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یادگیری زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است و مردم سرتاسر دنیا زبان انگلیسی را به عنوان 
 .زبان دوم قبول دارند

 
 بسیاری از کشور ها زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم وارد سیستم آموزشی خود کرده اند

 
 .و کودکان از سنین کم یاد گیری این زبان مفید و کار آمد را شروع میکنند

 
 

 چرا زبان انگلیسی تا این حد مهم شده است؟
 

 .می بینیم را انگلیسیاگر نگاهی به دنیای اطراف خود بیاندازیم به وضوحاهمیت زبان 
 بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالقات های تجاری به زبان انگلیسی برگزار می شوند،

خیلی از دانشگاه ها به زبان انگلیسی فعالیت می کنند و توریست ها هم از زبان انگلیسی به عنوان 
 .زبان مشترک برای برقراری ارتباط استفاده می کنند

 
 

 گلیسی یاد بگیریم؟اما چرا باید ان
 

چرا امروزه یادگیری زبان انگلیسی انتخابی هوشمندانه »دالیل بسیاری برای پاسخ به این سوال که 
 .وجود دارد« است؟

 شوند،جا که افراد در بیشتر نقاط جهان زبان انگلیسی را متوجه میاز آن
 . دهدتوانایی انگلیسی صحبت کردن به گردشگران اعتماد به نفس می

 .اند، انس بگیرندکند تا با فرهنگ کشوری که به آن سفر کردهها کمک میآن به
 

های ارزشمند در توانید درباره این این سازهتصور کنید به مکانی تاریخی در کشوری دیگر رفته اید و می
 .دنیا اطالعاتی به زبان انگلیسی به دست آورید

 
ها یا زبانی که بین دو طرف مشترک است، تجربه ری آنصحبت کردن و تعامل با افراد محلی به زبان ماد

 .آموزان استجذابی برای زبان
دهد تا بیشتر به دنبال یادگیری زبان آورد، به او انگیزه میدست میبه عالوه رضایتی که فرد از این کار به

 .انگلیسی برود
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 !انگیسی شایع ترین زبان دنیا

 
نفر به  1نفر  5پر استفاده ترین زبان یاد میشود به طوری که از هر  زبان انگلیسی در تمام دنیا به عنوان

 .طور میانگین انگلیسی صحبت کرده و یا میداند
 

یکی از مهمترین دالیل بین المللی بودن زبان انگلیسی، قدرتمند بودن صنعت دریانوردی کشور 
 .انگلیس و رفت و آمد زیاد افراد انگلیسی زبان به سایر کشورهاست

از کشف قاره بزرگ آمریکا، ویرجینیا اولین مستعمره بریتانیا شد و انگلیسی زبان ها به سرعت پس 
 .فرهنگ، سبک زندگی و زبان خود را در کشورهای تحت سلطه گسترش دادند

 
مستعمره های بریتانیا به سبب موقعیت اقتصادی و نظامی به اجبار زبان انگلیسی را به عنوان زبان 

کردند. حتی بعد از استقالل این کشورها، زبان انگلیسی به علت سادگی دستور زبان  رسمی خود انتخاب
 .و لغات همچنان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار گرفت

 
 

 !زبان علم
 

 .به طور کلی زبان انگلیسی زبان علم های : هوا نوردی , کامپیوتر , سیاست و صنعت بزرگ توریسم است
سی شانس شما را در پیدا کردن شغل های پر درآمد چه در محل زندگی خودتان و یادگیری زبان انگلی

 .چه در کشور های دیگر افزایش میدهد
 
 
 !بیشترین مخاطب 

 
به کشورهایی که زبان انگلیسی، زبان رسمی آنها باشد و در میان مردمانشان بیشترین استفاده را دارد، 

 .کشورهای انگلیسی زبان می گویند
 انگلیسی زبان مانند کشورهای انگلستان، اسکاتلند،کشورهای 

ایرلند شمالی و جنوبی، آمریکا، کانادا )به جز استان کبک که زبان رسمی آن فرانسوی است(، استرالیا و 
 .نیوزلند هستند
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 .یلیون نفر در سراسر دنیا استفاده میشودم انگلیسی به طور میانگین توسط یک میلیارد و پانصد
 

 .میلیون نفر به عنوان زبان مادری از آن استفاده می کنند ۳۷۵ط که حدود فق
 
 

 ! زبان رسانه
 

 .انگلیسی زبان رسانه هاست
اگر قادر به انگلیسی صحبت کردن هستید دیگر به ترجمه ها یا زیر نویس ها جهت لذت بردن از کتاب 

 .ها, آهنگ ها و فیلم های مورد عالقه خود ندارید
 

اصلی علمی و اطالعاتی موجود در جهان و عمدتا در اینترنت، به زبان انگلیسی شکی نیست که منابع 
 .هستند

 
امروزه نزدیک به سه میلیارد نفر در سراسر جهان کاربر اینترنت بوده که از این میان تقریبًا هفتصد میلیون 

 .نفر انگلیسی زبان هستند
 

این زبان اطالعات ارائه کرده و از این اطالعات یعنی بیست و هفت درصد از کل کاربران جهانی اینترنت به 
 .بهره می برند

جالب توجه تر اینکه، تقریبًا پنجاه و هفت درصد از کل وب سایت های موجود، به زبان انگلیسی 
 .هستند

 .این یعنی اینکه بیش از نیمی از دنیای اینترنت، به زبان انگلیسی است
 

اطالعاتی فارسی زبان کاری بیهوده و ناممکن محسوب  در چنین وضعیتی، اکتفا به منابع علمی و
 .شودمی

 شما باید خود آستین ها را باال بزنید و برای دستیابی به اطالعات،
 .وارد اقیانوس محتوای انگلیسی زبان موجود در اینترنت شوید
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 !زبان ملل مختلف
 

 !کشور دنیاست 53انگلیسی در حال حاضر زبان رسمی 
ی دنیا که بخواهید سفر کنید قطعا افرادی را می بابید که به زبان انگلیسی حرف پس شما به هرجا

 .بزنند
 
 

 !زبان اینترنت
 

زبان انگلیسی مهم ترین زبان در دنیای اینترنت است و بیش از نصف محتوا و سایت های موجود در 
 .اینترنت به زبان انگلیسی می باشد

 .زه تکنولوژی در کشورهای انگلیسی زبان مستقر هستندهمچنین تعداد زیادی از شرکت های بزرگ حو
با یادگیری زبان انگلیسی میتوانید نهایت استفاده را از چت روم ها و مطالب منتشر شده در اینترنت 

 .ببرید
 
 

 !زبان ساده
 

بر زبان انگلیسی دارای الفبایی روان است که در مقایسه با سایر زبان ها از آسانی بیشتری جهت یادگیری 
خوردار میباشد. بنابراین اگر تصمیم به یادگیری یک زبان خارجی دارید زبان انگلیسی اولین و بهترین 

 .گزینه است
 
 

 !یادگیری زبان انگلیسی برای تحصیل
 

 .از آنجایی که بیشتر کشور های پیشرفته و مدرن انگلیسی را زبان رسمی خود میدانند
 .نگلیسی در آموزش های خود استفاده میکنندبه طبع مدارس و کالج ها نیز از زبان ا

 .با یادگیری زبان انگلیسی شانس خود را برای تحصیل در این مکان ها افزایش دهید
اگر بتوانید انگلیسی صحبت کنید، شانس باالیی برای پیدا کردن دوره آموزشی مورد نیاز خود خواهید 

 .داشت
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 !زبان کسب تجربه

 
 قادر خواهید بود در مورد فرهنگ های مختلف تحقیق کنید،با یاد گیری زبان انگلیسی 

 .با افراد مختلف اشنا شوید و از تجربیات انها استفاده کرده در نتیجه فردی پخته تر شوید
سطح مورد قبولی از زبان انگلیسی به شما امکان استفاده از فیلم،موسیقی و سریال از کشورهای 

ار آن تعداد بیشماری کتاب از سراسر جهان به زبان انگلیسی مختلف جهان را به شما میدهد و در کن
 .ترجمه می شوند

 
دانستن ارزش ها وعادات و سبک زندگی مردم مختلف با فرهنگ های گوناگون به یادگیری و تجربه 

 .شخصی شما بسیار می تواند کمک کند
 
 

 !یاد گیری لذت بخش
 

 .هر لحظه از یادگیری زبان انگلیسی لذت بخش است
 

این موضوع که شما با هر ساعت تالش به کمال و بهتر شدن نزدیک میشوید احساس فوق العاده ای 
 .به شما میدهد

 
 .به طبع در کشور ما هم افراد بسیار زیادی هستند که باید زبان انگلیسی یاد بگیرند

 
 .داشتاز طرفی افرادی که به صورت حرفه ای زبان انگلیسی تدریس کنند درآمد خوبی خواهند 

 
اگر شما هم می خواهید مربی حرفه ای زبان انگلیسی شوید حتما در یکی از دوره های تربیت مدرس 

 .زبان انگلیسی شرکت کنید
 

 .اینجا را کلیک کنید TTC برای مطالعه مقاله
 

 یادگیری زبان خارجی، انگیزه داشتن برای ادامه یادگیری ی و در این مورد خاص کار هر شروع از مهم تر 
 .است
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 وقتی شما به عنوان یک زبان آموز با یک دلیل خاص و محکم شروع به یادگیری کردید،
 به شروع هدف احتمال اینکه مسیر یادگیری را ادامه دهید بسیار باالتر از حالتی است که بدون

 اید. کرده یادگیری
 
 


