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 موثر گام 8 با خانه در فرانسه زبان یادگیری

 

 

 ینا اما غریب،وعجیب و ناآشنا کامال دنیای یک به گذاشتن قدم یعنی جدید، زبان یادگیری

 سخت هم قدرهاآن جدید، زبان یک بر تسلط. دارد راهی کاری، هر! بترساند را شما نباید

 یاد ممکن نحو بهترین به را زبانی هر توانیدمی بگیرید، پیش در درستی روش اگر. نیست

 تخابان دوم زبان عنوانبه مردم از بسیاری که پُرکاربردی و شیرین هایزبان از یکی. بگیرید

 زبان یادگیری برای ایمرحله 8 رویکرد یک زیر، مطلب در ما. است فرانسوی زبان کنند،می

 هایگام بگیرید، یاد را فرانسوی زبان که هستید مصمم اگر. دهیممی ارائه خانه در فرانسه

 .ببینید تانکردن صحبت ینحوه روی را آنها یالعادهفوق تأثیر تا کنید عملی را زیر

 

 آموززبان هامیلیون حاضر حال در! خوب بسیار کنید؟ آغاز را فرانسه زبان یادگیری خواهیدمی

. ستیدنی تنها راه این در شما بنابراین هستند فرانسه زبان یادگیری حال در جهان، سراسر در

 درست .بیاموزید را فرانسوی زبان به کردن صحبت کنید،می فکر آنچه از ترسریع توانیدمی

 لیطورکبه اما باشد، دشوار تواندمی فرانسوی زبان هایجنبه از برخی دیگری، زبان هر مانند

 زبان یادگیری شروع از پس سالیک از کمتر در من.است آسان فرانسه زبان یادگیری

 سطح به و شدم آماده C سطح امتحانات برای سپس. کردم دریافت B2 مدرک فرانسه،

 .یافتم دست فرانسوی زبان یپیشرفته

 

 .بدهید انجام را کار این توانیدمی هم شما

 

 چه شما. شودمی خالصه گام 8 در خانه در فرانسه زبان یادگیری برای من پیشنهادی روش

 صورت هر در باشید، فرانسه زبان یادگیری مشغول هاسال چه و باشید مبتدی فرد یک

 رانسویف زود خیلی بتوانید تا کنید دنبال را هاگام این. کنید استفاده روش این از توانیدمی

 .کنیم شروع بیایید.کنید صحبت



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 2 

 

 

 شوید فرانسه زبان عاشق: اول گام

 رایب شما و است عشق زبان فرانسوی،! عشق چیست؟ فرانسوی زبان به کردن صحبت کلید

 برای محکم واقعا دلیل یک حداقل یا شوید زبان آن عاشق باید زبانی، هر به کردن صحبت

 .کنید پیدا دشوار شرایط در آن نکردن رها

 

 هایفرازونشیب با مواجهه در شودمی باعث فرانسه زبان یادگیری برای شما بزرگ دلیل

 فرانسوی یادگیری در که زمان هر. باشید داشته انگیزه همچنان جدید، زبان این یادگیری

 «بود؟ چه فرانسه زبان یادگیری برای من اصلی دلیل: »بپرسید خودتان از شدید، ناامید

 .دارد را خودش خاص دلیل هرکسی

 

 :هستند فرانسه زبان به شدن مندعالقه برای خوب واقعا دلیل چند اینها

 

 در و دنیاست کشور 52 از بیش رسمی زبان فرانسوی، مختلف؛ کشورهای به کردن سفر

 گیرد؛می قرار استفاده مورد گسترده طوربه نیز دیگر کشورهای از بسیاری

 کنند؛می صحبت فرانسه زبان به که افرادی و دوستان با زدن حرف

 ندرالکسا زوال، امیل هوگو، ویکتور آثار مانند) فرانسوی کالسیک ادبی آثار یمطالعه برای

 ؛(فلوبر گوستاو و دوما

 است؛ فرانسوی شانمادری زبان که افرادی با ارتباط برقراری برای

 .فرانسوی فرهنگ با شدن آشنا برای

 امهاد برای و کنید پیدا را خودتان معنادار و شخصی دلیل بگیرید؟ یاد فرانسوی خواهیدمی

 .کنید استفاده آن از زبان، یادگیری سفر در مسیرتان دادن
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 کنید درست تانخانه در کوچک یفرانسه یک: دوم گام

 

 

 واقع در .کنید زندگی فرانسه در حتما نیست الزم شوید، فرانسه زبان درگیر کامال آنکه برای

 .کنید احاطه فرانسوی زبان با را خودتان کنید،می زندگی که جایی هر در توانیدمی شما

 

 نیدک ترساده خودتان برای را خانه در فرانسه زبان یادگیری کنندمی کمک شما به زیر نکات

 :شوید غرق فرانسه زبان در و

 

 با را کار همین توانیدمی بدهید، تغییر فرانسوی به را تانهمراه تلفن زبان تنظیمات

 .بدهید انجام نیز کامپیوترتان

 یک دنیا، بزرگ و کوچک شهرهای اکثر. بگردید زبانفرانسوی افراد دنبالبه شهرتان در

 داشته وجود انجمنی چنین هم شما شهر در شاید. دارند زبانانفرانسوی مخصوص انجمن

 .باشد

 رییادگی روند به بخشیدن سرعت برای. کنید تماشا را زبانفرانسوی هایشبکه و هافیلم

 .کنید فعال را هابرنامه زیرنویس توانیدمی فرانسه، زبان

 ی،فرانسو هایآهنگ به کردن گوش با توانیدمی شما. کنید گوش زبانفرانسوی رادیوی به

 .بگیرید یاد فرانسوی زیادی حد تا

 بنویسید را خودتان مخصوص فرانسوی ینامهلغت: سوم گام
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 سیارب را فرانسوی کنید، تمرکز خودتان زندگی به مربوط فرانسوی عبارات و کلمات روی اگر

 فرانسه، زبان به واقعی وگوهایگفت انجام هنگام در عالوهبه. گرفت خواهید یاد ترسریع

 یهناملغت یک کنممی توصیه دلیل همین به. کنید صحبت خودتان درمورد بود خواهید قادر

 تاس عباراتی و کلمات از ایمجموعه نامه،لغت این. کنید درست خودتان مخصوص فرانسوی

 .هستند خودتان به مربوط که

 

 :بنویسید را زیر موارد تان،شخصی ینامهلغت ابتدایی صفحات در کنممی پیشنهاد

 

 .هستم ایرانی یک من مثال کنید؛ مشخص را تانملیت

 فراغت اوقات در دارم دوست من مثال بدهید؛ توضیح تانعالقه مورد هایفعالیت درمورد

 .کنم مطالعه

 گیرم،ب یاد فرانسوی خواهممی من مثال بنویسید؛ فرانسوی زبان یادگیری برای را تاندالیل

 .هستم کالسیک ادبی آثار عاشق چون

 .هستم معلم یک من مثال بنویسید؛ تانشغل یدرباره

 یاد که دیگری هایزبان یدرباره مثال بنویسید؛ خودتان درمورد دیگری جالب اطالعات

 .بنویسید اید،کرده سفر که ایالعادهخارق هایمکان یا ایدگرفته

 !بگذارید کنار را خجالت: چهارم گام

 اساحس است ممکن باشید، نکرده صحبت خارجی زبان یک به بلند صدای با هرگز قبال اگر

 املش چون کند،می صدق بیشتر فرانسه زبان درمورد مسئله این. کنید پیدا ناخوشایندی

 نزبا یک به فقط حالتابه اگر. ندارند وجود نیز انگلیسی زبان در حتی که است صداهایی

 ممکن ناآشنا، آواهای و صداها ایجاد برای تانزبان و هالب دادن حرکت اید،کرده صحبت

 .نباشد راحت تانبرای است
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 کنند بیان غلط را جمالت اینکه از آنها. شودمی آموزانزبان از برخی پیشرفت مانع مسئله این

 که یمواقع در حتی فرانسه زبان به کردن صحبت با. کشندمی خجالت شوند، اشتباه دچار یا

 خیلی را فرانسوی زبان و بدهید پایان ترس این به توانیدمی کنید،می خجالت احساس

 .بگیرید یاد ترسریع

 

 کنید استفاده زبان یادگیری ترفندهای از: پنجم گام

 .گیریدب یاد ترسریع را زبان یک کنندمی کمک شما به که هستند میانبرهایی زبان، ترفندهای

 

 را فرانسوی کنندمی کمک شما به که هستند من یعالقه مورد ترفندهای از برخی اینها

 :بگیرید یاد ترسریع

 

 جدید، کلمات یادگیری و حفظ برای عالی روش یک :SRS یا مکانی تکرار هایسیستم روش

 آنکی. است (Anki) آنکی من، یعالقه مورد SRS ابزار. است مجازی هایکارتفلش از استفاده

 دجدی هایکارتفلش خودتان دهدمی امکان شما به که است رایگان کارتفلش افزارنرم یک

 هایکارتفلش به را تانشخصی فرانسوی ینامهلغت توانیدمی آن از استفاده با. کنید درست

 .کنید تبدیل مجازی

 برای مؤثر راه یک حافظه، کاخ :ذهنی تصویرسازی راه از حافظه تقویت یا Mnemonics روش

 .است مغزتان در فرانسوی کلمات کردن حک

 به کار این. کنید تقسیم ایدقیقه 52 جلسات به را تانمطالعه اوقات :پومودورو تکنیک

 .گیریدب یاد بیشتری چیزهای تر،کوتاه زمان در توانیدمی بنابراین دهدمی بهتری تمرکز شما
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 دباشی داشته واقعی وگوهایگفت است، فرانسوی شانمادری زبان که افرادی با: ششم گام

 

 صحبت. کنید صحبت اول روز از که است آن جدید، زبان یک یادگیری برای راه مؤثرترین

 تانیادگیری در بیشتری بسیار تأثیر است، فرانسوی شانمادری زبان که افرادی با کردن

 .دارد

 

 زندگی که جایی هر در. است ساده بسیار کنید؟ پیدا افرادی چنین توانیدمی کجا از اما

 مرینت را فرانسوی زبان آنها با و کنید پیدا آنالین صورتبه را افرادی توانیدمی کنید،می

 :کنممی استفاده زیر هایروش از زبان،فرانسوی افراد کردن پیدا برای من. کنید

 

italki: اشم. کنممی رجوع آن به زبانانفرانسوی کردن پیدا برای که است جایی اولین این 

 یمتق با یا کنید تمرین او با را فرانسوی زبان و کنید پیدا فردی رایگان، طوربه توانیدمی

 .کنید شرکت آنالین درس جلسات در مناسب

Meetup.com: آفالین جلسات برگزاری امکان که است اجتماعی یشبکه یک سایتوب این 

 .کندمی فراهم را

CouchSurfing: است زبانانفرانسوی با مالقات برای من یعالقه مورد هایراه از دیگر یکی. 

HelloTalk: نیدک پیدا را زبانانیفرانسوی کندمی کمک شما به موبایل رایگان یبرنامه این 

 .هستند شما مادری زبان یادگیری حال در که
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 کنید استفاده ایمکالمه هایرابط از: هفتم گام

 

 صورت این غیر در. هستند ضروری و آشکار حقایق کردن ردوبدل از فراتر چیزی هامکالمه

 به دتوانمی همکارتان با شما یساده و خشک وگویگفت مثال. شدندمی کنندهخسته بسیار

 :باشد صورت این

 

 «بود؟ چطور اتهفته آخر» +

 

 «.بود خوب» –

 

 «.نبود خوب من مال» +

 

 «!اوه» –

 

 نه؟ مگر است، کنندهخسته

 

 شما یادز احتمال به. کنیدنمی صحبت گونهاین تانمادری زبان به شما که ببندم شرط حاضرم

 کتنزا میزان یا روحی حال که کنیدمی اضافه عباراتی بدهید، ارائه خواهیدمی که اطالعاتی به

 .کنیدمی عوض را بحث مورد موضوع ظرافت، با یا دهندمی نشان را شما

 

 :ایمکالمه هایرابط از استفاده با و ترطبیعی صورتبه بار این اما باال وگویگفت همان

 

 «بود؟ چطور اتهفته آخر خب» +
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 «بود؟ چطور تو مال. پرسیدی که ممنون نبود، بد» –

 

 «.نبود خوب خیلی بخوای راستشو» +

 

 «افتاد؟ اتفاقی چه. شنوممی رو این که متأسفم» –

 

 رفت؟ پیش بهتر چقدر وگوگفت دیدید

 

 هایرابط از دوم یمکالمه اما کنند،می منتقل را یکسانی اطالعات اساسا مکالمه هردو

 وگوتگف کردن ترطبیعی برای که هستند کوتاهی هایعبارت اینها. کندمی استفاده ایمکالمه

 .نرسند نظر به بریدهبریده و ناموزون جمالت، تا روندمی کاربه

 

 ،«د؟بو چطور تو مال» ،«پرسیدی که ممنون: »از عبارتند باال وگویگفت در ایمکالمه هایرابط

 ارهاب مردم که هستند عباراتی اینها. «شنوممی رو این که متأسفم» و «راستش» ،«واقع در»

 .برندمی کاربه شانروزمره وگوهایگفت در

 

 هتریب کیفیت شما وگوهایگفت بگیرید، یاد فرانسوی در را ایمکالمه هایرابط این شما اگر

 انتجمالت که کنید کاری و کنید جلب را مقابل طرف توجه توانیدمی شما. کرد خواهند پیدا

 به هترب بنابراین و داشت خواهید تریطوالنی وگویگفت کار، این با. برسند نظر به ترپخته

 .شویدمی مسلط فرانسه زبان
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 کنید تمرکز فرانسوی آسان هایجنبه روی: هشتم گام

 

 روی فقط اگر اما. نیست دیگری زبان هیچ از ترسخت یا ترآسان فرانسه، زبان یادگیری

 .ببرید یاد از سرعتبه را مسئله این است ممکن کنید، تمرکز آن دشوار هایجنبه

 

 .کنید فکر فرانسه زبان یادگیری بودن ساده دالیلِ درمورد شدید، مأیوس هرگاه

 

 :چون است، ساده زبان یک فرانسوی

 

 ندارد؛ غیره و مفعولی فاعلی، هایحالت روسی، زبان برخالف

 هایزبان در) نیست برنواخت زبان یک آفریقایی، و آسیایی هایزبان از بسیاری برخالف

 ؛(کندمی تغییر معنایشان صدا، شدن بَم و زیر با که دارند وجود واژگانی بر،نواخت

 دارد؛ انگلیسی زبان با زیادی مشترک لغات

 کند؛می استفاده التین الفبای از

 وعن دو فقط فرانسه زبان ،(خنثی و مؤنث مذکر،) دارد اسم نوع سه که آلمانی زبان برخالف

 .(مذکر و مؤنث) دارد اسم

 زبان، این ترسخت هایجنبه تا بسپارید خاطر به فرانسه زبان یادگیری هنگام در را حقایق این

 .نرسند نظربه بد هم قدرهاآن

 زبانانیفرانسوی حتی) کنند صحبت فرانسه زبان به اندگرفته یاد حالتابه که کسانی یهمه

 حبتص شدند موفق آنها یهمه. اندبوده مبتدی یک قبال ،(گرفتند یاد فرانسوی کودکی در که

 است ممکن که جایی تا باید فقط.توانیدمی هم شما پس بیاموزند، را فرانسه زبان به کردن

 از و کنید غرق فرانسوی در را خودتان توانیدمی هرقدر کنید، استفاده فرانسوی کلمات از

 .باشید داشته باور را خودتان تر،مهم همه


