  2511الّضاد" )

 

 
ccc.movodenwbww.www

http://www.zabanedovom.com/
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  انسان مغز

 داده جاي خود در را ) نرون) یعصب سلول ميليارد يكصد تا ده از وزن، گرم كيلو 5/1ود حد با انسان مغز

 بخشی در. است شده زده تخمين بيشتر هستی جهانهاي  مولكول تعداد از مغزهاي  نرون ميان اتصاالت شمار. است

 .است ارتباط در ديگر سلول هزار 06با عصبی سلول هر شود می دهنامي« مخچه» كه مغز از

. است بدن خون ميزان كل برابر  066معادل كه كند می مصرف خون ليتر 0066 تا روز شبانه هر در مغز

 يك اما دارد وزن بدن كل پنجاهم يك است انسان جسم عظيمي  كارخانه كنترل مركزي  مثابه به كه حياتی عضو اين

 اهميت و اكسيژن به مغز نياز ميزان ي دهنده نشان خون، مقدار اين دهد می اختصاص خود به را بدن اكسيژن پنجم

 يادگيري قابليت رو اين از است يكسان پيري و جوانی در مغز مصرفیِ خون ميزان .است آن عملكرد ي نحوه در آن

 .شود می كندتر پيري در كه است يادگيري سرعت در فرق تنها است، يكی ساله 06 جوانی با ساله 06 پيرمردي مغزِ

 برابر چندين آن قابليت تمرين و ورزش با بدن ديگر عضالت همچون كه ديد اي عضله را مغز توان می 

 .است نهايت بی بدن، ديگر عضالت برخالف مغز هاي توانمندي افزايش كه تفاوت اين با تنها شود می

 

 مغز چپ و راستیهاكره نيم

 اما «مولد غير» پي چ كره نيم. شود می تقسيم راست و چپي  كره نيم دو به عملكرد لحاظ به انسان مغز

 عهده بر را مسائل تحليل و تجزيه و منطق رياضيات، ، زبان يادگيري مأموريت و است يافته سازمان و مند نظام دقيق،

  .كند نمی توليد را چيزي خود، و است قبلی هاي آموخته نقص و عيب بی پردازش مسئول تنها، مغز از بخش اين. دارد

 بخش» و داده اختصاص خود به را بيشتري حجم يابد می بازتاب آن در تصاوير كه مغز راستي  كره نيم اما

ها  رنگ شناخت و احساس و شعر موسيقی، پردازي، خيال تجسم، تصور، چون؛ اموري به و دهد می تشكيل را «مولد

 به مغز راستي  نيمه كودك، در. ستا «قخال» كامالً حال عين در و منطق بی و نابسامان نظم، بی بخش، اين.پردازد می

 و شاداي  روحيه و برد می سر به خود تخيالت در همواره كودك دليل، همين به است چپ نيمه از تر فعال مراتب

 با مادري زبان فراگيري ويژگی اين با و ندارد نياز منطقی و دليل هيچ به افراد با دوستی براي و دارد خالق ذهنی

 .پذيرد می صورت ممكن وجه بهترين به مغز راست ي نيمه خالقيت پرتوي در تصور و پردازيخيال

 چپ ي كره نيم اندك اندك ،عام طور به جامعه و مدرسه والدين، تأثير تحت كه چرا پايد، نمی ديري وضع اين

 كودك آن دانشگاه تحصيالت پايان از پس كه جا آن تا  يابد می كاهش راست ي كره نيم فعاليت و شود می تر فعال مغز

 لبانش بر خنده بار 15 روز در زحمت به كه گردد می مبدل جدي و عبوس فردي به خنديد می بار 056 روزانه كه شاد

 روبرو مشكل يك و هزار با را خود دوم زبان يادگيري براي او نيست خالقيت از خبري بزرگسالی در ديگر آيد، می

 به اكنون او. است شده تزريق وا به دانشگاه و مدرسه در هدف بی كه است اطالعاتی از انباشته او ذهن. بيند می

 داراي و مولد انسانی تا است روبات شبيه بيشتر كه است شده تبديل بينی، پيش قابل و شده ريزي برنامهی؛ شخص

 !خشك منطقي  چرتكه از آزاد احساساتی
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 است خود ذهن فعاليت كيف و كم  مسئول كس هر

 زمينه درآن ما آموزشی شخصيت از ناخودآگاه تصويري نندهكترسيم آموزشیي  زمينه يك در ما تجربيات

 مكانی و زمان در زبان با برخوردش اولين در دارد زبان يادگيري در خوبی قابليت كه فردي است ممكن. است

 به ِصرفا كه شناسيممی را افرادي طرفی، از داشت، موفقيت انتظار او براي توان نمی بنابراين نگيرد، قرار  مناسب

 به استعدادشان، با مغايرهاي  زمينه در اطرافيان ترغيب و تشويق يا خود معلم با عميق عاطفیي  رابطه دليل

 در و داردذاتی  استعداد ادبياتي  زمينه در فردي شود می گفته كه اين. انديافته دست درخشانیهاي  موفقيت

 برخورد نوع بلكه باشد او شكست يا موفقيتي  كننده تعيين یتنهاي به واندتنمی است استعداد فاقد رياضیي  زمينه

 نما نگاه نوع و زند می رقم را موضوع آن با مان رابطهي  آينده زيادي حدّ تا برخورد اولين ويژه به خاص، موضوعی با ما

 را خاصاي  حرفه يا هنري علمی، موضوعی با افراد ارتباط روانیِ و عاطفی بُعد كه برخورد، اين. كند می تعريف را آن به

 بالعكس يا كند می مستعد موضوع آن دريافت به نسبت را فرد «خودآگاهِ نا» كه سازد می راهايی  فرمان دهد می شكل

 . برد می ميان از را آن كلی به يا داده كاهش را وي يادگيري قابليت

حدي انكار تا  اطالعات «توليد» و «پرداخت» ، «دريافت» در آنهاي  قابليت سطح و ذهن فعاليت ميزان

يادگيري يك زبان عبارت است از پايبندي به مجموعه . دهيم می ناخودآگاه به كه استهايی  فرمان به وابسته ناپذير

 هايی است كه هنگام يادگيري به مغز خود فرمانها تابع  ها و نبايد ها و نبايدها و ميزان پايبندي به اين بايد اي از بايد

  دهيم. می

 نو پيشرفتتا يادگيري اصلی در راه مانع اگر خود را در يادگيري زبان موفق نمی بينيد بايد بدانيد كه  خود، 

 در نهفته، ناملموس و باوري و ديرين عادتی به ذهن، در شانمرور و منفی معنايی بار با جمالتی تكرار گاه .هستيد

 اندك وارموريانه را آنهاي  قابليت و كند می مختل را ذهن فعاليت ويروسی، همچون و شود می تبديل مان ناخودآگاه

 با جمالتی روزانه تكرار دارد، اهميت آن يادگيري در زبان تكرار كه اندازه همان به لذا. كند می نابود و بلعد می اندك

هاي  فرمان بر .ماندگاردارد اثري و بديلبی شینق او ذهنی توان ارتقاء و آموز زبان پيشرفت در مثبت، معنايی بار

 در كه حالی در بياموزيم را زبانی توانيم نمی ،كنيد ارزيابی را خود پيشرفتي  نتيجهآنگاه  شويد چيره درونتان منفی

 نمی ترسيد می آب از اگر ! دانيمنمی نيز خودمعموال  و بريم می سؤال زير را آن يادگيري امكانهمواره  آگاه ناخود

براي آنكه زبانی ديگر را بياموزيم ابتدا  كنيد. غلبه خود ترس بر ،شنا كردن تمرين با زمان هم شويد شناگر توانيد

  !است پذيرامكان آن يادگيري كهبايد از درون بپذيريم 

 آن، مانند و «گيرم می ياد خوبی» به «تاس آسان برايم» ، «توانم می» چونهايی  عبارت تكرار با توان می

 فراموش»، «رمگي نمی ياد» همچونهايی  فرمان مرور با يا و داد شكل را سرشار هوشی و قوياي  حافظه فعال، ذهنی

 . رساند ممكن حداقل به را ذهن توانايی و قابليت آن، مانند و« استعداد ندارم»، «كنم می

 به توانم می من»ي  جمله روز هر در همزمان و برسانيد اكسيژن خودمغز  به بيشتر هرچه عميقهاي  تنفس با 

 ذهن در مرورش و آن گفتن بر و كنيد تكرار بلند صداي با بارها آموزيد می كه زبانی به را« بگويم سخن.  . . زبان

 امكان كامال» « است آسان » « توانم می» آموزيد می جديد زبان در كه را جمالتی و افعال نخستين. ورزيد اصرار خود

 ترسيم ناخودآگاهتان در شما از نيرومندتر تصويري كه مثبت جمالتی تكرار به ويژه، به. باشد آن نظاير و« است پذير

 شما خودآگاه در خواب از پيش كه باشد افكاري آخرين بايست می جمالت اين .دهيد اهميت خواب از پيش كند می

 شگرف تأثيري و هبود ژرف رو، پيش روزِ در آن اثر و شود می مرور بارها درناخودآگاه خواب هنگام كه چرا گذرد می
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 روزبا هر شان درستی به باور با يادگيري نخستهاي  ماه وها  روز در ويژه به را وتاكيدي مثبت جمالت .داشت خواهد

 را..... زبان من :مانند جمالتی كنيد؛ تكرار فقط نداريد باور اگر و كنيد تكرار بارها آموزيد می كه زبانی به بلند صداي

 اين به ديروز از بهتر روز هر. بياموزم راحتی به را زبان اين توانم می من.  است آسان زبانی...... زبان. دارم دوست

 ...و خوانم می و شنوم می ،نويسم می و گويم می سخن زبان

 راهكار آخرين
هاي  بسته احتماالً. نباشد زبان آموزش روش بهترين حاوي آموزيد، می را جديد زبان آن با كه را كتابی شايد 

 معلم يا مؤسسه است ممكن. يافت اينترنت در ياها  فروشی كتاب در توان می كه دارد وجود زبان آموزش براي بهتري

 .ايد شده روبرو مشكل با زبان يادگيري در اكنون آنكه ويژه به نباشند بهترين شما زبانِ

 تغيير رسد می نظرتان به آن حل براي كه راهی اولين شايد شويد می مشكل دچار زبان يادگيري در كه وقتی

 چندين با را زبان يك آموزش متمادي ساليان طی آموزان زبان برخی. باشد زبان كتاب يا معلم آموزشی،ي  مؤسسه

 اما ، آن به بخشيدن سرعت يا يادگيري روند در بهبود اميد به بار هراند   كرده تجربه آموزشیي  مؤسسه و معلم كتاب،

 كوتاه را راه و آسان را پيشرفت كه آن جاي به و شوند نمی منجر بخشی رضايتي  نتيجه به غالباًها  تبديل و تغيير اين

 و خستگی موجب مواردي در نهايتاً و كنند می تر طوالنی را هدف به رسيدن راه و دشوارتر را يادگيري روند كنند، تر

 به. گردند می خارج آموزشي  گردونه از تدريج بهاينگونه  و شوند می ويي  انگيزه رفتن دست از و آموز زبان دلزدگی

 !چيست؟ حل راه راستی

 را الزمي  حوصله و دقت آموزشیي  بسته و مؤسسه انتخاب در آموزش شروع از قبل مشكل اين حل جهت 

 درون مشكل منشأ غالبا كنيد بررسی را خودي  انگيزه و ديدگاه سپس. كنيد مشورت آگاه افراد با و ببريد كار به

 حداقل به و نماييد تعديل  معلم و كتاب از را توقعتان . ميزانكنيد تصحيح زبان از را خود برداشت شماست،

 دهيد.  زبان قرار يادگيري محور ي آموزش، چرخه در را«  خودمداري» و«  نفس به اعتماد»و برسانيد 

 يادگيري، ضروري ي زمينه بنابراين است آموزش امر در گذار تأثير و جدياي  مقوله روانی بهداشت گمان بی

 در موفقيت مانع روانی، مشكلی گاه .آموزش نوع هر الزم ي مقدمه متعادل شخصيتی و است آرام و سالم روانی

 از. باشيد داشته روانپزشك يا روانكاو به نياز شايد. كنيد مشورت روانشناس يك با صورت اين در است يادگيري

 طبيعی كاركردهاي بر منفی تأثير با روانی اختالالت كه چرا باشيد خود درمان فكر به نترسيد روانشناس به مراجعه

 موفقيت راه در ِبلند سدي و دهند می قرار خود الشعاع تحت شدت به را او اجتماعیهاي  فعاليت انسان روان و جسم

 . آيند می شمار به او

 زبان معلم يا كتاب نرسيديد، مطلوبي  نتيجه به اما گذاشتيد اجرا به و كرديد بررسی را گذشته موارد اگر

 . كنيد انتخاب را ديگري

 

 ذهن زبان

 پی در كه هايی عكس از است عبارت ذهن، در جملهو  هواژ نه است كسع انسان مغز ِِِزبان قابل فهم 

 ديديد؟ خود ذهن در چه« .  . . پيرمرد ،دريا ميز، هواپيما، درخت،» .سازند می را متحركو  كوتاه تصوير يك يكديگر

 يك تصوير تا است نقاشی شبيه بيشتر كه ذهن در درخت عكس !را؟ ها آن تصاوير يا حروف از يافته شكل واژگان

 به ذهن در بالفاصله آن، نوشتاري شكل ديدنِ يا شنيدن از پس« واژه»ت. ماس ذهن مفهوم زبانِ تنها واقعی درخت

 ما ذهن به متحرك، تصاويري قالب در را كامل پيامی ديگر،هاي  عكس با پيوندش در كه شود می تبديل« عكسی»

 .نيست پذير امكان و در نتيجه يادگيري انديشيدن ذهنی، تصاويرِ اين بدون كه كرد فراموش نبايد كند می مخابره
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« فرشته ديو، سيمرغ، اژدها،» :كنيد درك را واژگان اين مفهوم ذهن، در تصويري ديدن بدون كنيد سعی  

 ديو توانيد می آيا. دارند ما ذهن در تصويري يك هر نيز موجودات اين حتی ايد؟ ديده را موجودات اين حال به تا آيا

 !ببينيد؟ زشت را فرشته و زيبا را

 با را« پرواز» احتماال دارند؟ تصويري آيا چطور؟ مفاهيم اين« خوشنويسی پليدي، ، شيميايی واكنش پرواز،» 

 تابلوي» با را« خوشنويسی» و« پليدهاي  آدم» با را« پليدي»، »شيميايی عناصر»ا ب را« شيميايی واكنش» »پرنده»

 .كنيد می تجسم هنذدر  «زيبا یخط

 ارتباطات علوم نظران صاحب باور اساس بر. است %05يادگيري در« بينايی» سهم، گانه پنج حواس ميان از 

 در كالم بر متكی آموزش يا سخنرانی ساعت يك تأثير رو اين از شود، می منتقل شنيدن راه از اطالعات از% 0 تنها

 به منحصراً آموزان دانش وقت از% عمال  06كه  است حالی در اين است، دقيقه 4 به محدود افراد، يادگيري

  .يابد می اختصاص شنيدن راه از يادگيري

 كه بيند می را اطالعاتی از دسته آن مغز،. بيند می كه است مغز اين كنند، می نگاه تنها آنها بينند، نمیها  چشم

 نوشتاري شكل» حفظ رو اين از. گردند می ماندگار و ثبت حافظه در بدينسان و باشند تصور قابل تصاوير، قالب در

 خوانيم می كه هنگامی. است مغز در ديدن بينايی، از منظور. است گذرا اثري داراي يا بوده اثر بی يادگيري در« واژه

 ساختن به نيازي يادگيري زمان در البته. شوند می ديده ذهن در تصاويري قالب هادر نوشته وها  شنيده شنويم، می و

 عكس آلبوم است كافی اند؛ شده ثبت ما ذهن در تصاوير تمامی مادري، زبان گيريفرا زمان در كه چرا نيست تصوير

 به فرآيند اين. شماست دسترس در كنيد اراده آن در كه را تصويري هر ثانيه يك از دركمتر بزنيد ورق را خود ذهن

 كار، و ساز اين به باور با دوم، زبان يادگيري مسير در بايست می تنها پذيرد، می صورت ذهن در خودكار و طبيعی طور

  .ببينيد خود ذهن در تصاوير قالب در شنويد می و خوانيد می كه را چه آن هر

هاي شنبه براي  المللی است. روزاين متن را به دقت بخوانيد: )منصور كارمند يك شركت حمل و نقل بين 

 انگليسی هاي يكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در آموزشگاه شبانه، زبان رود و روز می خريدن ما يحتاج خانه به بازار

 هاي چهار شنبه منصور گزارش هفتگی شركت را دهد. روز می هاي دوشنبه به دوستش عربی ياد خواند و روز می

توانيد بدون ديدن منصور، شركتش، بازار،  می رود.( آيا می اش به روستاهاي جمعه با خانواده نويسد و معموال روز می

 آموزشگاه دوستش و. . .  در ذهن خود اين متن را بفهميد؟! 

هاي  فيلم. آيند می پديدها  عكس اين آمدنِ هم سر پشت و توالی از كههايی  فيلم جمالت واند   عكس كلمات

 تهيه نهاآ و پی در پی سريع حركت وها  عكس گذاردنِ هم سر پشت با  ابتدايی تصاوير آن كنيد تصور را قديمی

 با است فيلم جلوي به رو حركت دهنده نشان كه را تغيير ترين جزئی و ترين كوچك عكس هر فيلم يك در. دندش می

 از نيز زبان. است تر شفاف تصوير باشد بيشترها  عكس تعداد و شفافيتِ و وضوح چه هر. دارد همراه به خود

 چه هر سازند می را جمالت هم پی در كه هستندهايی  عكس كلمات، تك تك.  است برخوردار مشابهی خصوصيت

 بيان تر سريع و تر روان و بوده بيشتر ذهن در جمالت وضوح شود تصوير ذهن در تر شفاف كلمه يك عكس

 .شوند می
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 یفراموش با مبارزه

 هر با و شرايط هر در زبان كاربرد و فهم توان آوردن دست به» آن، درست معناي به زبان دگيرييا از هدف 

 و آسان دسترسی و حافظه هميشگی آرشيو در واژه ثبت«. است یزبان اطالعاتبا برخورد اولين از زمانیي  فاصله

  يادگيري استمرار مسؤول، حافظه در اطالعات پايداري عامل تنها تكرار. است تكرار نيازمند آن به زبان و قلم سريع

 به توان می شويم، می مواجه آن با روز هر كه واژگانی انبوه شلوغی در چگونه اما. ستاه مهارتو  ها آموخته احياگر و

 ؟بود اميدوار آن تكرار و واژه يك يادآوري

زمان و، اصطالحات و ساختارها واژگان ثبت براي را دفتر يك تنها. است اين راهكار بريد، سود« نوشتن» از  

 دفعات تا كنيد يادداشتاطالعات زبانی  با را خود برخورد هر بار  تاريخ. دهيد اختصاص آنها با برخوردتان تعداد و

 طرف يك در را واژه. كنيد برخورد بار چندين واژه اين با آينده در است قرار كه چرا بدانيد خوبی به را مراجعه

 .يدبنويس  شماره باا پشت آن ر معنايش و هفحص

 اين. است «بار پنج» حافظه در آن هميشگی تثبيت منظور به واژه يك به مراجعه براي آل ايده دفعات تعداد 

 كه زمانیهاي  فاصله اين. است شده گرفته نظر درمختلف  افراد در حافظه، قدرت ميانگين با متناسب مراجعه تعداد

 :عبارتنداز ،دنشو می سنجيده واژه تكرار نخستين و برخورد اولين ساعت و روز با

 هفته يك - 3   برخورد اولين از پس تساع 00 تا  -0    ساعت يك تا برخورد اولين از پس بالفاصله -1

 تكرار ماه پس از اولين سه  -5     تكرار اولين  از ماه پس يك -0ر   ازاولين تكرا پس

 با فعال طور به برخورد اولين از پس ساعت يك تا دريافتی اطالعات ،حافظه بر حاكم قوانين اساس بر  

 آينده ساعت 00 ظرف و ببريد را بهره حداكثر كالس در شده دريافت اطالعات حفظ براي ساعت يك اين از.  شماست

 .كنيد مرور كرده رجوع اطالعات همان به ديگر بار يك حتما

 .يابد می كاهش نيم بهتقريبا  مراجعه بار هر در كنيد می اطالعات از اي مجموعه مرور صرف كه زمانی مدت  

 طول دقيقه پنج از كمتر زمان اين ، پنجمي  مراجعه در باشيد داشته نياز زمان ساعت يك به مراجعه، اولين در اگر

 تاريخ يك واژگان تك تك براي ندارد لزومی. كنيد يادداشت صفحه باالي را واژه تكرار بار هر دقيق تاريخ. كشد می

 در و دهيد ختصاص( اساختار و اصطالح واژه،ل )شام زبانی اطالعات ازاي  مجموعه براي را صفحه يك روز هر شود ثبت

 .باشيد پايبندها  زمان اين به حتما كنيد سعی و دهيد اختصاص ساعت و تاريخ ثبتي  اندازه به را فضايی صفحه باالي

 

 بزنيد حرف لطفا

 با .است دير فردا كنيد، گفتن سخن به شروع يادگيري اول روز از بگوييد سخن زبانی به خواهيد می اگر 

 سپس بسازيد جمله چند جديدي  واژه هر با دهيد عادت را خود تمرين با بسازيد جمله آموزيد می كه واژگانی نخستين

 با يادگيري اولي  هفته در اگر. بسازيد مره روز زندگی در وكاربردي ساده ،كوتاه جمالتی .برويد بعديي  واژه سراغ به

به  گفتن سخنعادت . يابيد نمی خود در را گفتن سخن توان نيز واژه 0666 با سال يك از پس نگوييد سخن واژه 06

 .كنيد ايجاد خود در را اين عادتآغاز  همان اززبان جديد را جايگزين عادت كاربرد زبان مادري كنيد 

 جديد زبان به كردن فكر يا كردن صحبت براي جدي موضوعی تواند می اهميت، بی چند هر اتفاقی هر  

 رها بندي و قيد هر از را ذهنتان. نشويداي  كليشه جمالتِ دچار. كنيد بيان دوم زباني  وسيله به را خود افكار. باشد
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 و كنيد عبور خود زبانیهاي  مهارت مرز از روز هر نشويد، خود تكلم نادرستی يا درستی دچار ، بزنيد حرف فقط و كنيد

 عقب به بازگشت معناي به آني  دايرهي  توسعه و زبان توليد در توقف. رويد پيش جديدهاي  حيطه در جسارت با

 سخن به زبان تازگی به كه كودكی شوق با. كنيد صحبت بال، فارغ نگرانی، يا ترس شرم، مالحظه، هيچ بی .است

 اهميت بی و روزمره جزئی، كامالً مسائلی بيان براي گفتن سخن اشتياق بگذاريد. بگوييد سخن پروا بی است گشوده

 ترين پيچيده افكار، ترين دقيق كارها، ترين جزئی ،دهيد اهميت العاده فوق جزئيات به. باشد ذهنتاني  دغدغه

 .گيريد كار به جدي طور به را خود ذهن .است ذهن كشيدن چالش به براي جدي موضوعاتِ احساسات،

 ميزان و است آن تقويت براي ورزش بهترين زبان تمرين كند، می عمل ماهيچه يك مانند انسان مغز  

 به. آموزيد می آن از است زبان درگير ذهنتان كه اندازه همان به است، ذهن فعاليت به وابسته زبان در پيشرفت

 آن از انديشيد می آن با و آن به قدركه همان. است آن به گفتن سخن ي الزمه انديشيدن جديد زبان با و جديد زبان

 .آموزيد می

 رمز به تنها گذرد، می اطرافتان در چه آن به توجه بی .كنيد تبديل زبان توليد دستگاه به را خود ذهن  

 به تبديل را اطرافيانهاي  حرف و پيرامون اتفاقات. باشيد مشغول جمالت ساختن و زبان مفاهيم و الفاظ از گشايی

 بزنيد حرف خودتان با كنند متهم حرفی پر به را شما اطرافيان، دهيد اجازه. كنيد گفتن سخن براياي  ماده و موضوع

 .هستيد آموختن حال در وجه بهترين به كه است اين واقعيت ايد شده ديوانه بگويند اگر نيست مهم

 

 گفتن سخن ناگزيریمقدمه گفتن، سخن اشتباه

 در را تكلم جسارت و جرئت هرگز كه شويم می وروبر آموزان زبان از برخی با زبان ي آموزش دوره طول در 

 اشتباهات از ترس ،است گفتن سخن اشتباه از ترسآن  علت و گشايند می سخن به لب ندرت به و يابند نمی خود

 اين از برخی .آيد می شمار به افراد اين پيشرفت برابر در بزرگ مانعی جديد زبان به گفتن سخن هنگام احتمالی

 مادري زبان حد در يا استاندارد حد در و اشتباه بدون آموزش، راه ابتداي همان از كه دارند انتظار خود از افراد

  كنند صحبت

 يادگيري آغاز از بيش ماهی چند كه كسی از توان می آيا !است؟ منطقی و معقول انتظاري چنين آيا شما نظر به 

 پذير امكان امري چنين مسلما بگويد؟ سخن سطح ترين عالی در و اشتباه بدون كه داشت انتظار گذرد نمی اش

 چيست؟ حل راه شما نظر به. است ناپذير پرهيز زبانی اشتباهات و نيست

اي  پديده عنوان به را امر اين يا نگوييد سخن هرگز زدن حرف اشتباه ترسِ از يا :داريد پيش در راه دو 

 سخن مانع اشتباه، از ترس اگر. بگوييد سخن زده دريا به را دل اضطرابی و ترس و شرم هيچ یب و بپذيريد طبيعی

 .گوييد می سخن درست روزي، كنيد شروع زدن حرف اشتباه از اگر اما گفت نخواهيد سخن هرگز باشد گفتن

 ويرايش و تصحيح دار عهده خودكار طور به كه دارد وجود مكانيزمیها  آدم تك تك ذهن در نكنيد فراموش

اي  پديده ايد، كرده مشاهده ديگران و خود مورد در مادري زبان به كردن صحبت هنگام را امر اين بارها. است زبان

 بالفاصله را آن شويم می اشتباه دچار كه هنگامی موارد اكثر در. است معروف« زدن قپتُ» يا« لبی اشتباه» به كه

 دارد، وجود نيز دوم زبان در كار سازو اين (.كنيد توجه اطرافيان و خود خصوص در موارد اين به). كنيم می تصحيح

 مانند را شفاهی زبان ويرايش مسئوليت خود شما حالت اين در كنيد، فعال آگاهانه و ارادي طور به بايد را آن

 هنگام كنيد، دريافت را اطالعات وسواس، و دقت با آموختن هنگام كنيد سعی. داريد عهده بر متون ويرايشگر

 حال عين در بگوييد، سخن خود، زبانی اطالعات و نشدا و دقيق دريافت بر تكيه با نوشتاري، يا شفاهی كاربرد
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 پرهيز با كاربرد هنگام و داريد نگه خود مستمر نظارت تحت را آن و كنيد توجه نيز« خود كاربرد كيفيت»به  نهمزما

 سخن اطمينان با و زنيد تكيه خود مهارت باالي ميزان و معلومات بر احتمالی اشتباهات با درگيرشدن و وسواس از

 . كنيد ويرايش را خود سخن و بگوييد

 وسواسِ از رهايی براي .آنو ناگزير  ناپذير جدايی جزء اشتباه است و گفتن سخن گفتن، سخن تمرين تنها

 از و بزنيد حرف ولی بزنيد حرف اشتباه لطفا « بزنم حرف اشتباه خواهم می»  :بگوييد خود به توانيد می اشتباه تكلمِ

 آنها تصحيح از اما ببخشيد را خود نقايص و اشتباهات د.بري سود خود زبان ويرايش براي زبان معلم و آموزشی منابع

 اما بينديشيداي  چاره آن براي و كنيد فكر خود زبان در نقص موارد و ضعف نقاط به گيري ياد هنگام. نمانيد غافل

 .كنيد صحبت كامل نفس به اعتماد و اقتدار با خود،هاي  دانسته بر تكيه با و مجهوالت به توجه بی گفتن سخن هنگام

در زندگی  يك بار اتفاق اين است«  گفتن سخن» ناپذير ي اجتناب مقدمه«  گفتن سخن اشتباه»بی ترديد 

 !گفتيد؟ سخن اشتباه بدون اول روز از آيا فراگرفتيد؟ چگونه را مادري زبان راستی به است. پذيرفته شما صورت

  آن مدخل و زبان يادگيري مبناي كاربردي زبان

 پيشرفتِ مسير در زبان، يادگيري فرآيندِ سوي و سمتي  كننده تعيين نوشتار، و كالم در« كاربردي زبان»

 خوانيم، می يا شنويم می آن كاربران ميان ارتباط برقراري راستاي در و« معاصر زبانِ» در كه را آنچه. است آموز زبان

 .كند می تعيين را آموز زبانهاي  اولويت كه است كاربردي زبان اين زبان آموزش فرآيند در. است كاربردي زبانِ

 كاربردي و است تر كاربردي كه است مقدم ديگرهاي  بخش بر و بوده يادگيري اولويت در زبان از بخش آن

 تشخيص براي خوبی معيار مادري زبان. است« روزمره گوهاي و گفت زبانِ» يا« عمومی زبان» همان زبان بخش ترين

 كاربردي زبان لذا است، كاربرد پر نيز دوم زبان در دارد بيشتري كاربرد مادري زبان در آنچه هر است كاربردي زبانِ

 .كند می تعيين را زبان يادگيري موضوع

 كنيد توجه بريد می كار به روزمره گوهاي و درگفت و عمومی زبان در كه مفاهيمی و موضوعاتي  دايره به

 اعمال، افكار، اشياء، بر بايست می آموز زبان. است زبان يادگيريهاي  اولويتي  دهنده شكل مفاهيم و موضوعات اين

 زبان به راها  آن كند تالش و كرده تمركز است، ارتباط در و مواجه آن با زندگی در روز هر كه نيازهايی و احساسات

 كه است زبان مركزيي  هسته و ميانیي  دايره مفاهيم و موضوعات اين. سازد جاري خود زبان بر ذهن و در دوم

 آب ميان سنگی پرتاب اثر در كه وار دايره امواجی مانند. گيرند می شكل آن به محيط زبانیِهاي  دايره آن پيرامون

 به محيط يك هر و ديگري از پس يكی كنيد؛ توجه مواجهاي  دايره اين گيري شكلي  نحوه و ترتيب به. گيرند می شكل

 .آيند می وجود به پيشيني  دايره

ي  دايره راكه عمومی زبان كه آن از پيش. بگيرند شكل گونه اين نيز زبانیهاي  مهارت و اطالعات است الزم

 ابتدا. نباشيد زبان ديگرِ متعدد و متنوعهاي  زمينه يادگيري پی در بياموزيد، دهد، می شكل را زبان درياي مركزي

 ،نجار كار ابزار يادگيري به آنگاه بريد می كار به و بينيد می كار حلم و منزل در كه بياموزيد راو افعالی  اسامی

 .گماريد همت.  . . يا اصطالحات سياسی

 اين. است برخوردار باالتري اولويت از يادگيري براي است، تر كاربردي كه ساختاري يا اصطالح واژه، هر

 نيرومند، پايه و اساس از كه ساختمانی كنيد؛ می بنا مادري زبان يادگيري منطقِ اساس بر را خود زبان ساختمان گونه،

 .نكنيد اقدام فوقانی طبقات نساخت براي پايينی طبقات گيري شكل از پيش شود، می ساخته حكمم و شده مهندسی

 كنند می واژگانی حفظ به اقدام آموزان زبان از برخی گاهی. است زبان مدخل و سرچشمه« كاربردي زبان»

 و نمايند می مراجعه نامه غتل به مقدمه بی باشند شنيده يا خوانده متنی در كه آن بی يابند می نزبا فرهنگ در كه
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 نامه، غتل ت كهداش توجه نكته اين به بايد. بياموزند و بيابند است كاربردي نظرشان به كه را كلماتی كنند می تالش

 مالك معاصر، زبان در واژه يك با برخورد. باشيد شنيده يا خوانده جايی در را اصطالحی يا واژه كه آيد می كار به زمانی

 زبان يادگيري فرآيند و بوده بيهوده و معنا بی نخست گام در نامه لغت به مراجعه منظر اين از است آن بودن كاربردي

 كتاب نه روند، كار می به زبان در كه است واژگانی يافتن براي مرجعی تنها، لغات فرهنگ كه سازد. چرا اختالل می دچار را

 .زبان آموزش

 شما براي فارسی نامه لغت در واژگان از بزرگی بخش ايد ديده فارسی لغاتهاي  فرهنگ در كه گونه همان

 متعلق كه هستند واژگانی از فراوان شماريي  برگيرنده در زبانها، تمام درها  نامه لغت كه چرا است نامفهوم و ناآشنا

 به محاوره زبانِ چارچوب از خارج زبان، فرعی و تخصصیهاي  زمينه در يا ندارند كاربرد امروزه واند   گذشته روزگار به

 . روند می كار

. روند می كار به ديگري از متمايز موقعيتی در يك هر اما دارند هم به نزديك معانی چند هر نيزها  مترادف

 يا واژه مفهوم كه است شنيدن يا خواندن هنگام تنها. است متفاوت حدودي تا و نبوده يكی كامالً مفهومشان كه چرا

 آن مفهوم واژه، كاربرد موقعيت و كنند می تعريف را يكديگر واژگان جمله، در كه چرا شود می فهميده آن دقيق معناي

 .سازد می روشن را

 اين توان می آيا اما دانيم، می يكسان معناي داراي را. . .( مملو و ماالمال سرشار، لبريز، پر،) چون واژگانی

 از ماالمالها  ميوه»يا  و« نوشيدم آب از سرشار ليوان يك» :گفت توان می آيا. برد كار به يكديگر جاي به را واژگان

 كاربه .« ن . . ويتامي انواع از سرشارها  ميوه»و  ». . .  آب از پر ليوان» صورت به را آنها يا« هستندها  ويتامين انواع

 !بريم؟ می

 معناي تشخيصِ راهِ تنها دارند، معنا چندين يك هر كه شويم می روبرو واژگانی با لغات فرهنگ در همچنين

 سياق و سبك به توجه و واژگان ساير با پيوندش در و عبارت در واژهي  مالحظه(، مفهوم) نويسنده يا گوينده موردنظر

 راه تنها و رود می كار به معنا سه در كه فارسی زبان در «شير»ي  واژه مانند. است آن كاربردِ موقعيت در جمله

 . است جمله در« آب» و«  نوشيدنی» »درنده» :چونهايی  قرينه به توجه آن، مفهوم تشخيص

 حركت و داشت نخواهد بر در رااي  بهره نامه، لغت طريق از صرفاً زبان يك واژگان آموختن ديدگاه اين از

 زبان، يادگيري طبيعی روند در كه چرا است منطقی غير و نادرست كاربردي، زبان سوي به نامه لغت از آموز زبان

 .كند گذر نامه لغت از و آغاز كاربردي زبان از آموز زبان سير خط بايست هميشه می

 لغات فرهنگ

 فرهنگ. ها هستند نامه لغت واژگان، معانی از اطالع كسب براي دسترس در هميشه و اتكاء قابل منبعِ تنها 

 يادگيري مسير درها  نامه لغت كاربرد رو اين از. شود می باز زبان مفاهيم كران بی افق بر كه استاي  پنجره لغات

 به و شده آغاز آموزش روزهاي نخستين همان از بايست ها می نامه لغت از استفاده ،است اهميت با بسيار زبان

 و زبان يك درها  نامه لغت انواعِ از يافتن آگاهیبنابراين  .شود تبديل زبان يادگيري فرهنگ در دار ريشه عادتی

هاي  نامه لغت. شوند نمی    ها  كتاب به محدودها  نامه لغت امروزه. است اهميت حائز بسيار آنها كاربرد چگونگی

 .است استفاده قابل و دسترس در (CD) لوح فشرده شكل به يا و اينترنت در بسياري

 چون زبانهايی كه برخوردارند لغات فرهنگي  زمينه در بااليی فراوانی و غنا از انگليسی چونها  زبان برخی 

 لغت نوع دو يا يك بر تكيه با توان نمی هستيد روبرو كه زبانی هر با تقدير هر بهاند   بهره بی آن از عربی و اسپانيولی
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 لغت نوع سه حداقل بايست می زبان يادگيري آغاز از آموز زبان يك. يافت دستها  زبان اين در واژگان تمامی به نامه

  :باشد داشته خود همراه همواره را نامه

 دوم زبان به مادري زبان از- 3   مادري زبان به دوم زبان زا -0م   دو زبان به دوم زبان از -1

 و ابتدايیي  دوره دو دراما  است كاربرد داراي زبان آموزشهاي  دوره تمامی درها  نامه لغت سوم و دوم نوع

 در سوم نوع از و بريم می سود شنيدن و دوم زبان متون محتواي درك در دوم نوع از دارد بيشتري كاربرد ميانی

 در اول نوع .هستيم زبان اين به سخنی بيان صدد در يا نويسيم می را متنی يا انديشيم می دوم زبان به كه مواردي

 آل ايده شكل كه زبان هماني  وسيله به زبان يادگيري جهت در و دارد مؤثري كاربرد پيشرفته و ميانیي  دوره

 . دارد بديل بی نقشی است زبان يادگيري

 آموز زبان فهمِ دسترس در كاربردي یهايمثال در را اصطالح يا واژه كه هستند آنهايیها  نامه لغت بهترين

 اينگونه. پذيرد می صورت كاربرد چارچوب در و جمله در واژه يك مفهوم صحيح و كامل درك كه چرا دهند، می قرار

 لغت از كنيد سعی ديگر سوي از. رود می ميان از واژههاي  مترادف با كاربرد در اشتراك احتمالِ يا محتوايی ابهامِ

 آموزش شنيدن راه از نيز را واژه( آوايی شكل) تلفظي  نحوه شده يادهاي  ويژگی بر عالوه كه ببريد بهرههايی  نامه

 ضروري و مهم بسيار زبان مطمئن بيان و صحيح دريافت در شود می كردن هجّی و لهجه شامل كه زبان از بُعد اين دهد

 . است

 اين كنيد استفاده زبان دو هاي اين نامه لغت از توانيد داريد می آشنايی هاي ديگر زبان با مادري زبان بر اگر عالوه

 انگليسی بازبان اگر مثال عنوان شود. به زبان می دو هر بر شما تسلط تحكيم و زبانی اطالعات گسترش موجب رويكرد

 " البعلبكّی روحی و منير " تأليف«  الوسيط المورد» گانه دو لغات فرهنگ از توانيد آموزيد می می عربی و داريد آشنايی

 . كنيد استفاده "ينللمالي دارالعلم" انتشارات

ي  درباره است، اهميت حائزاز همان آغاز يادگيري زبان  آنها كاربردي  نحوه وها  نامه لغت با تعامل چگونگی

  . كنيد كسب اطالعات خود زبان معلم از حتما آنها از درستي  استفادهي  نحوه و معتبرهاي  نامه لغت

 
 خطی اي نه شبكه يادگيري

ي  منظومه در محتوا، لحاظ به وها  خانواده هم كنارِ در شكل، لحاظ به آموزيد می كه را اصطالحی يا واژه هر

 هم و آنند تبيين موجب و واژه معناي كننده تداعی«  متضادها» و« ها  مترادف» گيرد می جاي متضادها وها  مترادف

 .واژگانند شنيداري و نوشتاري شكل يادآورها  خانواده

 يك. ارتباطند در هم با همگی كه گيرد می شكل كوچكي  منظومه هزاران از زبان بزرگي  منظومه بنابراين

 واژگان كنار در را آن مفهوم عبارت يك در و كرده شناسايی متضادش و مترادف واژگان با درارتباط را جديدي  واژه

 كنيم تصور ديگر مرتبط اطالعات ازاي  منظومه ميان در را آن بايست می واژه يك يادگيري هنگام. كنيم می درك ديگر

 خود زبان تاريك و خالی فضاهاي از فضايی بدينسان دهيم جاي خود، اطالعاتیي  شبكه در و ادهد پيوند اطالعات آن با

 .كنيم روشن و كرده پر دارند نام« مجهوالت» كه را

 را ديگر واژگان واژه هر كه گيرد شكل می اطالعات از پيوسته هم اي به شبكه يكديگر، با اطالعات ارتباط با

. دهند شكل می را زبانی اطالعات از تنيده هم در پودي و تار زبان هاي مختلف بخش و كند تداعی می و كرده حفظ
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 حداقل به بودنش فرّار ويژگی و يابد می كاهش زبانی اطالعات مركز از گريز حالت اطالعات، گرايی هم با اينگونه

 .رسد می

 دريافت نامربوط و هم از دور نقاطی يا خطی شكل به را زبان زبانی، اطالعاتي  پراكنده يادگيري صورت در

 طور به ذهن كه جا آن از و گيرد نمی شكلاي  شبكه نباشد خطی اگر و دهندنمی شكل را خطی هيچ نقاط اين كنيم می

 آن ندهند را پيوسته هم بههاي  منظومه تشكيل و نپيوندند هم به شما زبانی اطالعات خطوط اگر كند می عملاي  شبكه

 اعتبار فاقد و شوند می فراموش سرعت بهاند   شده دريافت هم از جدا و كوتاههاي  خط يا نقطه صورت به كه اطالعاتی

 .هستند كاربردي

 ساختار يا اصطالح واژه، هر با جمله سه يا دو حداقل ساختن اطالعاتی،ي  شبكه تشكيل راههاي جمله از 

 پيوند با را زبان شكل.است متضادها وها  خانواده هم ها، مترادف همچون گذشته معلومات با آن دادن پيوند و جديد

 و سازيد ماندگار ذهن درها  آن اختالف و اشتراك وجه يافتن و گذشته واژگان باها  آن ارتباط جستجوي و واژگان

 .كنيد پايدار هم بهها  آن ربط و روزمره زندگی در لمس قابل و كوتاه كاربردي، جمالتی ساختنِ با را آن محتواي

 

  !نشويد قاعده و واژه دچار

ن آ در را خود خواهيد می بلكه نداريد را آينه ديدن قصد مسلماً ايستيد می آينه رويه روب كه هنگامی 

 هر. است رويتانه ب رو آينه كه چند هر ينيد نمی را خود ديگر حالت اين در ببينيد، را آينه كنيد سعی حال. ببينيد

 تصوير دهيد می دست از را خود دقيق ديدن امكان و شود می رنگ كم آن در تصويرتان شويد، می آينه متوجه گاه

 .دهد می بازتاب تصوير قالب در را شما خارجی وجود كه است يا وسيله آينه و شود می تشكيل آينه عمق در شما

-منعكس زبان، دستور و الفاظ .تصاويرندي  منزله به« مفاهيم» و« آينه» حكم در« الفاظ» زبان، دنياي در

 گاه هر آن، به كردن گوش يا جديد زبان به متن يك خواندن هنگام هستند مفاهيم قالب درهايی  گزارهي  نندهك

 شنويد، می را شده ضبط صداهاي يا بينيد می را شده نوشته الفاظ فقط كه معنا اين به شويد، می واژه شكلي  متوجه

 وقتی كسی صحبت ديكن لمس نيز مادري زبان د درتواني می را موضوع اين. كند نمی خطور ذهنتان به مفهومی هيچ

، «خود»، »توجه»، «صحبت»، «كسی»، «وقتی»كنيد:  معطوف برد می كار به كه واژگانی تك تك به را خود توجه كند می

 يا كرده نگاه مستقالً كنند می بيان را پيام يك هم، با پيوند در كه واژگان اين يكايك به اگر. . . « معطوف»، »واژگان»

 اين چند هر و بدانيد تنهايی به را واژگان تمام معناي چند هر كنيد،نمی دريافت را مفهومی يا پيام هرگز كنيد گوش

 معناي كه شنويد می يا خوانيد می جديد زبان در رااي  جمله كنيد فرض حال. باشند شما مادري زبان از جزئی واژگان

 توقف لحظاتی براي كلمات يا كلمه آن روي شنيدن يا خواندن هنگام  اگر دانيدمی ن را آن واژگان از واژه چند يا يك

 مفهومِ اما ندانيد را واژه چند يا يك معناي متن يك شنيدن هنگام است ممكن .دهيد می دست از را جمله پيام كنيد،

 واژگانی يا واژه در اما بدانيد را متنی واژگان اكثر معناي است ممكناز طرفی   و بزنيد، تخمين يا بفهميد را آن  كلیِ

 .و هيچ مفهومی را دريافت نكنيد كنيد درنگ

 از و شوند می دستور و واژه شكل دچار چنين اين زبان، يادگيري راه آغاز در ويژه به آموزان زبان برخی  

 شود می خوانده يا شده شنيده كه سرعتی همان به و نباشد روان شنيدن يا خواندن اگر. مانند می باز زبان مفهوم

 فهميده متن از مفهومی هيچ است ممكن بلكه شودنمی درك دقيق و درست مفهومی تنها نه نگردد دريافت آن پيام
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 يا خوانده كه زمانی همان در بايد واژه. نيست آن مفهوم سمت به واژه شكل پل از عبور جز اي چاره بنابراين نشود

 .شود فهميده مفهومش شود می شنيده

 اين و كنند می ترجمه را آن دوم بار براي و خوانند می بار يك را جمله عادت، بر بنا آموزان زبان گروهی از 

 همزمان مفهوم، دركِ و كند می خطور ذهن به تأخير با هميشه واژه معناي حالت اين در. برند می پی آن مفهوم به گونه

 آن دليل و شود می زمانه دو جديد، زبان با ارتباط در ذهن رويكرد، اين با. پذيردنمی صورت خواندن و شنيدن با

 واژه كه تسا اين مطلوب حالت . استواژگان و ساختارها در زمان يادگيري آنها  دقيق تصوير و صحيح دريافت عدم

 . باشد شنيدن و خواندن هنگام ذهن به آن مفهوم همزمان تداعی براياي  واسطه

. بر محتوا نگرديد زبان شكل دچار نشويد،و قواعد   الفاظ درگير كه شود می توصيه ديگر بار رو اين از  

 .است يافته شكل شماذهن  آلبوم تصاوير پيوسته هم به شبكه از كه محتوايی تمركز كنيد،

  زبان داشتن نگه فعال

 به بايد« نوشتن» و« گفتن سخن»ي  درحيطه كنيم می درك« شنيدن» و« خواندن»ي  دايره در كه را آنچه هر 

 . داريم نگه فعال ذهن، در را خود زبان تمام المقدور تاحتی ببريم كار

 از بخشی از را فراموشی غبار روز هر گونه، اين ورزيد؛ اصرار دانيد، می چه آن روزانه و فعال كاربرد بر 

 زبان از بيشتري حجم انعكاس براي را فكرتان و زداييد می خود ذهني  آيينه زا را جمود زنگار و روبيد می خود زبان

 .كنيد می حس آماده، و تازه خود بيان و فهم دستان در را زبان همواره و زنيد می صيقل

 عمده یبخش كه است دليل همين به آموزند نمی كاربردي  اراده با را زبان آموزان، زبان از بسياري متاسفانه 

 يك از مشخص نا و مبهم حجمی جز دارند، را آن كاربرد قصد كه هنگامی و ماند می باقی فعال غير ذهنشان در زبان از

يكی از  است نشده تثبيت ذهن در درستی و دقت به كه زبان از بخش اين. يابند نمی خود ذهن در را اصطالح يا واژه

 . است گفتن سخن اشتباه از وي ترس باعث و زبان كاربرد هنگام آموز زبان تزلزل علل

 و زنده ذهنتان در را زبان تكرار، و تمرين با و باشيد حذر بر قاعده و واژه مرداب به خود ذهن تبديل از

  فعال دايره ي زبان دربا آن ها  برخورد اولين در را ساختارها و اصطالحات واژگان، تك تك تكليف .داريد نگه فعال

 روشن ذهنتان تا ببريد كار به و دهيد قرار خود مناسب جاي در را زبان دهنده تشكيل اجزاي از يك هر كنيد؛ روشن

نا  اطالعات اندك اما مطمئن و محكم از اطالعات بسيار اما پراكنده و. باشد امان در آشفتگی و تشويش از و شود

 است.به مراتب ارزشمند تر  مطمئن

 همان به. نماييد ايجاد خود در را كاربردش توان كنيد می دريافت كه رااي  واژه هر تا بدانيد متعهد را خود

 استفاده خود زبانی معلوماتي  همه از. بگوييد سخن و بنويسيد شنويد، می و خوانيد می كه حجم و در همان سطحی

 .بدهيد ماندگاري و كشيدن نفس اجازه آني  واژه واژه به زباني  روزمره كاربرد با و كنيد

 و دشواري تكلف، شنيدن، تداوم كه چرا بجوييد ياري زبان داشتن نگه فعال براي« مستمر شنيدن» از 

 بدون مادري زبان به گفتن سخن حتی .بخشد می طبيعی شكل آن به و برد می بين از را گفتن سخن تصنعی حالت

 كامالاند   كرده زندگی كشور از خارج ،سالی چند كه افرادي در پديده اين نمايد، می دشوار مدتی از پس آن شنيدن

 انسان، نوشتن مهارت و تكلم توانايی به مداوم، خواندن زيرا د،مانين غافل هرگز نيز« خواندن» از. است ملموس

 .بخشد می اطمينان  او به و افزايد می
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 ،هستند نوشتن و گفتن سخن براي آموز اقتباس زبان و ي الهام سرچشمه نوشتاري و شنيداري منابع

 در كوتاههاي  داستان خواندن و شنيدن از كنيد استفاده گروهیهاي  رسانه تمام از خواندن و شنيدني  درحيطه

 و دنيا معروفهاي  رمان و بلندهاي  داستان خواندن از پيشرفته و ميانی مراحل در و زبان يادگيري آغازينهاي  ماه

 همواره و ديبر بهره اصلی، زبان به سريالها وها  فيلم ديدن و راديويیهاي  برنامه به كردن گوش و مجالت وها  روزنامه

 مهارت همان گير پی و مستمر تمرين با به طور مستقيم زباني  چهارگانههاي  مهارت از يك هر باشيد، داشته خاطر به

 .شود می تقويت

 

 آموزشی نظام يك به نگاهی نيم

 التحصيلفارغ احتماالً يا هستيد دانشجو اگر ايد،رسانده پايان به را دبيرستان ي دوره تحصيالت اگر

 دانشگاه و مدرسه در كه عمومی اطالعات به كنيد، فكر امروز به تا خود آموزشی دستاوردهاي به را ساعتی دانشگاه،

 در خود علمیهاي  اندوخته عملیي  فايده و نقش به برخورداريد، آن از كه تخصصی معلومات به ايدآورده دست به

 ... و خود شغلیي  زمينه در تحصيالتتان تأثير و تناسب به بيانديشيد، واقعی زندگی

 مواد كل از مقدار چه آيد؟ می كارتان به امروز ايدكرده كسب دانشگاه در كه اطالعاتی از درصد چند

 كه امتحاناتی در اگر شود؟ می محسوب شماهاي  آموخته جزء امروز ايد،آموخته خود تحصيالتِ طول در كه آموزشی

% 06!آوريد؟ می دست به را معدلی چه كنيد شركت امروز كرديد، كسب را %06 معدل و گذرانديد پيش ماه شش

 گرفت؟ خواهيد را نمراتی چه سال دو يا يك گذشت از پس ؟. . . يا% 06 يا

هاي  رشته در ويژه به التحصيالنفارغ اكثر دانشگاهی، تحصيالتي  دوره پايان از پس اندكی دانيد می آيا 

 افزايش زمان گذشت با ميزان اين دانيد می آيا ! دهند؟ می دست از را خودهاي  آموخته از% 06تا% 06 بين انسانی

 !ماند؟نمی باقی معلومات آن از چيزي سال چند از پس نهايت در و يافته

 ذهن در آن محتواي از نصيبی امروز آيا. بزنيد سري ايدخريده كههايی  كتاب و ايدانباشته كههايی  جزوه به

 يا شماست ذهن در بالقوه اطالعات، اين آيا !كتاب؟ و جزوه مالك يا هستيد آنها در نهفته معلومات مالك آيا داريد؟ خود

 تا ايدنوشته كه است اين واقعيت يا بياموزيد كه داريد می بر جزوه آيا! ايد؟كرده دفن كاغذ از انبوهی دل در را آنها

هاي  توده جز چيزي آيا چيست؟ ايدآموخته هدانشگا و مدرسه در چه آن از تان امروزسهمبه راستی  !كنيد؟ فراموش

 !؟است  انباري يا كتابخانه در كتاب و جزوه قالب در كاغذ انبوه

 
  مدرسه در زبان آموزش دستاورد بررسی

 تا و ايد كرده شروع را« عربی» و انگليسی»هاي  زبان الزامی خواندن رسماً راهنمايی مقطع آغاز با شماي  همه

 ساعاتی هفته هر در سال، هفت تا چهار حدود در زمانی. ايدبوده مشغولها  زبان اين يادگيري به متوسطه مقطع پايان

 بی ايد،آورده دست به قبولی نمرات و خوانده را زياديهاي  كتاب ايد، كرده سپري انگليسی و عربیهاي  كالس در را

 ديپلم اخذ از پس شما تحصيل طبيعی ي نتيجه است، كافیها  زبان اين يادگيري براي آن از كمتر و مدت اين ترديد

 اين شماهاي  آموخته آيا !ايد؟يافته دستها  مهارت اين به آيا .است زبان مفهوم بيان و فهم در الزم هاي مهارت كسب

 ! دهد؟ می شما به را توانايی

 نكرده مهارت كسب خود، اگر) دبيرستان مقطع التحصيالن فارغ از يك هيچ زيرا. است منفی قطعاً شما پاسخ

 به رسد چه ندارند را كاربردي انگليسی شنيداري درك يا عربی معاصر يا قديم متون كامل فهم توانايی عمالً( باشند

 . بنويسند متنی يا گويندب سخنها  زبان اين به كه اين
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 پی هرگز آيا ايد؟آورده دست به چه قواعد و واژگان از شماري حفظ و مدرك و نمره از نظر صرف راستی، به

 !؟ شود می منجر خاص توانايی و مهارت كدام به و آيدمی كار چه به آموزيد می كه را آنچه برديد

 به امتحانات پس از تا بزنيد تست چطور ايد گرفته ياد بياموزيد را زبانی آنكه از بيش كه است اين حقيقت 

 دايماً قواعد آموزشی، نظام اين در ايد،شده آشنا زبان غالب وجه عنوان به قواعد با ديگر سوي از. برآييد كنكور ويژه

 واژگان آموزش مدرسه، در .زبان كاربرد قابلهاي  مهارت و مفهوم عمق به رسيدن براياي  وسيله نه است بوده هدف

 بوده شناس وظيفه معلم هري  وظيفه آموز، دانش قبولی هدف با و گرامر خشك قالب در فارسی،ي  لهجه با انگليسی

 !هوش با و فعال آموز دانش هر همت غايتِ ناپذير خدشه اصلی عنوان به عربی، نحوي و صرفی تحليل و است

  !باشيد؟ اميدوار دوم زبان يادگيري به توانيد می رويكرد اين با آيا

 كنم  فراموش تا نويسم می

 در را آن ات كند ديكته را مطالبی استاد يا معلم ،مشوي حاضر كالس در كه ماي كرده عادت تحصيل دوران طی 

مانيم چرا  می  با ز م از دريافت شرح كامل موضوعنويسي مو به مو میرا نكات اين وقتی معموال. مداري نگه جزوه قالب

رود. از طرفی پس از نوشتن  می كه همزمان با نوشتن مطالب چند لحظه پيش، جزيی ازمطالب چند لحظه بعد از دست

 كامل طور به و كرد، مخواهي مراجعه آنها به كه روزي اميد به يا ،ماي آموخته   كه اين گمان به خاطر، آسودهاين مطالب 

 در اكنون كه ماي آموخته را چيزهايی فقط كه اين از غافل ،مكني می نيازي بی احساس كرده، رهايشان آموخت مخواهي

 !كتاب و جزوه در نه مداري خود ذهن

 را جديدي« ساختار»ا ي« اصطالح» »واژه» هر دهيد، عادت را خود ذهن پشتكار و تمرين با و بگيريد تصميم 

 طوري را ذهنتان حوصله با و داده زمان خود به. دفتر و جزوهي  حافظه به نه بسپاريد خود ذهن به ،آموزيد می كه

 هاي نوشتن جايگزين« كاربرد» رويكرد با را« تكرار». بماند باقی فعال و آماده هميشه آموختن براي كه دهيد پرورش

 .كنيد اطمينان كرده، تكيه كتاب و جزوه صفحات از بيش خود ذهن . بهكنيد بيهوده

 به مدت كوتاهي  حافظه از اطالعت انتقال در زمان اين شماريد. غنيمت را كالس از پس طاليی ساعت يك

 بال را ي خود جزوه. است ذهن در آن وثبت اطالعات تكرار براي فرصت ترين مناسب و دارد بديل بی نقشی مدت بلند

 عنوان به رمزگونه،هايی  نشانه و هايی كوتاه عبارت كردن يادداشت به كالس، در بنويسيد. كالس از پس فاصله

هاي  پرسش آني  درباره .كنيد تحليل و تجزيه ذهن در ايد نوشته كه را آنچه سپس كنيد بسنده يادآوري كدهاي

 مرور بارها ذهن در را آني  چكيده سپس كنيد بندي دسته را اطالعات نمودار يا جدول يك در. بسازيد گوناگونی

 .شوند می تبديل تانذهن در يافته سازمان اطالعاتی به هايتان نوشته گونه اين.نماييد

 گاه چند از هر را فراموشی غبار و كنيد مراجعه شده آوري جمع اطالعات اين به بارها بايست می پس اين از

 فراموشی درمان و است فراموشی علم آفت باشد يادتان. گردد مبدل كارآمد و ماندگار معلوماتی به تا بروبيد آن از

 . . تكرار و است تكرار

 منجر توجهی، كم و اهمال طوركه همان است، رسيدگی نيازمند حساس و ظريف گياهی چون شماهاي  آموخته 

 دليل همين به شود، می آن فراموشی موجب زبان به نسبت توجهی بی شود، می گياه شدن خشك نهايتاً و پژمردگی به

 ،بنگريد خودي  سرمايه همچون هايتان آموخته به«  فرّاراست» شود می فتهگ زباني  درباره درستی به كه است

  .كنيد حفظ را خود دارايی« تكرار» با هستند، شما هاي دارايی شما هاي آموخته

 


