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چند روش کاربردی برای یادگیری زبان دوم
اگر در وب به دنبال راهکارهای مناسب برای یادگیری زبان دوم باشید ،بدون شک مقالهها و مطالب
زیادی در این رابطه پیدا خواهید کرد.
به گزارش روزیاتو ،در قدم اول باید برای یادگیری هدف داشته باشید .شاید این توصیه کامال واضح و
بدیهی به نظر برسد .اما اگر شما انگیزه یا دلیل خوبی برای یادگیری یک زبان نداشته باشید ،بدون شک
آن را برای درازمدت ادامه نخواهید داد .بنابراین باید به خودتان بگویید« :من میخواهم این زبان را یاد
بگیرم و برای یادگیری آن هرچه قدر الزم باشد ،تالش خواهم کرد».
یا شریکی برای تمرین کردن داشته باشید یا با خودتان حرف بزنید .حرف زدن با خودتان زمانی که
شریکی برای تمرین ندارید ،میتواند روش خوبی برای یادگیری یک زبان به شمار برود .شاید به نظرتان
کمی عجیب باشد اما در راستای یادگیری زبان جدید ،با خود حرف زدن روش بسیار خوبی است ،بهویژه
وقتیکه موقعیت استفاده از آن زبان را ندارید .این روش میتواند لغات و عبارات جدید را در ذهن شما
همیشه تازه نگه دارد و اعتمادبهنفستان را برای زمانی که میخواهید با فردی صحبت کنید ،باال ببرد.
اما بیشتر از خواندن و نوشتن ،صحبت کردن و تعامل داشتن با بقیه میتواند به یادگیری زبان شما
کمک کند .صحبت کردن با افراد میتواند در مراحل یادگیری به شما کمک شایانی کرده و موجب بهبود
آموزهها بشود .به همین خاطر ،سعی کنید زبانی را که درحال یادگیری آن هستید به شکل عمومی و
روزانه استفاده کنید .این یادگیری ،بهویژه زمانی که به یک سفر خارجی میروید بسیار مفید خواهد بود.
از زبان جدیدی که درحال یادگیری آن هستید به هر شکل ممکن استفاده کنید و از آن لذت ببرید.
راههای جدید برای استفاده از زبانی که در حال یادگیری آن هستید ،پیدا کنید .بهعنوانمثال ،میتوانید
با آن زبان لطیفه تعریف کنید ،شعر بنویسید یا با دوستان صحبت کنید.
توصیه بعدی این است که مانند کودکان رفتار کنید ،اما نه به آن معنا که همانند کودکان اوقاتتلخی
کنید یا غذا را به موهای سرتان بمالید ،بلکه مثل آنها زبان را یاد بگیرید .این فرضیه که کودکان بهطور
غریزی قوه یادگیری بهتری نسبت به بزرگساالن دارند ،کامال به تاریخ پیوسته است .بررسیهای جدید
نشان میدهد رابطه مستقیمی بین سن و قدرت یادگیری در افراد وجود ندارد .یکی از راههایی که
میتوانیم مانند کودکان یک زبان را یاد بگیریم ،این است که مثل یک کودک فکر کنیم .اصلیترین
موضوع در این زمینه این است که هوشیاری برای یادگیری به خرج ندهیم و بهطور مشتاقانه دنبال
یادگیری آن زبان باشیم و در آن راستا حتی اشتباه هم بکنیم.
از اشتباه کردن نترسید .این امر جزئی از مراحل یادگیری به شمار میرود و بدانید که بدون ارتکاب
اشتباه نمیتوانید یک زبان جدید را بیاموزید .در این راستا ،الزم است با دیگران وارد مکالمه بشوید و
سعی کنید با افراد غربیه صحبت کنید ،از آنها آدرس بپرسید ،غذا سفارش دهید .آنوقت از این طریق
میتوانید در موقعیتهای متفاوت بهراحتی ارتباط برقرار کنید .در این مسیر باید صبور باشید زیرا ممکن
است کلمات مورد نیاز یادتان نیاید یا اشکال گرامری داشته باشید ،اما بهمرور قادر به برطرف کردن آنها
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باتری انعطافپذیری که روی پارچه چاپ میشود
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پودر سوخاری بغلتانید و درون روغن بیندازید .پس از طالیی شدن کراکتها ،آنها را از روغنکشیده و روی
دستمال کاغذی حولهای بگذارید تا روغن اضافهشان گرفته شود.
منبع :روز یاتو

سوددهی دوباره لوتوس به لطف مدلهای ویژه
لوتوس بازگشتی دراماتیک به عرصه مالی را اعالم کرد! این کمپانی بریتانیایی سال مالی 2016-2017
را با سود پیش از کسر مالیات پشت سر گذاشته است.
در خالل سال مالی یاد شده لوتوس سود قابلتوجه  2.6میلیون دالری داشته که بهبود بسیار
چشمگیر نسبت به ضرر  21میلیون دالری در یک سال قبل از آن است .البته وقتیکه مواردی چون
مالیات و… را کسر کنید ضرر لوتوس در سال قبل به  14.5میلیون دالر کاهش مییابد .هرچند این امر
هنوز هم نشان میدهد لوتوس تا رسیدن به وضعیت مالی پایدار فاصله نسبتاً زیادی دارد.
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دارد.
«دیوید روداک» از وب سایت «اندروید پلیس» مینویسد که با توجه به اطالعات قابل استنادی که
از داخل شرکت گوگل به دست آورده ،اینطور به نظر میرسد که غول جستجو تصمیم دارد در روز ۲۱
آگوست ( ۳۰مرداد) نام نهایی اندروید  Oرا بیان کند.
این در حالیاست که «اوان بلس» ،خبر میدهد که اندروید  Oنیز در همان حوالی  ۲۱آگوست و در
همان هفته پس از آن روز ( ۲۱آگوست دوشنبه و اولین روز کاری هفته است) عرضه خواهد شد .به هر
حال میدانیم که احتماالً در اواخر مرداد ماه تا اوایل شهریور ماه ،گوگل میخواهد اندروید  Oرا معرفی
کند .اما سوال مهمتر اینجاست که چه کاربرانی آن را دریافت خواهند کرد؟ احتماالً خودتان پاسخ را
میدانید :کاربران پیکسل و نکسوس که درصد بسیار کوچکی از اکوسیستم اندروید را تشکیل میدهند.
با این حال روند عرضه نسخههای جدید اندروید از سوی شرکتهای تولید کننده موبایل نیز در
سالهای اخیر افزایش اندکی داشته و باید انتظار داشت تا چند ماه پس از عرضه ،بیشتر پرچمداران سال
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶به اندروید نسخه  ۸اندروید آپدیت شوند.
منبع:دیجیاتو

کراکت مرغ برزیلی
کراکت مرغ برزیلی غذایی بسیار خوشمزه است که روش تهیه آن را با هم مرور میکنیم.
مواد الزم برای  ۹تا  ۱۲نفر به شرح زیر است :مواد الزم برای فیلینگ :یک عدد قاشق غذاخوری روغن
زیتون ۴ ،حبه سیر خرد شده ،یک عدد پیاز خرد شده ۲ ،پیمانه مرغ پخته و ریشریش شده ،نصف قاشق
چایخوری پاپریکا ،نمک ۱۱۵ ،گرم پنیر خامهای ۳ ،قاشق غذاخوری جعفری تازه (خرد شده) .مواد الزم برای
خمیر :یک قاشق غذاخوری کره ۲ ،پیمانه شیر کامل 1/4 ،پیمانه آب مرغ ۲ ،پیمانه آرد کامل ،تخممرغ۲ ،
پیمانه پودر سوخاری ،روغن سرخ کردنی .در یک قابلمه متوسط ،روغن زیتون را داغ کنید ،سیر و پیاز را تفت
دهید تا طالیی شوند .مرغ ریشریش شده ،نمک و پاپریکا را افزوده و هم بزنید .مخلوط را داخل کاسه بریزید.
پنیر خامهای و جعفری را اضافه کرده و هم بزنید .در همان قابلمه ،کره را داغ کرده ،آب مرغ و شیر را بیفزایید.
بگذارید مواد بجوشند .سپس به تدریج آرد را افزوده و هم بزنید تا شکل خمیر بگیرند .خمیر را روی سطح
صاف گذاشته و تا گرم است ورز دهید تا کامال نرم و یکدست شود .به اندازه یک گردو از خمیر برداشته ،در
دست گلوله کنید .سپس آن را در کف دست باز کنید .یک قاشق از مواد را داخل آن بگذارید و دوباره آن را
قلقلی کنید .روغن را درون قابلمه بریزید و بگذارید حسابی داغ شود .کراکتها را ابتدا درون تخممرغ و سپس

سبکزندگی 

خواهید بود.
در یادگیری یک زبان ،پیش از یادگیری مهارت صحبت کردن باید توان شنیداری خود را بهبود
ببخشید .بدون شک هر زبانی را که برای اولین بار میشنوید ،برایتان عجیب خواهد بود .اما با چندین
بار گوش کردن به آن زبان ،این امر بهتدریج برایتان عادی خواهد شد و در نتیجه صحبت کردن به آن
زبان نیز آسانتر میشود .برای اینکه بتوانید تلفظ صحیح لغات را بیاموزید ،الزم است از سیدیهای و
برنامههای کمکآموزشی بهره بگیرید.
صحبت کردن به زبانهای مختلف نیاز به انجام حرکتهای مختلف با زبان ،لبها و گلو است .بنابراین
تلفظ لغات بیش از هر چیز حرکت فیزیکی است نه حرکت فکری .در این راستا ،برای یادگیری تلفظها
باید به لب و دهان افرادی که لغات را تلفظ میکنند با دقت نگاه کنیم و آنها را با دقت تقلید کنیم.
شاید به نظر در ابتدا سخت باشد اما بعد از مدتی و با تمرین فراوان این کار نیز آسان خواهد شد .تماشای
فیلمهای خارجی با زیرنویس نیز یکی از راههای دیگر برای یادگیری تلفظ صحیح واژهها به شمار میرود.
آخرین و اصلیترین مطلبی که باید همواره به آن توجه داشته باشید ،جدی بودن در دنبال کردن هدف
است .یادگیری یک زبان مستلزم تمرین است و در این راستا باید با جدیت آن را دنبال کنید.

اندروید  Oاحتما ً
ال  ۳۰مرداد ماه از راه میرسد
هنوز هم گزارشها از زمان عرضه اندروید  Oچندان دقیق نیستند .با این حال به نظر میرسد که
گوگل تصمیم دارد در ماه آگوست این نسخه از سیستم عامل اندروید را به شکل نهایی شده به دست
کاربران برساند اما هنوز هم مشخص نیست که غول جستجو دقیقاً در چه روز قصد انجام چنین کاری را
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ذکر این نکته مهم است که بهبودهای مالی لوتوس به عرضه مدلهای کام ً
ال جدید به دست نیامده
بلکه این ارائه نسخههای تولید محدود است که باعث سوددهی کمپانی شده است .از جمله این خودروها
میتوان به اوورا  ،GT430اگزیج کاپ  ،380الیزه اسپرینت ،اگزیج اسپورت  380و… اشاره کرد.
یکی از مقامات لوتوس گفته که مدلهای فعلی اگزیج و الیزه تا اوایل دهه میالدی آینده در بازار حضور
خواهند داشت و پس از آن شاهد ورود نسلهای جدید خواهیم بود.
منبع :پدال ()pedal.ir

محققان دانشگاه منچستر فناوری ارائه دادهاند که یکی از بزرگترین
مشکالت مربوط به ابزارهای پوشیدنی یعنی چگونگی برقرسانی به
آنها را حل میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل ،در تالش برای حذف نیاز
به استفاده از بستههای باتری که شکل و اندازه ابزارهای پوشیدنی را
محدود میکند ،دانشمندان دانشگاه منچستر سامانههای باتریمانند
انعطافپذیری ساختهاند که میتوان آنها را مستقیما روی الیاف
پارچه چاپ کرد .این دستاورد ،فرصتهای جدیدی برای تولید الیاف
الکترونیکی هوشمند مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست ارائه
میدهد که قادر خواهند بود انرژی را ذخیره کرده و همزمان بر فعالیت
انسانی و شرایط روحی وی نظارت کنند.
ک هستند و امکان شارژ
سیستمهایی موسوم به ابرخازنها سب 

سریع را فراهم میکنند و تولید ابرخازن گرافن محور و انعطافپذیر
جدید بدین معناست که میتوان آن را بر روی پارچه چاپ کرد .این
الکترودهای چاپ شده به دلیل تعامل قوی بین جوهر و الیاف ،ثبات
مکانیکی بسیار مطلوبی از خود نشان دادهاند .فناوری مورد بحث ،گامی
مهم به سمت تولید الیاف الکترونیکی پوشیدنی ارائه میدهد و با توسعه
بیشتر ابرخازنهای ابداعی ،میتوان پتانسیل ابزارهای پوشیدنی را تا
حد زیادی افزایش داد .دستاورد دانشگاه منچستر کاربردهای مهمی
در تولید لباسهای ورزشی نظارت کننده بر عملکرد ورزشکار ،ساخت
ابزارهای نظارتکننده بر سالمتی و قابل تعبیه در لباس و تولید گروه
جدیدی از ابزارهای ارتباطی سیار خواهد داشت .ابرخازن انعطافپذیر
جدید ،قابل شستشو بوده و این امر استفاده از آن را در تولید لباسهای
هوشمند ممکن میکند.
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