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بهترین روش آموزش زبان به کودکان چیست؟

همه ما میدانیم که آموزش زبان به کودکان چقدر میتواند در یادگیری سریعتر و عمیقتر و همینطور عالقه
کودکان به یادگیری زبان تأثیرگذار باشد .اما مسئلهای که پیش میآید این است که طبیعتا ً انتظار نمیرود بتوان
همان روشهایی را که برای آموزش زبان به بزرگساالن استفاده میشود برای کودکان نیز به کار برد .به همین دلیل
هم والدین و مدرسان زبان انگلیسی دائما ًبه دنبال به روز کردن اطالعات و همینطور پیدا کردن بهترین و تازهترین
روشها برای آموزش زبان به کودکان هستند.
لزوم آموزش زبان به کودکان
اولین مسئلهای که در این رابطه باید بررسی کرد لزوم آموزش زبان به کودکان است .چرا همیشه گفته میشود
برای آموزش زبان باید از سنین پایین شروع شده و یادگیری کودکان را سرعت ببخشد؟ به طور کلی برای این
مسئله دالیل متفاوتی وجود دارد .برای مثال اینکه کودکان زیر  ۱۲سال معموال ً میتوانند لهجهها را به خوبی
آموزش دیده و یاد بگیرند ،در حالی که این مسئله برای کودکانی بزرگتر از این رده سنی به مراتب سختتر و
طوالنیمدتتر خواهد بود.
مسئله بعدی که میتوانیم به آن اشاره کنیم نتایج مثبت یادگیری زبان دوم است .به طور کلی یادگیری زبان دوم
و در واقع دو زبانه بودن باعث میشود که کودکان باهوشتر شده و قدرت هوشی و درک باالتری را به دست آورند.
عالوه بر این یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم میتواند در افزایش تمرکز کودکان نیز مؤثر واقع شود.
به همین دلیل هم تأثیرات مثبت یادگیری زبان دوم حتی میتواند در شخصیت و ذهن کودک نیز شکل بگیرد.
مسئله دیگری که میتوانیم اشاره کنیم این است که با یادگیری زبان انگلیسی کودکان ،مسافرتهای خارج از کشور
برای آنها جذابتر و لذتبخشتر شده و خاطره شیرینی را برای خود کودکان و همینطور والدین به جا خواهد
گذاشت .در چنین صورتی دیگر کودکان در سفرهای خارج از کشور بیتابی نکرده و به راحتی خوش خواهند گذراند.
استفاده از بازی برای یادگیری زبان انگلیسی
یکی از بهترین راههای یادگیری زبان به کودکان آن است که از بازی کمک بگیرید .تحقیقات نشان میدهد که
وقتی کودکان در حال بازی هستند میتوانند به طور طبیعی چیزهایی را یاد بگیرند و آموزشهایی را دریافت کنند.
به همین دلیل نیز یکی از بهترین روشهای یادگیری زبان به کودکان با کمک بازی استفاده از فلش کارتهایی
است که میتوانند در جریان بازی آموزشها و تکرار کلماتی را نیز به همراه داشته باشند .عالوه بر این سایر
روشهای بازی برای یادگیری زبان به کودکان استفاده از بازیهایی مثل پانتومیم ،بازیهای فکری ،بازی با کلمات،
بازیهای آنالین و ...خواهد بود.
رعایت ترتیب آموزش زبان به کودکان
عالوه بر بازی ،یادگیری اصولی زبان به کودکان نیز میتواند در میان بهترین روشها قرار بگیرد .در این حالت
بهتر است که در فرآیند یادگیری به ترتیب از حروف انگلیسی ،کلمات کاربردی ،عبارات مهم و کاربردی ،جمالت
ساده ،جمالت ابتدایی و ...استفاده شود .این کار باعث میشود که ذهن کودک شما رفتهرفته آمادگی الزم را پیدا
کرده و پذیرای اطالعات سختتر و کاملتری نیز بشود.
استفاده از کتاب خواندن برای آموزش زبان به کودکان
یکی دیگر از روشها و نکات مهمی که میتوانید در یادگیری زبان انگلیسی به کودکان خود به کار بگیرید خواندن
کتابهای داستان به زبان انگلیسی است .این روش به لحاظ برقراری ارتباط چشمی و تصویری با تصاویر جذاب و
رنگارنگ کتاب میتواند برای کودک بسیار سرگرمکننده و مفرح باشد .در کنار این نیز تأثیر یادگیری این روش از
یادگیری زبان بسیار باال بوده و در خاطر کودک شما باقی خواهد ماند.
نکتهای که در این رابطه باید یادآور شویم است که در طی تماشای تصاویر موجود در کتاب از کودک خود
بخواهید که در مقابل سؤاالت انگلیسی ساده شما پاسخهای درستی بدهند .برای مثال به زبان انگلیسی از آنها
بخواهید که گربه ،گل ،آسمان و ...را در تصویر کتاب پیدا کرده و به شما نشان دهند.
تماشای کارتون و فیلم به زبان انگلیسی
امروزه دنیای فیلم و کارتون کودکان به حدی پیشرفت داشته که شما میتوانید با خیال راحت کودک خود را با
تماشای آنها سرگرم کنید .بسیاری از فیلمها و کارتونهایی که به زبان انگلیسی هستند جنبه آموزشی نیز دارند و
میتوانند در یادگیری زبان به کودکان شما بسیار مؤثر باشند .توصیهای که در این رابطه برایتان داریم این است
که این فیلمها و کارتونها را برای کودک خود بدون زیرنویس پخش کنید تا فرزند شما بتواند زبان انگلیسی خود را
از نظر شنیداری نیز تقویت کرده و به جمالت و کلمات وابسته نشود.
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تازههای علمی
تولید بزرگترین تراشه کوانتومی

طرح :محمد طحانی

تفنگت را زمین بگذار
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پاتک مایکروسافت به هکرها

مایکروسافت با دریافت مجوز از دادگاه شش دامنه مخرب را توقیف کرد .هکرها از این دامنهها
برای حمالت فیشینگ با موضوع کرونا و کالهبرداری از کاربران آفیس  ۳۶۵استفاده میکردند .طبق اسناد
دادگاه که توسط سایت  ZDNetرویت شده ،مایکروسافت گروه هکی را شناسایی کرده که مشتریان این
شرکت را از دسامبر سال گذشته میالدی هدف حمالت خود قرار داده بودند .هکرها به شرکتهایی که از
سرورهای ایمیل و زیرساختهای سازمانی روی خدمات ابری آفیس  ۳۶۵میزبانی میکردند ،ایمیل مخرب
میفرستادند .هکرها ایمیلها را به گونهای طراحی میکردند تا در ظاهر شبیه ایمیلهای ارسالی از طرف
کارمندان نزدیک یا شرکتهای همکار شود .این حمله در نوع خود منحصر به فرد است چون هکرها به جای
راهنمایی کاربران به سایتهای فیشینگ با صفحه الگین آفیس  ،۳۶۵آنها را با فایل آفیس فریب میدادند.
کاربر پس از باز کردن این فایل به صفحه نصب بدافزار هدایت میشد .این اپلیکیشن پس از نصب کنترل
کامل اکانت آفیس  ۳۶۵قربانی از جمله تنظیمات ،فایلها ،محتوای ایمیلها ،لیست مخاطبین ،یادداشتها
و غیره را به دست هکرها میسپارد .مایکروسافت میگوید هکرها با استفاده از این اپ مخرب توانستهاند
بدون نیاز به هک کردن پسوردها و با به دست آوردن توکن  OAuth2به طور کامل کنترل اکانت قربانی را در
دست بگیرند .برخی از این حمالت موفقیتآمیز بودهاند که دالیل آن شباهت اپلیکیشن مخرب به اپهای
رسمی مایکروسافت ،محیط ماژوالر آفیس  ۳۶۵و رواج نصب اپهای شخص ثالث در آن و استفاده هکرها
از تکنیک هوشمندانه ذکر شده است .مایکروسافت حدودا ًیک هفته قبل در دادگاه از هکرها شکایت و شش
دامنه که آنها برای میزبانی اپلیکیشنهای مخرب آفیس  ۳۶۵استفاده میکردند را شناسایی نمود .به گفته
این شرکت هکرها در ابتدا حمالت فیشینگ را با موضوع مرتبط با کسب و کار انجام میدادند ،اما پس از
همه گیری ویروس کرونا به سرعت موضوع ایمیلهای مخرب را به کرونا تغییر دادند .مایکروسافت میگوید
نصب اپ مخرب تازه شروع کار هکرها بوده و آنها قصد داشتهاند در ادامه حمالتی موسوم به  BECرا ترتیب
دهند .در این حمالت هکرها از طرف کارمندان ،مدیران ارشد یا شرکتهای همکار ،به کمپانیها ایمیل ارسال
کرده و با فریب قربانی به انجام تراکنشهای مربوط به کسب و کار ،پول را به حساب خود واریز میکنند.
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محققان دانشگاه ام.آی.تی با استفاده از
اتمهای مصنوعی ،راهی برای تولید بزرگترین
تراشه کوانتومی در نوع خود ابداع کردند.
به گزارش ایسنا ،اتمها از برشهای نازک
میکروسکوپی الماس ایجاد شدهاند .دیرک
انگلوند ،استادیار گروه مهندسی برق و علوم
کامپیوتر ام.آی.تی در بیانیهای گفت :این
موفقیت نقطه عطفی در زمینه پردازندههای
کوانتومی است .رایانههای استاندارد و پردازندهها
از بیت در تراشههای خود برای پردازش استفاده
میکنند اما در رایانههای کوانتومی این عملیات با
استفاده از بیتهای کوانتومی یا کیوبیت انجام
میشود .این قابلیت به رایانههای کوانتومی اجازه
میدهد تا بتوانند همزمان چند محاسبه را انجام
دهند و مسائلی که حل آنها با رایانههای معمولی
امکانپذیر نیست به راحتی انجام شود .به همین
ترتیب ،رایانههای کوانتومی از کیوبیت استفاده
میکنند نه بیت .در پردازش کوانتومی یک
کیوبیت یا بیت کوانتومی واحد پایهای پردازش
کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی بوده و مشابه بیت
در رایانههای کالسیک است :کوچکترین واحد
ذخیره اطالعات و معیاری از مقدار اطالعات
کوانتومی است .از نظر فیزیکی ،کیوبیت یک
سامانه کوانتومی دوحالتی است ،یعنی سیستمی
که توسط مکانیک کوانتومی به درستی قابل
توصیف است و هنگام اندازهگیری یکی از دو
حالت ممکن خود را اختیار میکند .یک کامپیوتر
کوانتومی قادر است تمام محاسبات را یکباره و
همزمان انجام دهد.
اتمهای مصنوعی که محققان از آن به عنوان
میکرو چیپلتهای کوانتومی یاد میکنند  ،از
مراکز رنگی در الماسها تشکیل شده است.
فضاهای خالی مملو از اتمهای دیگر مانند ژرمانیم
و سیلیکون است.

