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People that excel in foreign languages usually have a successful career. 

 افرادی که در زبان های خارجی برتری می یابند معمولا یک زندگی شغلی موفق دارند.

  

Being able to speak several foreign languages can help your acceptance to scholarship programmes. 

 اینکه قادر باشی چندین زبان خارجی را صحبت کنی می تواند به شانس پذیرش شما در برنامه های بورسیه کمک کند.

  

Students that are exposed to two or more different foreign languages acquire better communicative 

abilities and have access to two different worlds. 

هایی ارتباطی بهتری را بدست آورده و به دو دانش آموزانی که در معرض دو یا چند زبان خارجی قرار می گیرند، توانایی

 دنیای مختلف دسترسی دارند.

  

Some people have an innate ability to learn languages easily and this ability usually opens up career. 

برخی از افراد یک توانایی ذاتی برای یادگیری ساده زبان ها داشته و این توانایی معمولا فرصت های شغلی آنها را 

 بیشتر میکند.

  

When a student tries to immerse himself/herself in a language, s/he should avoid using the dominant 

language and find ways to maximise his/her exposure to the new language. 



کند خودش را غرق یک زبان کند، او بهتر است از استفاده از زبان مادری اجتناب کرده و وقتی یک دانشجو سعی می

 هایی را برای به حداکثر رساندن قرارگیری در معرض زبان جدید بیابد.روش

  

Being fluent in a foreign language is not only a medium of communication but also a medium that 

surpasses language barriers. 

روانی و فصاحت در یک زبان خارجی نه تنها یک روش ارتباطی است، بلکه ابزاری است که سدهای زبانی را نیز پشت سر 

 گذارد.می

  

The school system should reinforce the knowledge of foreign languages by making them compulsory 

and by new teaching methods that will make learning easy and fun. 

های آموزشی جدیدی که های خارجی را با اجباری ساختن آن و همچنین استفاده از روشسیستم مدرسه باید دانش زبان

 کند، تقویت نماید.یادگیری را ساده و تفریحی می

  

People fluent in two or more different languages learn to embrace diverse cultures. 

 افرادی که در دو یا چند زبان مختلف روان هستند، یاد می گیرند که فرهنگ های مختلف را نیز بپذیرند.

A person of diverse interests can talk on many subjects. 

A person of various interests can talk on many subjects. 

A person of different interests can talk on many subjects. 

A person of distinct interests can talk on many subjects. 

  

People that are able to speak foreign languages usually have high self-esteem. 

 های خارجی را صحبت کنند معمولا عزت نفس )اعتماد به نفس( بالایی دارند.افرادی که قادرند زبان

  

Questions: 

How important is to know foreign languages today? 

How can the knowledge of foreign languages help you find a job? 

 


