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انواع یادگیری روش های 

زبان انگلیسی و هر آنچه 

 درباره ی آن باید بدانید
 

 

چگونه زبان انگلیسی را بدون کالس  

 یاد بگیریم؟



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

2 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

مقاله کرده  این  به خواندن  عزیزی که شروع  و  شما، دوست  اید، حتما در گیر 

انگلیسی دار زبان  کالس  یادگیری  شاید  امتحان هستید.  را  مختلف  های 

انواع  کرده ثابت  عضو  کودکی  از  یا  و    زبان   آموزش  هایکالس اید 

 شکل  به  را  آن  کردن  صحبت  قدرت  چنان  هم  اما  …اما.  …ایدبوده  انگلیسی

 این   که  کنیممی   دعوت  شما  از  احترام  با   است  طور  این  اگر.  ندارید  روان  و   مؤثر

توانیم زبان انگلیسی را  نید تا بیاموزید که چگونه می ک  مطالعه  پایان  تا  را   متن

بدون کالس یاد بگیریم. وقتی شیوه درست صحبت کردن به زبان انگلیسی را  

برقرار کنیم و  بدانیم، می  ارتباط  افراد در سراسر دنیا  با دیگر  به راحتی  توانیم 

تجربه دامنه  و  افکار  ارتباطات،  ای  دنیای  در  دهیم.  بسط  را  خود  مروز،  های 

نفس و شیوایی کالم دیگر  بهارتباطات معنای جدیدی به خود گرفته است. اعتماد 
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تنها مختص ارتباط با خانواده و اجتماع نیست و به کمک امکانات جدیدی که  

توانیم با فردی در دورترین  در اختیار داریم در عرض یک چشم برهم زدن، می 

اییم و دوست شویم. زبان انگلیسی،  گو کنیم، ارتباط برقرار نمونقطه جهان گفت

نه، در  نزدیک  یا  بیاید  است. خوشمان  ارتباطات  این  برای  ابزار  بهترین  و  ترین 

های المللی در زمینهجهان فعلی زبان انگلیسی ابزاری مهم برای ارتباطات بین

  ها زبان   تمام  برای  اینکه  ضمن  پس.  است  … مختلف علمی ، اقتصادی و تجاری و

یاد  ا  هافرهنگ   و را  انگلیسی  زبان  چگونه  که  بدانیم  باید  هستیم،  قائل  رزش 

بگیریم. اگر بدانیم چگونه زبان انگلیسی را بدون کالس یاد بگیریم، در وقت و 

 .توجهی سود خواهیم کردی خود به شکل قابلهزینه

 

 با معلم یا بدون معلم، مسأله این است 

ی ما کامال مشخص است. اما پرسش این نقش آموزگار و مربی خوب برای همه 

ها و مربیان عالی همچنان کُمِیت ما در  جاست که چرا گاهی با وجود تمام تالش 

زند. اگر شما بهترین معلم انگلیسی تاریخ بشریت  یادگیری زبان انگلیسی لنگ می 

ای در یادگیری  در هفته، معجزه  باشید، تنها با چند ساعترا هم در اختیار داشته

گرفت. آنچه که برای یادگیری مؤثر نیاز داریم، خودآموزی است.  صورت نخواهد 

ای مناسب برای خود طراحی کنیم و به آن پایبند یعنی قصد کنیم که برنامه 

این پیشنهاد عکس بمانیم. شاید عده باشند و   العمل منفی داشته ای در مقابل 

بهانه راانواع  روش    ها  به  انتقاد  در  که  چیزی  مثال  کنند.  مطرح  آن  رد  برای 
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رسد، این است: زبان فرایندی است  خودآموزی زبان انگلیسی زیاد به گوش می

گیرد و برای یادگیری آن نیاز به افراد دیگر است. این  که در ارتباطات شکل می

مختلف های  فرمایش کامال درست و منطقی است، اما کامل نیست. تمرین مهارت 

طور که رمز موفقیت لیونل  سازد. همان تر میبه طور انفرادی ما را قوی و قوی 

به گفته مهم  ی خودش، ساعت مسی  است. پس  انفرادی  تمرین  متمادی  های 

  ۳۳است که بیاموزیم چگونه زبان انگلیسی را بدون کالس یاد بگیریم. در ادامه  

 .استراهکار برای این منظور مطرح شده

 

 صدای خود ضبط  -۱

 

خواهد  مفید  بسیار  اما  برسد،  نظر  به  عجیب  کمی  کار  این  ابتدا   شاید  بود. 

کنید متن یا فیلمی را به زبان انگلیسی گوش بدهید و سپس همان متن و  سعی 

جمالت را با صدای خود بخوانید و آن را ضبط کنید. هر دو نسخه را مقایسه  



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

5 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

کنید. این تمرین را ادامه    اصالح   کنید و سعی نمایید، ایرادات و نواقص خود را

کم بدهید. انسان به طور طبیعی ویژگی پیروی و تقلید کردن دارد. با این کار کم

 .کرد اید، صحبت خواهید شما هم مشابه نسخه اصلی فایلی که تدارک دیده 

 

 تمرین با صدای بلند  -۲

های با صدای بلند زبان خواندن مثل حرف زدن عادی نیست. برای تقویت ماهیچه

کنید.   است، بلند بلند تمرین های دیگر الزم صوتی در هنگام حرف زدن به زبان 

دقیقه به بلند خواندن انگلیسی اختصاص بدهید، متوجه    ۱۵تا    ۱۰وقتی روزانه  

مینقص کلمات  درست  ادای  و  خود  بهای  اگر  با  شوید.  دارد،  امکان  رایتان 

تمریندوست  سعی  تان  و  روزمره کنید  عبارات  و  جمالت  در  کنید  موجود  ی 

 .خوانید، به خاطر بسپاریدمطالبی را که می 

 

 های انگلیسی خواندن ترانه -۳

هایی به زبان انگلیسی بخوانید.  گرفتن برای خود ترانه  در هنگام رانندگی یا دوش 

گرفتن، خواندن برای شما بسیار مفید است. چون این    به ویژه در هنگام دوش

شوید، بلکه والدین محترم  آمیز اطرافیان روبه رو نمی بار نه تنها با سخنان اعتراض 

اند، به شما افتخار خواهند کرد. گذشته از  از اینکه فرزندی چندزبانه تربیت کرده 

د دارد که شما را  های انگلیسی، اصطالحات و عبارات مفیدی وجو اینها در ترانه 
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آگاه می آنها  کاربرد  و  استفاده  به  با  نسبت  همراه  یادگیری  اینکه  سازد. ضمن 

باشید   تر است. مثال اگر دقت کردهتر و به یادماندنیموسیقی و ریتم بسیار ساده 

ها را به صورت ریتمیک و  هاست. چون ترانه تر از ترانهبه یاد آوردن اشعار سخت

 .انددر یادتان مانده   اید وآهنگین شنیده

 

 های کوتاه تماشای فیلم -۴

های کوتاهی از منابع مختلفی که در دسترس دارید تهیه کنید و  ویدئوها و فیلم 

انگلیسی   آنها را تمرین و تکرار نمایید. امروزه دسترسی به ویدئوهایی به زبان 

ف و های مختلاست و وجود وبسایت  برای آموزش و یادگیری بسیار ساده شده

ساده شبکه بسیار  را  آنها  به  دستیابی  اجتماعی  و    کرده  های  ویدئوها  است. 

کنید جمالت و عبارات را به    برند. سعیهای کوتاه تمرکز شما را باالتر می فیلم

دادن را    برداری کنید. گوشدقت تحلیل کنید. فیلم را متوقف کنید، یادداشت 

 .کامال مسلط بشویدتکرار نمایید تا به کل جمالت و موضوعات 

 

 صداآشنایی با حروف صدادار و بی -۵

ی شان بسیار مهم است. وقتی شیوهی ادا کردنصدا و نحوه حروف صدادار و بی 

خواندن حروف را به درستی بیاموزید، در خواندن و استفاده از لغات و کلمات  



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

7 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

  داشت. حتی به نوشتن امالی صحیح کلمات هم مسلط  جدید مشکلی نخواهید

 .خواهید شد

 

 «آشنایی با صدای مهم »شوآ -۶

رایج  از  انگلیسییکی  زبان  صداهای  و   «شوآ » ترین  بشناسید  را  آن  است. 

 .کاربردش را بدانید

 

 توجه به زیر و بم صدا -۷

در زبان انگلیسی زیر و بم صدا و لحن و تأکید، برای ادای کلمات و جمالت خیلی  

جمالت زبان اصلی، لحن و تأکیدها و افت و خیز  دادن به    مهم است. با گوش 

ی درست ادا کردن جمالت و کلمات را بدانید جمالت را یاد بگیرید. وقتی نحوه 

 .کنیددر شنوایی انگلیسی نیز مهارت پیدا می 

 

 ها ها در واژهتوجه به تعداد بخش -۸
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بخش باید کجا باید بدانید که هر واژه چند بخش است و تأکید شما در ادای هر  

کنند تا کلمات  های ُفنتیکی )آوایی( به شما کمک میقرار بگیرد و عالئم و نشانه

 .را درست بشنوید و درست بگویید

 

 آشنایی با مؤکد کردن جمالت -۹

انتقال  ای تأکید قرار میوقتی روی کلمه  دهیم، به شنونده و مخاطب خود در 

می  کمک  زیمفهوم  بستگی  معنا  انتقال  نحوهکنیم.  و  گوینده  به  ی  ادی 

ی انتقال معنا دارد. اگر تأکید و فشارهای الزم روی کلمات  کردن و شیوه صحبت
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آید و شنونده منظور را دریافت نامناسبی قرار بگیرد، سوءِتفاهم کالمی پیش می

 .کندنمی

 

 کار کردن روی عباراتی مشخص -۱۰

هایی که علیرغم  . عبارتبرخی جمالت و عبارات کاربرد زیادی در محاوره دارند

ی حرف زدن شما  کنند و به شیوهبودن، جمالت شما را زیبا و شکیل میکوتاه

  … بخشند. مثال در فارسی عباراتی نظیر: »به عبارت، در واقع وی خوبی می جلوه

  انگلیسی   در.  کنندکمک   جمالت  ادای   و   مفاهیم  بیان  برای  شما  به  توانندمی   «

یعنی عباراتی جانبی برای بیان منظور که شما را در    . است  طور همین  دقیقا  هم

کنند و البته با ایجاد مکثی کوتاه،  تکمیل معنی و زیباسازی جمالت یاری می

 .گذارندهای بعدی را در اختیار شما میاجازه تأمل برای ساختن بخش

 

 نظم و ارتباط و مفهوم کاربردی واژگان  -۱۱

باشد. اما باید  رادف زیادی وجود داشته ممکن است برای یک مفهوم، واژگان مت

 و small دقت کنید تا مکان مناسب برای کاربرد هر واژه را بشناسید. مثال واژه

short   .اما کاربرد هر یک متفاوت است از نظر ترادف معنایی مشابه هستند، 

کاربردی ندارد. به   small شود و بیان می  short برای نمونه موی کوتاه با لغت 
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ترکیب میان  دقت ارتباط  آنها  کاربرد  و  واژگان  صورت  های  این  غیر  در  کنید. 

 .شودزدن ایجاد می داری در حرف های خندهسوءِتفاهم 

 

 توجه به افعال چندقسمتی -۱۲

قسمتی کمی دشوار و گیج کننده است. شاید بپرسید افعال  یادگیری افعال چند

از جمله افعال   look down on یا break down چندقسمتی کدامند. مثال

ی التین دارند. ریشه زبان انگلیسی ژرمن  چندقسمتی هستند که معموال ریشه

نرمن  غلبه  و  تسخیر  از  پس  بسیاری  التین  واژگان  دلیل  همین  به  و  ها  است 

های مستقر در نرماندی فرانسه( در قرن یازدهم، به این زبان  )گروهی از وایکینگ 

های تاریخی، واقعیت ماجرا این است که افعال  ستان است. گذشته از دا  وارد شده

کردن،   چندقسمتی کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند. برای انگلیسی صحبت

کنید و اگر اشتباه کنید که درصد احتمال    باید از این افعال در کالم خود استفاده 

حرف  باالست،  بسیار  خندهآن  بیتان  و  میدار  فهم  معنی  برای  و  معنای  شود 

بررسی کالم را  آن  بستر  باید  بیان    تان  برای  قسمتی معموال  افعال چند  کنید. 

 .شوند و مفهوم حرکت را در خود نهفته دارندحرکت استفاده می 
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 های کوتاه و سریع شناخت پاسخ -۱۳

مفهوم  تسریع  ضمن  که  دارد  وجود  واژگانی  زبان  هر  زیبا  در  را  کالم  رسانی 

 شوند. پس سعی ن آنها، احساسات و عقاید بهتر منتقل میکار بردکنند. با بهمی

 . …و  OK ،no problem ،fine :کنید آنها را یاد بگیرید. مثل

 

 گویی و توجه به زمان آنداستان  -۱۴

ها گویی است. همه دوست دارند قصه ی داستان و داستانبشر به طور کلی شیفته

دنبال  می   را  وقتی صحبت  بایدکنند. پس  را    سعی   کنید،  موضوعات  که  کنید 

های مناسب کمک بگیرید. مثال  ی خود از زمان کنید. در قصه  گونه تعریف روایت 

باشد، اما   گویید در گذشته رخ داده ای که از آن میممکن است موضوع و خاطره 

از پیش درگیر و عالقه  از زمان حال، مخاطب را بیش  با استفاده  مندِ بیان آن 

 .دکنداستان شما می 

 

 مکث به موقع -۱۵

به موقع   باید  تأثیرگذاری  برای  زبانی  اما در هر  نیست،  سریع حرف زدن مهم 

اوقات با ایجاد  مکث کنید و پاسخ و واکنش مخاطب خود را بررسی نمایید. گاهی

 .کنیدمند و کنجکاو میها، مخاطب را عالقه مکث در جمالت و صحبت
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 قالب معنی واحد شناسایی ترکیبی از واژگان در  -۱۶

ها و جمالتی که شوند. عبارتها منتقل میاوقات، مفاهیم از طریق عبارت گاهی

  معنی   بشکنیم،  …ها، حروف اضافه و تر یعنی واژه اگر آنها را به قطعات کوچک 

  هم   کنار  در  اجزاء  از  گروهی  حقیقت  در.  رودمی   دست  از  شده  ساخته  واحد  کل

ها و عبارات را بشناسیم  باید این ترکیب  پس.  کنندمی  منتقل  را   جدیدی  معنی

کنند تا زیبا صحبت ی استفاده از آنها را بدانیم. این عبارات به ما کمک می و نحوه 

 .کنیم و بدانیم که چگونه زبان انگلیسی را بدون کالس یاد بگیریم

 

 تلفظ حروف و آواهای جدید  -۱۷

تفاوت   B و V ها میانمشکل دارند. اسپانیایی R و L ها در گفتن حروفژاپنی 

کنند. به هر حال اهل هر کجا که  تلفظ می  v را مشابه w هاقائل نیستند. آلمانی

باشید تلفظ بعضی حروف و آواها برای شما دشوار است. این حروف را بشناسید 

کمی  TH زبانان با ادای ترکیبو روی تلفظ صحیح آنها کار کنید. مثال فارسی

آغاز یادگیری نتیجه تلفظ درست این ترکیب، تالشی  مشکل دارند. معموال در  

 .آیددار از کار درمی مَذبوحانه و خنده 
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 انتخاب لهجه دلخواه  -۱۸

انگلیسی صحبت باید لهجه مورد نظر خود را انتخاب کنید. بنا به  برای  کردن، 

گاهی  و  بریتانیایی سلیقه  لهجه  به  افراد  از  بعضی  ناخودآگاه،  احساساتی  اوقات 

دارند و برخی دیگر دوست دارند لغات و جمالت را به سبک آمریکایی ادا  عالقه  

 .ای استکنند. به هر حال انتخاب با شماست و این مسأله کامال سلیقه

 

 

 تقلید از مشاهیر -۱۹

تان را برای تقلید کردن انتخاب کنید. مثال در میان افراد مشهور، فرد مورد عالقه 

توانید به کامبربچ )بازیگر نقش شرلوک هولمز( هستید، میاگر طرفدار بندیکت  

شود، لهجه و کلمات او را تقلید  ی شما باعث می کنید. عالقه  هایش توجه فیلم

کنید. این کار در تسریع یادگیری شما مفید است. البته اگر فرد مورد نظر شما  

 .دیوید بکام است، بهتر است در انتخاب خود تجدیدنظر کنید

 

 استفاده از آیینه برای ادای کلمات  -۲۰
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گیری نیاز دارد. اما سایر حروف خیلی ساده به نفس P ادای بعضی حروف نظیر

شوند. برای اصالح حالت تلفظ خود از آیینه کمک بگیرید.  و بدون زحمت ادا می

کردن شما را تحت    در مقابل آیینه تمرین کنید تا حروفی که سرعت صحبت

 .ند، بشناسیددهتأثیر قرار می 

 

 تمرین تند خواندن -۲۱

سازد. مثل قوری گل قرمزی  ترکیب واژگان در برخی جمالت تلفظ را دشوار می 

خودمان. سعی کنید عبارات این چنینی را در زیان انگلیسی شناسایی و تمرین  

کنید. این حرکت روی سرعت حرف زدن و توانایی هماهنگی شما برای ادای  

 .جمالت اثر مثبتی دارد
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 ها و هجی کردن حروف اسامی اهمیت اعداد، تاریخ -۲۲

تأثیر باشد و آن را  شاید هجی کردن حروف یک اسم به نظر شما مسخره و بی

در حد آموزش کودکستان بدانید، اما باید بگویم که سخت در اشتباه هستید.  

بهبود  ها، اعداد و حروف به طور جداگانه، تمرکز و دقت شما را  تمرکز بر تاریخ 

 .بخشدمی

 

 دقت به الگوهای افت و خیز جمالت -۲۳

در شیوه  و خیزی که  افت  و  بودن جمالت  بم  و  کار  زیر  به  ادای هر جمله  ی 

برید، در زبان انگلیسی بسیار پیچیده است و اهمیت خیلی باالیی دارد. زیرا  می

این  کار برده شده در  نیمی از مفاهیم مورد نظر گوینده از طریق احساسات به 

 .شودافت و خیزها مطرح می

 

 شناسایی خاستگاه فیزیکی ادای حروف -۲۴

باید بیامورید که برای تلفظ هر آوا و حرف، از کدام بخشِ ساختمان گویشی خود 

فیزیکی صحبت نظام  به طور کلی  بگیرید.  ها، پشت  کردن، شامل دندان کمک 

ها به درست  از این بخشی استفاده از هر یک  ها و سقف دهان است. شیوه دندان 

 .کندحرف زدن کمک شایانی می
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 ها تقلید از انگلیسی زبان  -۲۵

شد. حال باید دقت کنید   در مرحله قبل، اهمیت استفاده از ابزار گویشی مطرح 

کنند و سعی که افراد انگلیسی زبان چگونه از نظام فیزیکی گفتار استفاده می

 .کنید کنید از آنها تقلید 

 

 توجه به اهنگ جمالت  -۲۶

بر اساس بخش  گیرد. در  های مؤکد و غیر مؤکد شکل می ریتم و آهنگ زبان 

های مختلف  های انگلیسی و اسپانیایی، زمانی که برای مؤکد کردن بخشزبان

کالم در نظرگرفته شده است، یکسان است. خوب به این نکته دقت کنید، زیرا 

بخش در  تأکید  عباراتساوی  گوناگون  و  های  ریتم  تشکیل  باعث  و جمالت  ت 

 .گرددآهنگی خاص می 

 

 یادگیری اصطالحات -۲۷

فرهنگ گاهی تفاوت  سوءِتفاهماوقات  خنده ها،  می های  ایجاد  برای داری  کند. 

یادگیری زبانی جدید باید اصطالحات را نیز بیاموزید. برای نمونه عبارتی مانند  

گر تالش کنید معادل عبارات  »خسته نباشید« در زبان انگلیسی وجود ندارد. ا

 .بود تان را عینا به انگلیسی ترجمه کنید، ناموفق خواهیدزبان مادری 
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 دقت به جزئیات  -۲۸

 

قرار گاهی هم  کنار  آنها  اوقات  تلفظ  شکل  در  صداها  و  حروف  بعضی  گرفتن 

نحوه کنید. به ویژه در زبان عامیانه    کند. به این جزئیات دقتتغییراتی ایجاد می 

شود  گفته می wanna به شکل  want to ی ادای کلمات متفاوت است. مثال 

 .هایی از این دستو مثال 
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 آرام صحبت کردن -۲۹

کردن، تأثیر بیشتری روی مخاطب دارد  دهد که آرام صحبت مطالعات نشان می 

شود، توجه و تمرکز شنونده به سخنان گوینده بیشتر شود. ضمن  و موجب می 

 .آیدان اشتباه کردن نیز پایین می اینکه امک

 

 

 تمرین آهنگ و ریتم -۳۰

های مختلف  توجه به اشعار منقطع، تمرین خوبی برای یادگیری تأکید در بخش 

 .توان یافتجمالت و کلمات است. نمونه اشعار منقطع را در اشعار کودکانه می

 

 یادگیری ابراز احساسات به زبان انگلیسی -۳۱

از   می برخی  استفاده  احساسات  بروز  برای  عبارات  و  آواها  مثال  واژگان،  شوند. 

را می  انگلیسی آن  نمونه عبارت »خدای من« که همه معادل  این  دانند،  از  ای 

معنی که برای انتقال حس  عبارات احساسی است. یا حتی شناخت اصواتی بی 

ای بیان نفرت از  روند بسیار مهم است. مثال در زبان انگلیسی بردرونی به کار می 

شود. چیزی شبیه )ایش یا اَه  استفاده می «yuck» اند، از طعمی که نپسندیده

 .اَه(
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 سازی و بیان جمالت به عبارتی دیگرمعادل -۳۲

را که می  بتوانید عباراتی  برای  باید  نیست  به مضمون کنید. الزم  نقل  شنوید، 

م خود منعکس کنید، بلکه  اید، در کالحرف زدن دقیقا جمالتی را که یاد گرفته

ی خودتان آن را  کنید و به شیوه  باید بتوانید هر جمله را به زبان خود بازیابی

 .بیان کنید

 

 

 ی کلماتشدهاستفاده از شکل کوتاه  -۳۳

کند و ی آنها، انرژی و زمان شما را ذخیره می شده  ها یا شکل کوتاهانقباض واژه

می  روان باعث  که  جایصحبتتر  شود  به  مثال   بگویید should not کنید. 

shouldn’t.  باعث می ای  کنید و حرفه   تر صحبتشود زیباتر و روان این کار 

 .نظر برسیدبه

دقیقه را به هر    ۱۵روز در نظر بگیرید و در طی این مدت روزی    ۳۳برای خود  

یابید که چگونه زبان  ها درمی بدهید. با این روش   ها اختصاص یک از این روش 

می  انگلیسی  زبان  به  تسلط  از  بعد  بگیرید.  یاد  بدون کالس  را  توانید انگلیسی 

آموزگاری خوب بشوید و تجربیات مفیدتان را به دیگران نیز منتقل کنید. فقط  
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« کنید چراکه پیشرفت و موفقیت شما آرزوی  یادتان نرود یادی هم از »چطور 

 .همیشگی ماست

 

 

 

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی 

 چیست؟ )طبق مطالعات جدید(
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انگلیسی   زبان  یادگیری  دنبال  به  که  کسانی  از  خیلی  مانند  هم  شما  احتماال 

روش   بهترین  یا  کنم؟  استفاده  روشی  چه  از  که  پرسید  می  خود  از  هستند، 

سایت استاد  تا پایان این مقاله ی ارزشمند از  ان انگلیسی کدام است؟یادگیری زب

پرسش های شما به سادگی جواب خواهیم داد. این به ،مقدسی همراه ما باشید 

روش که جدیدترین متد آموزشی در تمامی موسسات معتبر دنیاست یادگیری  

 !درصد سرعت می بخشد ۴۰زبان انگلیسی را تا 

 زبان انگلیسیهر زبان آموزی این سوال را از خود می پرسد، که چطور باید  

از چه روشی استفاده کنم؟ تجارب چندین ساله مدرسان زبان   راشروع کنم و 

    انگلیسی نشان داده است که هر فردی روش خاص خود را

 .برای یادگیری سریع تر زبان انگلیسی دارد 

این   در  مثال  مبعنوان  این  از  بهترین روش های  اشاره کردیم که    قاله بخش 

 برای هر فرد کدام است؟  یادگیری لغات انگلیسی

 !!روش های مبهم و کلی که در سرتاسر اینترنت مشاهده می کنید

اگر در اینترنت فارسی جستجویی کنید، می بینید که روش هایی مبهم و کامال  

انگلیسی به شما پیشنهاد می  کنند که به هیچ    قدیمی را برای یادگیری زبان 

 :وجه پایه ای نیستند. مثال اینکه

 .را تماشا کنید بهترین فیلم و سریال های زبان انگلیسی •
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که به موضوعات شان عالقه مندید  کتاب ها، مجالت و صفحات اینترنتی •

 .بخوانید

 .با زبان انگلیسی راه اندازی کنید وبالگ •

کنید   • انگلیسی صحبت  مجازی  و  واقعی  دوستان  پا  با  و  دست  )هرچند 

 شکسته(

 .انجام دهید بازی های موبایل مخصوص یادگیری زبان انگلیسی •

 .رادیوی انگلیسی گوش کنید •

 .جلو آینه انگلیسی صحبت کنید •

 … و •

روی لینک های باال که کلیک کنید، می بینید که ما همه آنها را توضیح داده  

  هستند،  انگلیسی زبان تقویت  مکمل  های روش   فقط ها  این ؟…اما ایم، 

 ! انگلیسی زبان یادگیری  برای علمی  و ای پایه روش یک نه

 

زبان  یادگیری  برای  جدید  وکامال  ای  علمی،پایه  روش 

 انگلیسی

ان نشان داده است که یادگیری زبان انگلیسی باید بصورت مطالعات پژوهشگر

اینکه   (Efficient) بهینه تا  بگیرد  چه؟   .(Effective) موثرصورت  یعنی 
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فرض کنید می خواهید از تهران به پاریس بروید. شما می توانید این مسافت را  

( پس  پیاده بروید، با دوچرخه یا اتوبوس یا با هواپیما. )فکر کنم متوجه شدید!

تمام این روش ها برای رفتن به پاریس موثر هستند ولی کدامیک بهینه است؟  

، ممکن است شما نیل بهینه بودن بستگی به شما داردجواب ساده است،  

بهینه  )روش  بروید  پاریس  به  دوچرخه  با  بخواهید  و  باشید  آلمسترانگ 

اشته باشید حال راه رفتن هم ند  خیلی از افرادآلمسترانگ( یا ممکن است مثل  

 .و روش بهینه شما هواپیما باشد

تنبل؟   هستید؟  آدمی  نوع  چه  شما  است،  همینطور  هم  انگلیسی  زبان  در 

بازیگوش؟ سخت کوش؟ با انگیزه یا بی انگیزه؟ مثال آدم های بازیگوش، زبان را  

 !از طریق سرگرمی بهتر یاد می گیرند
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 :ی مطالعات اخیر، زبان انگلیسی را به دو دسته

 .دسته بندی کرده است (Input, Output) رودی و خروجی و 

مطالعه (Input) ورودی بخش  همان  شنیداری  (Reading) شامل  و 

(Listening) است و خروجی شامل بخش نوشتاری (Writing) و گفتاری 

(Speaking) می باشد. 

خب مشخص است، برای اینکه خروجی خوبی داشته باشید )یعنی خوب بتوانید  

انگلیسی حرف بزنید و بنویسید( باید ورودی شما هم به قدر کافی خوب باشد  

یک  که  کنید  دقت  بخوانید(.  و  کنید  گوش  باکیفیت  آموزشی  مطالب  )یعنی 

شروع  کودک برای اینکه شروع به صحبت کند، چقدر گوش می کند؟ و بعد که 

به صحبت می کند کلماتی که از محیط یادگرفته بکار می برد. پس برای اینکه  

آموزشی   افزارهای  نرم  بهترین  از  باید  ببینید،  آموزش  بهینه  را  انگلیسی  زبان 

و   گسترده  جستجوهای  و  مطالعات  حاصل  که  افزارهایی  نرم  کنید،  استفاده 

حت  باشند.  خارجی  آموزشی  موسسات  و  اساتید  با  به  مشورت  سری  پکیج  ما 

استاد مقدسی)  انگلیسی    و   (بزنید www.moghadasii.comیادگیری زبان 

 این پکیج بینظیراستفاده کنید.   از

 مکالمات انگلیسیپس هرچقدر که فایل های صوتی بیشتری گوش کنید، به  

زبان انگلیسی راحت تر خواهد گوش دهید، بنویسید و بخوانید، حرف زدن تان به  

 .بود

http://www.moghadasii.com/
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خب پس بریم سراغ بهترین روشی که مطالعات اخیر به  

 :طور کلی به همه پیشنهاد می کنند

 بخش ورودی  -۱

 (Reading) خواندنی   

این است که از فلش کارت ها یا    اکلمه در روز یاد بگیرید. پیشنهاد م  ۵حداقل  

لیست لغتی که خودتان می نویسید استفاده کنید. این لیست را در جایی نگه  

کلمه در روز    ۵اگر    ) .دارید که دم دست باشد و بطور مرتب بتوانید مرور کنید

  ۲کلمه در سال یاد گرفته اید! در تمام دوران دبیرستان فقط    ۱۸۲۵یاد بگیرید،  
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هزار لغت یاد می گیرید. با این روش دایره لغاتتان آنقدر خوب می شود که   ۳تا  

 .تقریبا هر چیزی در انگلیسی را می فهمید

 ! دقیقه ۳۰زمان مورد نیاز در روز: 

 (Listening) شنیداری    ≡

از رادیو انگلیسی زبان گرفته تا منابع و مکالمات  به فایل های صوتی گوش کنید.  

  دایره   که  است   این  شنیداری   های  فایل  این  هدف  …انگلیسی، پادکست ها و  

  یک   به  اگر  مثال.  برسانند  شما  گوش  به  کوتاه   زمان  یک   در  را  لغات  از  ای  گسترده

  می   تان   گوش  به  جمله  و   لغت   زیادی  تعداد  دهید  گوش   انگلیسی  زبان   به   خبر

برخی را بلدید و برخی برای شما جدید هستند. نکته مهم اینجاست که    خورد،

تا می توانید باید به فایل های صوتی انگلیسی گوش دهید. )دقت کنید، تا می  

توانید( سعی کنید فایل هایی انتخاب کنید که در مورد همه موضوعات متنوع  

باره رانندگی یا  صحبت می کنند، از آشپزی، تا مد ، لباس یا مکالماتی که در  

مضرات فست فود انجام می شود. یک نکته اینجا این است که می توانید قبل از 

برد   خوابتان  وقتی  بگذارید حتی  و  کنید  را گوش  فایل صوتی  خواب هم یک 

 !روشن بماند

 ! زمان مورد نیاز در روز: هر چقدر که می توانید
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 بخش خروجی -۲

 (Writing) نوشتاری  

  ۵۰۰یک وبالگ بسازید و هر روز در آن پست منتشر کنید. پست های حداقل  

 ۵۰۰کلمه ای. یا راجب هر موضوعی در مجالت، نظر خود را در قالب یک مقاله  

کلمه ای بنویسید. با این کار، هر چیزی که یاد گرفته اید )کلمه، گرامر و جمله(  

سبت به صحبت کردن در حافظه تان تثبیت می شود. نوشتن یک مزیت عمده ن

دارد، اینکه مجبورید با دقت و بدون اشتباه بنویسید! و چون زمان بیشتری برای  

فکر کردن نسبت به صحبت کردن دارید، می توانید از لغات بیشتری استفاده 

 .کنید

 ! دقیقه ۴۵تا  ۳۰زمان مورد نیاز در روز: 
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 (Speaking) صحبت کردن  

صحبت کنید، متون را با صدای بلند برای خود یا ترجیحا  قبیل از اینکه شروع به  

در جمع دوستان بخوانید. تا می توانید متن انگلیسی پیدا کنید و باصدای بلند  

را   انگلیسی  زبان  دارید  واقع  در  شما  بلند،  با صدای  خواندن  روش  با  بخوانید. 

می گویند،    شما   به  بقیه  آنچه   مانند  اگر   اما بصورت کامال درست صحبت می کنید.

فقط شروع به صحبت کردن کنید، مثال مکالمه، قطعا در حین مکالمه اشتباهات  

زیادی را انجام می دهید و این اشتباهات اگر تکرار شوند، اصطالحا در بدن شما  

  با   را  متون  اگر  پس جا می افتند و اصالح کردن آنها بسیار سخت خواهد بود.

ن اشتباه، صحبت کردن و مکالمه انگلیسی  بدو  دارید  واقع  در  بخوانید  بلند  صدای

 .را تمرین می کنید

 ! دقیقه ۶۰زمان مورد نیاز در روز: 

ده می  قول  دهید،  انجام  ماه  یک  مدت  به  روز  هر  را  کار  چهار  از  یاین  که  م 

پیشرفت خود در زبان انگلیسی شگفت زده می شوید. حداقل مطالعات جدید و  

 .که این را نشان داد اتجربه شخصی م
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نرم افزارها   یکی از بهترین راه های یادگیری سریع زبان انگلیسی، استفاده از  

کامل  آموزشی  های  فیلم  توسط   و  آموزشی  های  بسته  این  زیرا  باشد.  می 

مدرسان مجرب جهانی تهیه شده اند و حاصل سال ها تجربه و تحقیق هستند.  

وبسایت ها یا در کالس ها، هدر  پس وقت خود را با مطالب بی کیفیت موجود در  

  .ندهید

 

به یاد داشته باشید که افراد موفق کارهایی را انجام می دهند که افراد   

 .ناموفق از آن کارها خوششان نمی آید
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روش برنامه ریزی برای یادگیری  ۷

 زبان انگلیسی در منزل

 

بر است و نیاز به  ، فرایندی زمانیادگیری زبان خارجی دانیم کهی ما میهمه 

خاطرسپردن کلمات  های مختلف و بهبرآن، انجام تمرینتالش زیادی دارد. عالوه

خسته طوالنی  مدت  حوصلهبرای  و  به  سر کننده  منجر  موضوع  این  و  است  بر 

از راه انگیزگی می بی توان یادگیری زبان را  کمک آن می هایی که بهشود. یکی 

ای آموزشی است. این نوشته را بخوانید  ی برنامهتر کرد، تهیه فرح تر و مکمی آسان 

 .روش برنامه ریزی برای یادگیری زبان انگلیسی در منزل آشنا شوید ۷تا با 
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اهداف و  منظم  را  شما  مطالعات  برنامه  میاین  مشخص  را  به تان  وقتی  کند. 

 .واهید داشتی یادگیری خی بیشتری برای ادامه رسید، انگیزه هایتان میهدف

برنامه  برای  که  منظور نکاتی  به   زبان   آموزش ریزی 

 :باید در نظر داشته باشید انگلیسی

 سه یا چهار فعالیت آموزشی مختلف را انتخاب کنید؛  •

 بخش باشند؛هایی انتخاب کنید که کوتاه و لذتفعالیت •

 دستیابی و واقعی در نظر بگیرید؛ های قابلهایتان هدفبرای فعالیت  •

 .ها را مطابق برنامه و در طول هفته انجام دهیدتفعالی •

 سؤال اصلی دراین بخش این استکه چه فعالیتهایی رابهتراست انتخاب کنید. 

می ازایدهدرادامه  را توانیدبعضی  مرتبط  های 

 :بخوانید

 خواهید چه تعداد کلماتی یاد بگیرید مشخص کنید می -۱
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 چه کاری باید بکنید؟ 

 .یا عبارت جدید انگلیسی را هر روز یاد بگیرید کلمهتعداد مشخصی 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

رسد. اگر سرتان شلوغ  نظر می ی جدید در روز کافی بهکلمه  ۴یا    ۳یادگرفتن  

است و فرصت کافی ندارید، یادگرفتن حتی یک کلمه در روز بهتر از این است  

 .که چیزی یاد نگیرید

و متضادهای    لغات یا عبارت مرتبط با کلمات جدید مانند مترادف سعی کنید  

هم  نیز  را  هزینه،  آنها  و  زمان  کمترین  با صرف  روش  این  با  بگیرید.  یاد  زمان 

 .دهیدتان را گسترش می ی لغات دامنه 
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 چقدر تکرار کنید؟

یادگیری   روزی یک بار یا هر دو روز یک بار، زمان مناسبی برای تکرار است. برای

ی آموزشی هفتگی آماده کنید: از شنبه تا چهارشنبه تمرین کنید،  ، برنامهلغات

 .ها را به خودتان استراحت بدهیدها و جمعه شنبهپنج

 

 تان را اصالح کنیداشتباهات معمول -۲

 

 چه کاری باید بکنید؟ 

تان معلم شوید. شاید  طور معمول مرتکب می درمورد اشتباهاتی فکر کنید که به

ی کند یا ممکن است اغلب یک نکته همیشه یک اشتباه خاص شما را اصالح می
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کنید. به خودتان بگویید: »من دیگر  گرامریِ بخصوص را در امتحانات فراموش می 

 «.گیرمکنم و حالت درست آن را یاد می این اشتباه را تکرار نمی 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

خواهید تمرکز کنید. تان می ید که این هفته روی کدام اشتباهشنبه تصمیم بگیر

صورت ذهنی، با خودتان  تان را حتی به هر روز، چند دقیقه حالت درست اشتباه

تکرار کنید. دقت کنید که فقط روی یک مورد تمرکز کنید و سعی نکنید حجم 

 .را با هم یاد بگیرید گرامر زیادی از

 چقدر تکرار کنید؟

ن یک اشتباه در هفته کافی است. در روز یک یا دو دقیقه را به این  کرداصالح 

ی روز انجام  های مرده توانید در وقتکار اختصاص دهید. این فعالیت ذهنی را می

دهید، مثل وقتی که در مسیر خانه به محل کار یا دانشگاه هستید یا وقتی که 

 .های طوالنی منتظریددر صف 
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 انگلیسی گوش کنیدهای  آهنگ -۳

 

 چه کاری باید بکنید؟ 

 .تان را بخوانید و سعی کنید معنی آن را بفهمیدمتن آهنگ انگلیسی موردعالقه 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

وجو کنید و سعی کنید خودتان هم همراه با  متن آهنگ را در اینترنت جست 

تری  توانید آهنگ سادهسد، می رنظر می خواننده آن را بخوانید. اگر متن سخت به 

انتخاب کنید یا فقط روی بخشی از آهنگ تمرکز کنید، مثل بخشی که تکرار  

 .شود یا بخشی که خودتان آن را بیشتر دوست داریدمی
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 چقدر تکرار کنید؟

 .کردن یک یا دو آهنگ در ماه کافی استگوش 

تان های طنز موردعالقهسریال ای ندارید، سعی کنید فیلم یا  اگر به موسیقی عالقه

شماری ویدئوی  توانید تعداد بیانگلیسی تماشا کنید. در اینترنت می را دوباره به

 .انگلیسی پیدا کنید

 

 تان زبان بخوانید با دوست -۴

 

 چه کاری باید بکنید؟ 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

37 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

حال  تابهتوانید کلماتی را که  تان قرار بگذارید و با هم زبان یاد بگیرید. میبا دوست 

اید، با هم مرور کنید، تمرینات را با هم انجام دهید یا حتی در یادگیری  آموخته 

 .گرامر به هم کمک کنید

 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

می  همراه  دوستی  انگلیسی صحبت  داشتن  بیشتر  که  این شود  به  منجر  تواند 

دقیقه را در نظر بگیرید و خود    ۳۰توانید زمان مشخصی در هفته، مثال  کنید. می

ی زمانی استفاده از هیچ  را وادار کنید در آن انگلیسی صحبت کنید. در این بازه 

 .زبان دیگری نباید مجاز باشد

توانید یک موضوع گرامری یا  تری کار کنید، میصورت متمرکز خواهید به اگر می 

تان شما یا دوست ی خاص را انتخاب کنید و درمورد آن صحبت کنید.  یک کلمه 

کار ببرید که از این موضوع گرامری یا کلمه در آن استفاده شده  ای بهباید جمله 

 .باشد و نفر بعدی باید مکالمه را ادامه دهد

 

 چقدر تکرار کنید؟

 .بخش استگذراندن با دوستان همیشه لذت خواهید، تکرار کنید. وقتهرقدر می 

نمی  دوست اگر  با  بهتوانید  متان  میطور  باشید،  داشته  برنامه  از  نظم  توانید 

اند.  ای استفاده کنید که برمبنای مکالمه بنا شدههای اینترنتی ها یا سایت افزار نرم 
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های  های اجتماعی تشکیل دهید و بازی تان در شبکه گروهی متشکل از دوستان

 .اشتراک بگذارید و از آن لذت ببریدمرتبط به یادگیری لغات و گرامر را به 

 

 دقیقه از روز را صرف یادگیری لغت یا گرامر کنید ۱۵ -۵

 

 چه کاری باید بکنید؟ 

هر روز زمان خاصی را به یادگیری لغت یا گرامر زبان انگلیسی اختصاص دهید  

 .روی نکنیدتان باشد زیادهو حواس 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت
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ای را دنبال کنید و  ی خاص روزانهبرنامهتوانید  برای انجام این فعالیت، هم می 

تان در روز استفاده کنید، مثل وقتی که منتظر  های مردهتوانید از زمانهم می 

 .تان شوداید تا نوبت کسی هستید یا در مطب دکتر نشسته

دقیقه در روز، بهتر از این است که یک روز در هفته را انتخاب کنید و سه   ۱۵

صورت روزانه، همیشه  کنید. با صرف این زمان کوتاه بهساعت را صرف این کار  

خاطر  شود و مطالب را بهتر به تر سپری میاید، زمان سریع آماده  یادگیری برای

 .سپاریدمی

 

 چقدر تکرار کنید؟

دقیقه را به این فعالیت اختصاص   ۱۵که فرصت کافی در روز دارید،  درصورتی

 .دهید

 متن انگلیسی بخوانید -۶
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 کاری باید بکنید؟چه 

 .هر هفته یک متن کوتاه انگلیسی بخوانید

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

تان را در آن  های معتبر خبری را انتخاب کنید و موضوع موردعالقهیکی از سایت 

 .پیدا کنید. یکی از مقاالت کوتاه این بخش را مطالعه کنید

مید. در این مرحله، فقط مطمئن  ی لغات متن را بفهاصرار نداشته باشید همه 

اید. از خواندن متن لذت ببرید و طوری به ی کلی متن را فهمیدهشوید که ایده 

زبان فارسی هستید و این کار  ای جالب به آن نگاه کنید که در حال خواندن مقاله 

دهید. نباید تان انجام میرا فقط برای افزایش اطالعات یا گذراندن اوقات فراغت 

 .خواندنیدید در حال درس فکر کن

ها را در  ی جدید را انتخاب و یادداشت کنید. این کلمه کلمه   ۵یا    ۴از این متن  

 .ی آینده قرار دهیدی یادگیری لغات هفتهبرنامه

 چقدر تکرار کنید؟

 .صورت کامل، کافی استمطالعه یک متن در ماه به

 :و آخرین و بهترین فعالیت
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 استفاده کنیداز منابع آنالین  -۷

 

 چه کاری باید بکنید؟ 

  بخش از این   هایی مانند منبع اینها و منابع آنالین استفاده کنید. سایتاز سایت 

 .تواند به شما در یادگیری زبان انگلیسی بسیار کمک کندمقاله، می

 

 بخش کنید؟چطور این فعالیت را لذت

تمرینات را پشت هم انجام  وقت عجله نکنید و  کنم که هیچبار دیگر تأکید می

 .ندهید
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ی آموزشی، این هدف را برای خودتان مشخص کنید که عنوان بخشی از برنامهبه

تمرین گرامر را در طول هفته باید انجام دهید. تمریناتی انتخاب کنید    ۵یا    ۴

دربردارنده  بخشکه  در  ی  اگر  دارید.  مشکل  آن  با  که  باشند  گرامر  از  هایی 

رینی اشتباه کردید، آن را یادداشت کنید و چند روز بعد، دوباره  دادن به تم پاسخ 

 .سعی کنید آن را انجام دهید

 :ی آموزشی باید قوانین زیر را رعایت کنیدخاطر داشته باشید در هر برنامه به

 دستیابی داشته باشید؛اهداف واقعی و قابل  •

 های زمانی کوتاه برای یادگیری مشخص کنید؛بازه •

 آموزشی متنوعی در آن بگنجانید؛ های فعالیت •

 .تان وفادار و متعهد باشیدی آموزشی به برنامه •

 

 

 

 

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

43 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی 

 در منزل 

 

 ی  خانه  در   را   انگلیسی   زبان  اگر  شد  می  خوب  چقدر   که   اید تا حاال به این فکر کرده

دیگری دارد.   زیاد   مزایای  هم   و   است   راحت  خیلی   هم  گرفتید؟ می  یاد   خودتان 

مثال اگر خیلی دوست داشته باشید انگلیسی یاد بگیرید اما وقت کافی نداشته 

موسسه اگر  یا   یا   باشند  دور   خیلی  کارتان  محل  یا  خانه  از  زبان  های باشید، 

  زبان   یادگیری   روش   بهترین  صورت  این  در   باشد،   زیاد   خیلی  شان  های هزینه

 گرفتن  یاد  که  کنید این فکر می  به  دارید  االن  شاید.  است  منزل  در  انگلیسی

  اصالح   را  تان اشتباهات  که  نیست  کسی  چون   است،  سخت  خیلی  خانه  در  مکالمه
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  کارتان   کجای  دانید نمی   که  حالی  در  کنید  پیشرفت  توانیدمی  چطور  کهاین   یا  کند

  منزل   در   انگلیسی   زبان   یادگیری   روش   بهترین   با   شدن  آشنا  برای  دارد؟   ایراد

 .مطالعه کنید را   مطلب این  حتما

نگرانی   است   ممکن  مثال.  باشند   هم   دیگری   موارد  شاید  و  هستند  جابه   ها  این 

  باید   کجا  از   که  ندانید  اصال  شاید  واقع،  در .  باشید  کلمات  صحیح  تلفظ   نگران 

لزوما به معنای نشستن پای کتاب نیست  یادگیری زبان  حقیقت  در.  کنید  شروع

ند به شما کمک کنند که در مسیر درستی  توان و منابع زیادی وجود دارند که می

 .قدم بردارید

  غلتک   روی  کارتان  کنید،  استفاده  درستی  منابع  و  ها روش  از  تان اگر در خانه

.  کنید  امتحان  انگلیسی  زبان  تمرین  برای  را  عالی  های راه  این  حتما  پس.  افتد می

زبان  مشکل  هم  اگر یادگیری  برای  انگیزه  مقاالت  تقویت  به  سری    دارید، 

 .چطور در این زمینه بزنید

 :مقاله خواهید خواندقسمت از این آنچه در این 

کنید  ویدیو  انگلیسی | تماشا  زبان  به  وبالگ  یا  خاطرات   | دفتر 

عضویت   | انگلیسی  ای رایانه  های بازی  | های یادگیری زباناپلیکیشن

انجمن  انگلیسیدر  زبان  به  آنالین  زبان کالس  | های  آنالین  های 

 | رادیو گوش کنید| گرامر و کلمات را آنالین یاد بگیرید | انگلیسی

 با خودتان انگلیسی حرف بزنید  | کتاب بخوانید



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

45 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 تماشا کنید ویدیو -۱

بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که تلویزیون تماشا کنید 

 .یا ویدیو ببینید

 

 «سیمپسون ی خانواده»

  ی   کارتون ببینید. شاید کارتون خانواده یادگیری سریع زبان انگلیسیبرای  

  و   است   مشهور  دنیا  ی  همه  در   کمدی  انیمیشن  این.  بشناسید  را   سیمپسون

  همراه   آمریکایی  پرتنش  ی خانواده  یک   های نشیب  و   فراز   ی همه  با  را   مخاطبانش

با  دار  اهمیت  هم  فرهنگی   نظر  از   و  است   بامزه   انیمیشن،  این .  کند می د؛ چون 

  کار   و  سر  اجتماعی   زندگی   و   کار   مدرسه،  مثل  روزانه  زندگی  مختلف   های جنبه

 فرهنگی   منبع   یک   و  نظیر بی  عامیانه  کلمات  نظر  از   چنین  هم   برنامه  این .  دارد
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، یک  (Homer Simpson) سیمپسون  هومِر  داستان،  اصلی  نقش.  است  خوب

  کار   محلی  ای اه هستهبازرس دست و پا چلفتی و بامزه است که در یک نیروگ

  برنامه  این  اصلی   های نقش  دیگر  هم،  فرزندشان   سه  و  مارج  همسرش، .  کند می

 .دارند حضور  انیمیشن  این در  هم  دیگر کاراکتر زیادی  تعداد. هستند

 

 تان جذاب استمحتوایی پیدا کنید که برای 

ها مصاحبه های آموزشی تا  محتوای بسیاری به زبان انگلیسی وجود دارد از فیلم 

های متعدد در دنیای آنالین، هر کدام از این موارد مخصوصا اگر در زمینه  و ویدیو 

مثال تصور کنید  .تواند به عنوان آموزش انگلیسی عمل کندعالقه شما باشد می 

بیابید.   ها ویدیو در این زمینهتوانید ساعت که شما به تکنولوژی عالقه دارید، می 

این است که شما به حوزه ویدیو عالقه دارید و آشنایی  بزرگترین حسن این روش  

شوید و هم اینکه  خوبی با آن دارید، به همین دلیل هم از دیدن آن خسته نمی

آشنایی اولیه شما با مبحث به شما کمک خواهد کرد که زودتر کلمات و ترکیبات 

 .را به خاطر بسپارید و زودتر کل موضوع را درک کنید

«FluentU» 

به هستید،   اگر  انگلیسی  زبان  یادگیری  برای  دیگری  ویدئویی  منابع  دنبال 

FluentU ویدئوهای   از  بزرگ  ی را هم امتحان کنید. این سایت یک مجموعه  

  های  برنامه  موسیقی،  های کلیپ  مثل  واقعی   دنیای  منابع  از   که  دارد  انگلیسی 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

47 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

بار  ، اخ(The Hunger Games) «گرسنگان  »بازی  فیلم  تریلرهای  تلویزیونی،

 .اند شده گرفته بخش الهام  های  و سخنرانی

 تبدیل  هرکس  برای  انگلیسی  زبان  یادگیری  منبع  تنها  به  توانند این ویدئوها می

  تان  عالیق  و  سطح  یادگیری،  ی شیوه  با   که  کنید  انتخاب  را   ویدئوهایی.  شوند

 !کند می پیشنهاد  شما به را تری بیش  ویدئوهای سایت این  بعدا و  باشد سازگار

انگلیسی به شما  این عالی است که بدانید چه ویدئوهایی برای یادگیری زبان 

می در  FluentU  عالوه،   به.  کنند کمک  را  دیگری  زیاد  یادگیری  ابزارهای 

.  کنید   پیشرفت  انگلیسی  زبان  یادگیری  در  آنها  کمک   با  تا  دهد  اختیارتان قرار می

هستند   … لیست کلمات و   ها، کارت فلش  متقابل،  های عبارت  شامل  ابزارها  این

 .کنند تقویت  را تان لغات  ی تا گرامر و دایره

داشته  -۲ انگلیسی  زبان  به  وبالگ  یا  خاطرات  دفتر  یک 

 باشید
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به  که  است  این  منزل  در  انگلیسی  زبان  یادگیری  های  روش  بهترین  از  یکی 

نوشتن می یادداشت کنید.    بخش  آرامش  و  خالقانه  فعالیت  یک   تواند انگلیسی 

برای   .دباش راه  بهترین  انگلیسی  زبان  به  وبالگ  یا  خاطرات  دفتر  یک  داشتن 

  توانید می  شود،  تمرین مستمر زبان است. عالوه بر اینکه اوضاع گرامرتان بهتر می

 .بگیرید یاد  بهتر هم  را  روزانه زندگی  در انگلیسی   زبان کاربرد

 

ر بارندگی بهم  خاط  به  که  خودتان  ی ناامیدکننده  تعطیالت  مورد  در  توانید می

  کردید   تماشا  تلویزیون  از  که  والیبالی  انگیز هیجان  ی خورده یا در مورد مسابقه

 !دارد بستگی خودتان  به چیز  همه. بنویسید

می  باشید  داشته  دوست  که  وقت    یک   هفته  هر   اگر   حتی .  بنویسید  توانید هر 

تر تالش  بیش  هفته  هر   باید   اما.  بود  خواهد   خوشایند  تان برای  بنویسید  هم   مطلب

 .بنویسید تر  کنید. برای خودتان اهدافی تعیین کنید تا بیشتر و سریع

ایده   توانید   می  بدهید،  انجام   اشتباهی  ندارید  دوست   و  هستید  گرا آل اگر شما 

 تان برای را آن تا بدهید نشان زبان انگلیسی فرد یک  به را تان وبالگ یا خاطرات

وب سایت استاد  نگران نباشید، چون    اصال  شناسید نمی  را   کسی  اگر .  کند  تصحیح

مقدسی برای شما پکیج های یادگیری زبان را آماده و ارایه کرده است که به  

  طریق   از  توانند می  آموزان زبان  کمک آن ها می توانید به راحتی آموزش ببینید و

  نگاهی   تان قبلی  های نوشته  به  اگر   تازه.  کنند  کمک   دیگر  هم  به   نوشتن  در   آن،
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داشته  بیندازید پیشرفت  چقدر  که  ببینید  افزایش  )تاننفس  به  اعتماد  اید و 

 .شود هم بیشتر می (اعتماد به نفس

 

دارند انگلیسی   با دوستان خود که به این موضوع عالقه -۳

 حرف بزنید

 

یکی دیگر از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که با  

جلسه   یک  خود  داشته دوستان  بزرگ  مهمانی  یک  نیست  الزم  کنید.  برگزار 

باشید، حتی یک دور همی کوچک هم یک روش خوب برای تمرین زبان انگلیسی 

 .است
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از دوستانمی منزل    یا   طنز   یا   ترسناک  هایی  داستان  تا  بخواهید  تان توانید در 

 .کنند آماده  انگلیسی زبان به دارید  دوست که هرچه

  فیلم   تان دوستان  با  شب  یک   توانید زرگی برپا کنید. میب  الزم نیست حتما مراسم

  کمک   به  را  زبان انگلیسی کشور  یک   از سنتی  غذای  یک   یا  کنید  تماشا  انگلیسی 

  فقط دهید می انجام  کاری  چه که نیست مهم  اصال . بپزید انگلیسی پخت  دستور 

 .بگیرید یاد انگلیسی و کنید تفریح شوید،  جمع  هم  دور

 

فوقاپلیکیشناز    -۴ و  رایگان  زبان های  یادگیری  العاده 

 استفاده کنید 
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اپلیکیشن  که  کنید  تصور  نرم شاید  هزاران  همانند  زبان  یادگیری  افزار  های 

ای از آن نگرفتید. همان  ویندوزی هستند که سالها خریداری کردید و هیچ نتیجه

افزارهایی که روز سی دی با هزاران محتوای آموزشی قرار دارند و حتما باید  نرم 

هزار تومان    ۱۰۰شما تماس بگیرند و  شماره فالن را به شماره فالن بفرستید تا با  

هایی مانند از پول ارزشمند شما را نابود کنند. اما اشتباه نکنید چون اپلیکیشن

Doulingo   وMemrise  اپلیکیشن بسیاری  به و  دیگر  زبان  آموزش  های 

اند ابزاری درست کنند که ای جدید و با تبدیل یادگیری به بازی توانسته شیوه

نتیجه گذشته شما  افزارهای پیچیده و بی تر از نرم بخشر و لذتتها بار راحت ده

ای برای  بزرگترین حسن این ابزارها هم این است که هزینه .را به هدفتان برساند

 .ها را استفاده کنیدتوانید رایگان آن شما ندارند و می 

 

 بدهید انجام انگلیسی ای رایانه های بازی -۵

بازی    زبان   یادگیری  های  روش   بهترین   از   یکی   انگلیسی،  ای رایانه  های انجام 

 حتی   مردم  اغلب  است،  زبان  یادگیری  از  صحبت  وقتی.  است  منزل  در  انگلیسی

  یا  نفره تک   های بازی  که  حالی   در  کنند، نمی  هم   فکر  ای رایانه  های بازی  به

لیسی  انگ   گفتار  و   شنیدار  خواندن،  تقویت  برای  خوب  خیلی  راه  یک   آنالین  گروهی

 .هستند

  پیدا   هم زبان انگلیسی  دوستان توانید می ها  دانستید که از طریق همین بازیمی

 کنید؟ 
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  کشتن   و  جادو  از   استفاده  شامل   و  هستند  تخیلی   معموال  نفره تک   های بازی

 چون .  شوید می  تبدیل  بزرگ  قهرمان  یک   به  نهایت   در   هاآن  در   و  هستند  هیوالها 

  ی  د هستند، با بازی کردن حتی یکی از آنها دایرهزیا  خیلی   ها  بازی  این  مکالمات 

 برای   چون  شوید، می  مشتاق  یادگیری  برای  چنین  هم.  شود می  تر بزرگ  تان لغات

  را   آنها  و  کنید  گوش  ها  دیالوگ  تمام  به   باید  کنید  تمام  را  بازی  بتوانید  اینکه

 .بفهمید

کلمه ادت  ع  آنها  به  کردن  بازی  محض  به  چون   نباشید،  جدید  های نگران 

 کنند می  تقویت  را  تان انگلیسی  که  نفره تک   های بازی  ترین معروف.  کنید  می

«Final Fantasy»  ،«Legend of Zelda»  و «Dragon Quest» 

 .هستند

  گروه   با  چون  داشت؛  خواهند  تان برای  بیشتری  ی تجربه  گروهی  های بازی

 World»  ها بازی  ترین معروف  از   یکی.  دارید  کار  و  سر  آنالین  افراد  از  تری بزرگ

of Warcraft» تالش   با   و  کنید  طراحی  شخصیت  یک   خودتان  توانید است. می  

 تشکیل  تیم  یک   توانید می  که  است   این  قسمتش  بهترین.  کنید  بازی  جستجو  و

مکالمات، معموال غیررسمی و ساده   .با دیگران ارتباط برقرار کنید  و  بدهید

م تایپ  نمایش  صفحه  روی  پنجره  یک  در  و    روش   یک   این.  شوند یهستند 

 .کنید فکر انگلیسی  سریع بتوانید تا است  هوشمندانه

  را   گروهی   صحبت  توانید اگر عاشق ماجراجویی هستید و هِدسِت هم دارید می

  و   شوید   ملحق   مکالمات  به   کند می  کمک   شما   به  قابلیت  این.  کنید  امتحان  هم
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است اولش    ممکن  نمایش   صفحه  با   زدن  حرف.  شوید  آشنا  جدیدی  های  آدم  با

زبان   یادگیری  برای  بامزه  روش  یک  اما  برسد  نظر  به  غریب  و  عجیب  کمی 

  ها  تان را جمع کنید، ممکن است به این بازیانگلیسی است. اما خب باید حواس 

 !شوید معتاد

 

 

 

های آنالین مورد عالقه خود به زبان انگلیسی  به انجمن -۶

 سر بزنید و تالش کنید نظر دهید

روش  بهترین  از  یکی  اما  برسد،  نظر  به  عجیب  نکته  این  اندکی  برای  شاید  ها 

یادگیری زبان و قواعد آن این است که در یک محیط مانند انجمن آنالین یا  

forum   انگلیسی زبان در حیطه کاری خود سر بزنید و سعی کنید با دیگران

نیست در لحظه  صحبت کنید. بزرگترین حسن این ابزار این است که شما الزم  

پاسخ دهید و فرصت دارید جمالت خود را درست کنید. در مراحل اولیه یادگیری  

این بهترین روش برای ساختار دادن به جمالت و یادگیری از دیگران است. نکته 

کند حس نیاز به پاسخ است که به شما مهم دیگر که این موضوع را جذاب می 

ب برای حرف دیگران دست و پا کنید. تر یک پاسخ خو دهد تا سریع انگیزه می 

ها، جنگ بر اثبات عقیده، دفاع از عقیده شخص دیگر  جر و بحث در این انجمن
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یا حمله به یک نظر مخالف همگی یک موتور انگیزشی برای شما خواهند بود که  

بیشتر و بیشتر بنویسید، دایره لغات خود را بزرگتر کنید و تا جایی پیش بروید  

ی پیچیده را به زبان انگلیسی بنویسید. حتما این نکته را امتحان  که استداللها

 .کنید و از نتایج آن متحیر شوید

 

های آنالین زبان برای یادگیری زبان انگلیسی در کالس -۷

 انگلیسی شرکت کنید
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 استفاده   کالسی  یادگیری  و   مکالمه  مزایای  از  توانید فقط به این فکر کنید که می

 آنالین  ی بدون اینکه مجبور باشید سر کالس بروید. تعداد زیادی مدرسه  کنید،

  خودشان   خاص  های  هاومعلم  آموزشی،روش  های بسته  که   دارند  وجود

  زبان   ی مکالمه  های موسسه  تراز دارندومعموالارزان  مختلفی  های رادرزمینه

 .دارند هم  وقاطعیت نظم هستندوبهعالوه معمولی

  ها رنت پرسرعت داشته باشید تا بتوانید در این کالسدر کل، کافی است یک اینت

  خود   که  هایی کنفرانس  ویدئو  افزارهای نرم  از  توانیدمی  عالوه،  به.  کنید  شرکت

 .کنید استفاده  هم دهد  می  قرار اختیارتان در موسسه

 

 گرامر و کلمات را آنالین یاد بگیرید  -۸

های مختلف زیادی وجود   سایت  کنید،  شروع   پایه  از   باید  که  کنید اگر حس می

  مجانی   شان اغلب  ها کتاب  خالف  بر.  باشند  مفید  تان برای  توانند دارند که می

 !هستند

English at Home 

، یک پیشنهاد عالی برای افراد مبتدی است و به   English at Homeسایت  

یادگیری  ) کلمات و گرامر  (یادگیری مکالمه)مکالمه  مثل  مختلفی  های بخش

  کاربردی   و   مفید  انگیزی تقسیم شده است. قسمت مکالمه به طرز شگفت (گرامر

. کنید  استفاده  اصطالحات  و   ها عبارت  کدام  از  گوید می  شما   به  چون  است،
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  در   کلمات  و   مطلب  درک   گرامر،  تقویت  برای   متنوعی  انتخابی  و  ساده  های تمرین

نزآمیز نوشته  ط لحن با مقاالت از زیادی تعداد چنین هم. دارند  وجود سایت این

 !اند شده

Free English Study 

یک منبع عالی است و یک قسمت خیلی بزرگ   Free English Studyسایت  

  است   این  سایت  این  دیگر  مزیت.  دارد  ای در مورد گرامر و عبارت های مکالمه

 که   را چیزی  توانید می  سادگی  به  و  است  شده  تقسیم  مختلفی  های سطح  به  که

 مفیدی  و  مختلف  های لینک   توانید می  چنین هم .دا کنیدپی  هستید  دنبالش  به

 .کنید پیدا  دیگر های  سایت از

British Council: Learn English 

  ترها  بزرگ  هم  و  ها  هم برای بچه British Council: Learn Englishسایت  

  زبان   یادگیری  برای   رایگان  های سایت  بهترین  از   یکی   و  است   جذاب  خیلی

  تعداد   و  هستند  کننده سرگرم  بسیار  موجود   های وکلیپویدئ .  است  انگلیسی

  و   دارند  رونوشت  ها کلیپ  ی همه  چنین،  هم.  دارند  عامیانه  و   رایج  کلمات  زیادی

  توانند  می  هم    هاجوک  و  ها  بازی .دهیدنمی  دست   از   را   قسمتی  هیچ  ترتیب  این  به

این سایت  .  شوند  واقع  مفید   مبتدی  آموزان زبان  برای  و   باشند  جالب   تان برای

  دارد   مختلفی  های  خیلی مناسب است و آزمون IELTS امتحان  برای  چنین هم

 .کنید انتخاب آنها  بین از توانید می که
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 رادیو گوش کنید -۹

 

یکی دیگر از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی در منزل این است که به  

  رادیو   و  تلوزیون  های برنامه  توانید میرادیوهای انگلیسی زبان گوش دهید. چون  

  های  مهارت  هستید  کجا  هر   که  دارید   را   امکان  این  کنید،  دنبال   آنالین  را

  اید  نشسته  قطار   در  یا   شویید  می  ظرف   وقتی  حتی !  کنید  تقویت  را   تان شنیداری

 .بگیرید یاد  انگلیسی  زبان توانید می هم

 NHK جهان ی برنامه
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برای افرادی که به ژاپن عالقه دارند عالی است.   NHK جهان  ی  برنامهرادیو  

  ها  گوینده.  دارد  ژاپنی  غذاهای   و   فرهنگ   موسیقی،  مورد   در   هایی این کانال برنامه

 .است  جالب   العاده فوق  مختلف   های لهجه  شنیدن  و  هستند  مختلفی  کشورهای   از 

 

 کتاب بخوانید -۱۰

 

  سرگرمی   یک   تواند  بلکه میمطالعه فقط برای تقویت قدرت درک مطلب نیست،  

  به  را   شما که هایی کتاب خواندن  با توانید می.  باشد تان فراغت اوقات  برای خوب 

 .ببرید  لذت  برابر  دو  تان، های سرگرمی  و  عالیق   مخصوصا  آورند، می  وجد

  مورد   واقعا  راکه  کتابی  همه،  این  ازبین  توانید می  و  دارند  وجود  زیادی  های کتاب

 .کنید پیدا  شماست ی عالقه
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  فرد  یک  ی نامه زندگی خواندن  از   احتماال  هستید واقعی های اگر طرفدار داستان

.  برید می  لذت  ورزشی  معروف  های شخصیت  یا  سینما  های ستاره  مثل  مشهور

والتر    ی نوشته (Steve Jobs) جابز  استیو    زندگی نامه  معروف،  مثال  یک 

  های  قول ته و نقلپیشرف   های است که کلمه (Walter Isaacson) ایزاکسون

  اصل   سر   رود می  راست  یک   و   است  جالب  بسیار   نوشته.  دارد  جابز   خود   از   ای بامزه

 .است تجاری  عبارات  یادگیری برای روش  بهترین که مطلب

 

 (J.K.Rowling) رولینگ.کِی .جِی  ی  نوشته پاتِر«  »هَری های  مجموعه

این مجموعه یک روش عالی برای کسانی است که انگلیسی را به عنوان زبان  

  اند    کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده  ۷  این ی همه  چون.  گیرند دوم یاد می

  های  کتاب  عاشق  نوجوانان  و   کودکان.  است  شده  ساخته   هم   شان  سینمایی  فیلم   و

  و  ترپیچیده  ها ابکت  رود می  جلو  سری  این  که  طور همین  و  هستند  پاتر  هری

  کتاب   اما  هاست، بچه  مناسب   و   ساده   کتاب  اولین   بنابراین.  شوند می  ترطوالنی 

 .است نوجوانان ی عالقه مورد  تر بیش هفتم

هری   .کند این مجموعه، داستان یک جادوگر جوان به نام هری پاتر را دنبال می

انتخاب    جادوگری،   ی ، مدرسه(Hogwart) خوش شانس است و برای هاگوارتز

  چنین  هم   و   امروزی   ی عامیانه  های  واژه  از  عالی   ترکیب  یک   شامل  کتاب.  شود می

  در .  کرده  جذاب  را  خواندنش  که  است  ها  اسطوره  و  ها افسانه  به  مربوط  کلمات
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  را   تان لغات  ی دایره  که  شوید  آشنا  مترادف  ی کلمه  عالمه  یک   با  توانید می  ضمن

 .کند می  تر وسیع

 

 (Goerge Orwell ) اوروِل جورج  ی هقلعه حیوانات« نوشت»

می قلعه حیوانات که  است  معروف  خیلی  کتاب  یک    روش   دو  به  توانید هم 

 !بخوانیدش

صاحبانِ که  مزرعه  یک  حیوانات  مورد  در  است  داستانی  زاویه،  یک    از 

  در   شان را از چنگ  (Manor) منور   ی  مزرعه  و  کنند می  نابود  را  زادشان آدمی

  دارد   اشاره  روسیه  انقالب  به  بخوانید،  را  آن  دیگر  ی یک زاویه  از  اگر  اما.  آورند می

. هستند  مردمی  های گروه  و   سیاسی   مهم  های  چهره  نماد   حقیقت  در  حیوانات   و

  ژوزف   نماد  که  است  ناپلئون  نام  به  خوکی(  منفی  شخصیت)  مخالف  ترینمهم 

 .است  شوروی کمونیست  مدار  ، رهبر و سیاست(Joseph Stalin) استالین

  خیلی   داستان.  کرد  دنبال  را  آن  توان نوشته ساده است و به راحتی می  سبک 

  و   تاریخ  به  اگر !  بگذارید  زمین  را  کتاب  توانید می  سختی  به  و   است   انگیز هیجان

  آموزان  زبان  برای   کتاب  سطح.  بخوانید  را   کتاب  این  حتما  دارید،  عالقه  سیاست

 .ترها بزرگ هم  برند می لذت خواندنش  از ها بچه هم و است  مناسب

 (Roald Dahl) دال   روالد  ی نوشته  سازی« شکالت   ی  چارلی و کارخانه»
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کارخانه و  هستند  سازی  شکالت  ی چارلی  شکالت  عاشق  که  کسانی  برای 

فارسی ترجمه شده است و   زبان  به  پاتر  این کتاب هم مثل هری  عالی است! 

 .شیددیده با (Jonny Depp) ممکن است فیلمش را هم با بازی جانی دِپ

داستان در مورد پسرکی فقیر به نام چارلی است که با پدر، مادر، پدربزرگ و  

  ترین  بزرگ  وُنکا،  تور  ی برنده  اینکه  از  بعد  او  زندگی.  کند مادربزرگش زندگی می

  از   داستان  این  در.  کند می  تغییر  کال  شود  می  دنیا  سازی  شکالت  ی کارخانه

 افتند ر مورد وقایعی که اتفاق مید  نویسنده  و   است  شده  استفاده  ساده  کلمات

 .دارد ای  العادهفوق توصیفی  زبان و  دهد  می توضیح خوبی به

 !با خودتان انگلیسی حرف بزنید؛ خیلی زیاد -۱۱

 

 !اید شده دیوانه شما  که  دهد این کار لزوما نشان نمی 

 نفس به اعتماد  و شویم آشنا تر بخشی از یادگیری زبان این است که با آن بیش

  ی  ارائه  یک   یا  مربیان  و  اولیا   ی داشته باشیم. اگر برای یک کار بزرگ مثل جلسه
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. باشید  داشته  تمرین  باید  هم  زبان  یادگیری  برای  کنید،  تمرین  باید  حتما  کاری

  هم   اگر.  کنید  تمرین  آینه  جلوی  یا  تان  ذهن  در  بارها  و  ها بار  را  مکالمه  توانید می

  ویدئو  یک   کردن   ضبط  کنید؟ را ضبط نمی  خودتان  صدای   چرا  دارید   را  شجاعتش

  بفهمید   اینکه  برای  است  راه  بهترین  کامپیوتر  یا  موبایل  روی  تان ارائه  یا   مکالمه  از

  تان   تلفظ  توانید می  است؟   چطور   واقعا  تان صدای  کنید می  صحبت  انگلیسی  وقتی

 .کنید مقایسه تلویزیونی های  برنامه زبان انگلیسی های گوینده با را

 یاد   انگلیسی  خودتان   ی خانه  در  توانید می  که  بلدید   را  هایی   شما روشخب حاال 

  انگلیسی   زبان  یادگیری  از  و  کنید  درست  خودتان  برای  چای  لیوان   یک .  بگیرید

  یاد   انگلیسی  زبان  دیگر  هایروش   یا  هاروش   این  از  یکی  با  هم  اگر!  ببرید  لذت

یک بازی کامپیوتری یا یک   اگر  خصوصا  بگذارید،  اشتراک  به  ما  با  حتما  ایدگرفته

 .سریال تلویزیونی بوده باشند
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یادگیری زبان انگلیسی مثل آب 

خوردن و با چند تمرین ساده و 

 کاربردی

 

بین زبانی  انگلیسی  هر  زبان  به  دارد.  کاربرد  جهان  سراسر  در  که  است  المللی 

نباشید، حداقل  کشوری که سفر کنید، اگر حتی یک کلمه از زبان آنجا را بلد  

شود  توانید به انگلیسی از دیگران کمک بخواهید. زیرا احتماال یک نفر پیدا می می

تان کند. بنابراین بهتر است هرچه زودتر این که انگلیسی بداند و بتواند کمک 

زبان را یاد بگیرید، چون روزی به دردتان خواهد خورد. البته بسیاری از افراد  
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این زبان را یاد بگیرند و در آن مهارت پیدا کنند. اگر باور  دانند چگونه باید  نمی

از این  ندارید که یادگیری انگلیسی مثل آب خوردن آسان است،  این پارت  در 

 .با ما همراه باشید ،مقاله نیز

به زحمت و تالش   یادگیری زبان جدید   قبل از هر چیز، به یاد داشته باشید که

نید کسی با یک سرنگ آن را به مغزتان تزریق کنیاز دارد. بنابراین اگر فکر می 

 .خواهد کرد، سخت در اشتباهید! فقط باید تمرین کنید

 کردن به انگلیسی بخش اول: تقویت مهارت صحبت

 هر روز کمی انگلیسی صحبت کنید -۱

کند بهترین روش برای یادگیری انگلیسی این است که صحبت کنید. فرقی نمی

ی انگلیسی بلد باشید یا اینکه به دستورزبان آن کامل مسلط  کلمه  ۵که فقط  

با یک شخص   انگلیسی صحبت کردن  ترین و مؤثرترین  سریع دیگر  باشید. 

 .است روش تقویت مکالمه

برا • آمادگی  از  خاصی  سطح  به  رسیدن  چون  منتظر  نباشید،  مکالمه  ی 

همین  .های طوالنی به آن سطحِ آمادگی نخواهید رسیداحتماال تا مدت 

سرعت در  و ببینید که چگونه به امروز مکالمه انگلیسی را آغاز کنید

 .مکالمه مهارت خواهید یافت
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زبان را پیدا کنید که تمایل داشته باشد زمانی در  یک فرد بومی انگلیسی •

  ۳۰توانید به او پیشنهاد دهید ا شما اختصاص دهد. میروز را به صحبت ب

دقیقه زبان خودتان را به او    ۳۰دقیقه با شما انگلیسی صحبت کند و شما  

 .یاد بدهید

انگلیسی  • کشور  یک  در  با  اگر  را  مکالمه  تمرین  دارید،  اقامت  زبان 

کنید شروع کنید. حتی اگر یک  های ساده با افرادی که مالقات میصحبت

 .دار یا پرسیدن مسیر از یک غریبه باشد!« ساده به مغازه»سالم

 

 تان کار کنیدروی تلفظ -۲

تان ی واژگان قبولی از زبان انگلیسی و گرامر آن دارید و دایره حتی اگر درک قابل 

گسترده است، باز باید تلفظ را تمرین کنید. اگر کلمات را نادرست تلفظ کنید، 

بومی  انگلیسیحتی  به های  است  ممکن  نیز  متوجه زبان  شما سختی  منظور  ی 

 .بشوند

را افزایش دهید، باید کلمات را    تانخواهید سطح مهارت انگلیسی اگر می  •

دقت به نوع تلفظ کلمات معین، توسط  طور صحیح و واضح تلفظ کنید. به به

انگلیسی  و همهبومیان  تا ی تالشزبان گوش کنید  ببندید  به کار  را  تان 

 .عین آنها تلفظ کنید 
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کلمه • هر  برای به  که  بومی ای  زبان  در  یا  ناآشناست  ندارد،  تان  وجود  تان 

شان حرف »ر« را  جه کنید. برای مثال، برخی افراد در زبان بومی خوب تو 

که برخی دیگر  توانند آن را به زبان بیاورند، در حالی ندارند و بنابراین نمی

ها  زبانممکن است با صدای »ث« مشکل داشته باشند. )هر چند فارسی

 (!توانند تلفظ کنندی حروف را می معموال همه 

زبان با برخی دیگر  ر برخی از کشورهای انگلیسی تلفظ کلمات انگلیسی د •

انگلیسی مثال،  از کشورهای  برای  است.  متفاوت  هم  با  کامال  دیگر،  زبانِ 

قصد   اگر  دارد.  بریتانیایی  انگلیسیِ  با  زیادی  تفاوت  آمریکایی  انگلیسیِ 

زبان را دارید باید به این  مسافرت یا اقامت در یکی از کشورهای انگلیسی 

 .داشته باشیدموارد توجه 

 

واژگان دایره -۳ و ی  عبارات  و  بدهید  گسترش  را  تان 

 اصطالحات را یاد بگیرید 

آسان بگیرید،  یاد  را  بیشتری  انگلیسی  اصطالحات  و  لغات  صحبت هرچه  تر 

 .خواهید کرد

زبان به شما در یادگیری کلمات عامیانه کردن با یک بومیِ انگلیسیتمرین •

کند. اگرچه خواندن،  هایی که در آن کشور رایج است کمک می و عبارت 
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برنامه گوش تماشاکردن  و  انگلیسی  تلویزیونی  نیز  های  خبرها  به  دادن 

 .مفید باشد یادگیری کلمات جدید زبان خارجی  در تواندمی

گیرید، باید سعی کنید آن را  که یک واژه یا عبارت جدید یاد میهنگامی  •

خاطرسپردن بهترین روش برای به در یک جمله به کار ببرید. این کار  

 .است کلمات

به  • برای  دیگر  درست روش  کلمات جدید،  از  خاطرسپردن  برچسب  کردن 

کار، با این   آنها و چسباندن آن به وسایل و لوازم در منزل یا محیط کار است.

می  استفاده  کتری  از  که  بار  می هر  نگاه  آینه  در  یا  معادل  کنید  کنید، 

 .کنیدتان مرور می انگلیسی آنها را هم در ذهن 

ها زبانیادداشت برای نوشتن اصطالحاتی که انگلیسی داشتن یک دفترچه •

میبه کار  به  را  آنها  مداوم  عبارتطور  مثال  است.  ضروری   it’s» برند، 

raining cats and dogs» بارد  به معنای از آسمان سگ و گربه می

 نیست! بلکه به معنای این است که بارندگی سنگین یا شدید است. عبارت 

«cloud nine» به معنای خیلی خوشحال بودن است. عبارت «piece 

of cake» به میوقتی  است.  کار  آسان  خیلی  کاری  یا  چیزی  که  رود 

عبا نوع  این  از  مهارت رت استفاده  تقویت  سبب  مکالمات،  در  در  ها  تان 

 .انگلیسی خواهد شد
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وگو به های بحث و گفتهای انگلیسی یا گروهدر کالس -۴

 زبان انگلیسی شرکت کنید 

 

 .این یک روش عالی دیگر است که بتوانید مرتب انگلیسی تمرین کنید

تر رسمی های  توانید روی برخی از جنبهبا حضور در یک کالس انگلیسی می  •

روش گفت از  برخی  کالس،  در  حضور  کنید.  تمرکز  صحیح وگوها  های 

کردن از نظر گرامری مانند ساختار درست جمالت، صرف فعل و  صحبت

خواهد  به به شما  را  زبان  یادگیری  برای  ساختاری  رویکرد  یک  طورکلی 

 .آموخت
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تری برای  تر و راحت وگو روش غیررسمی حضور در یک گروه بحث و گفت •

 برقراری ارتباط با دیگراندگیری انگلیسی است که در آن تأکید روی  یا

است. این کار به شما کمک   درست صحبت کردن انگلیسیبه منظور  

کند با صحبت کردن در برابر دیگران تسلط و راحتی بیشتری پیدا کنید می

 .تان بریزدو به مرور زمان ترس 

بنابراین بهترین کار این است که  هر دو روش فوق مزایا و معایبی دارند.   •

 .همزمان از هر دو روش استفاده کنید

 

 لغت همراه خودتان داشته باشید یک فرهنگ -۵

 .همراه باشد صورت کتاب یا اپلیکیشن تلفن تواند به لغت می  این فرهنگ 

لغت به این معناست که اگر هنگام مکالمه با    همراه داشتن یک فرهنگ  •

راحتی پیدا کنید. به  ای را فراموش کردید، آن را به مهزبان کل یک انگلیسی

 .این ترتیب از ناراحتی خالص خواهید شد

اید دوباره مرور  ای را که از یاد برده توانید واژه لغت می  با داشتن فرهنگ  •

 .خاطر بسپاریدکنید و به این ترتیب آن را بهتر به 

کنید و لغت یاد بگیرید.  های کوتاهی که در طول روز دارید استفاده  از زمان  •

مثال هنگامی که منتظر رسیدن اتوبوس هستید، در حال نوشیدن قهوه یا 
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تان را مرور کنید. با این کار  لغت توانید فرهنگ قرمز می حتی پشت چراغ 

 .ی بیشتر یاد بگیریدکلمه  ۳۰تا  ۲۰توانید روزی می

اده کنید که لغاتی استف  چنانچه مبتدی هستید بهتر است ابتدا از فرهنگ  •

تان ترجمه کرده باشد. پس از آنکه از سطح مبتدی کلمات را به زبان مادری

 .لغات انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید  توانید از فرهنگ فراتر رفتید، می

دوم و مهارت  :بخش  خواندن  نوشتن،  های 

 دادن را در خود تقویت کنید گوش

 

 انگلیسی گوش دهید های به رادیو یا پادکست -۱
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 .ها را دانلود کنید و در گوشی یا پلیر خود ذخیره کنیدبهتر است این برنامه

توانید در سالن ورزش،  ها را گوش دهید. می دقیقه این برنامه  ۳۰هر روز   •

اید کار یا در حالی که پشت کامپیوترتان نشستهوآمد به محلهنگام رفت 

 .این کار را انجام دهید

تان گویند، نه اینکه فقط کلمات به گوش قعا بفهمید چه می سعی کنید وا •

کنند، سعی  بینید که خیلی سریع صحبت میسرازیر شوند. حتی اگر می 

ها پیدا کنید تا بفهمید الی صحبتکنید کلمات و عبارات کلیدی را از البه 

 .ی چیستوگو درباره که موضوع کلی گفت

دانید  حاتی را که معنی آنها را نمی توانید، برخی از کلمات یا اصطالاگر می  •

لغت پیدا کنید. سپس دوباره    یادداشت کنید و بعد معنای آنها را از فرهنگ 

 .گوش دهید و این بار کلمات دیگری را یادداشت کنید

 های انگلیسی تماشا کنیدها و برنامهفیلم -۲

از   مهارت  های سرگرم روش یکی  تقویت  برای  جالب  و  شنیداری  کننده 

 .های انگلیسی استها و برنامه ، تماشای فیلم زبان انگلیسی

تان است بگیرید و تماشا  هایی را که موردعالقهها یا برنامهبرخی از فیلم  •

تر شود.  تان آسانکنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا یادگیری برای 

فیلم است،  ممکن  برنامهاگر  یا  که  ها  کنید  انتخاب  را  آنها  هایی  با  کمی 

های پرفروش. آگاهی از داستانِ کلیِ  ها یا فیلم آشنایی دارید مانند کارتون



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

72 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

یا برنامه می  ی موضوع آنها  تر متوجه تواند به شما کمک کند آسان فیلم 

 .بشوید

تان ی تلویزیونی که زیرنویس به زبان مادری به هیچ عنوان، فیلم یا برنامه •

شما  فقط  آنها  نکنید.  تماشا  می  دارد  منحرف  همه را  مسلما  ی کنند. 

شخصیت صدای  اصال  شاید  و  بود  خواهد  زیرنویس  بر  را  تمرکزتان  ها 

 .نشنوید

 

 ی انگلیسی بخوانیدکتاب، روزنامه یا مجله  -۳

کند بنابراین تمرین این  ایفا می  یادگیری زبان خارجی مطالعه نقش مهمی در

 .مهارت را جدی بگیرید

موردعالقه • پمطالب  را  روزنامه تان  مشهور،  رمان  یک  کنید.  ی  یدا 

ی مد بردارید و شروع به خواندن کنید. تایمز یا حتی یک مجلهنیویورک 

کسل آن  محتوای  که  دیدید  مطالعه اگر  منبع  است،  تغییر  کننده  را  تان 

 .بدهید

می  • آنچه  یا   تمرکز کنیدخوانید  روی  کلمه  هر  بفهمید.  را  آن  واقعا  که 

لغت معنای    ید عالمت بزنید تا بعدا در فرهنگ عبارتی را که متوجه نشد

 .آن را پیدا کنید
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کند عالوه  اگر تنها هستید، با صدای بلند بخوانید. این کار به شما کمک می •

 .بر تقویت مهارت خواندن، تلفظ صحیح کلمات را نیز تمرین کنید

 یک دفتر خاطرات روزانه به زبان انگلیسی داشته باشید  -۴

 

 .های دیگر زمانی را نیز به تقویت مهارت نوشتن اختصاص دهیدمهارت در کنار 

های یادگیری یک زبان باشد، با این  ترین بخشنوشتن شاید یکی از مشکل  •

انگلیسی می  به  نوشتن  است.  مهم  تمرینِ ساختار  حال  در  به شما  تواند 

 .درست جمالت، گرامر و دیکته کمک کند
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درست   • روزانه  خاطرات  دفتر  به یک  جمله  چند  آن  در  روز  هر  و  کنید 

می  باشد.  شخصی  خیلی  نباید  حتما  بنویسید.  دربارهانگلیسی  ی  توانید 

 .تان بنویسیدوهوا، چیزی که برای شام خوردید یا کارهای روزمره آب

زبان نشان بدهید و از  اگر مشکلی ندارید، آن را به یک فرد بومی انگلیسی •

شود اشتباهات  ت کند. این کار سبب میتان را درساو بخواهید اشتباهات

 .را دوباره تکرار نکنید 

انگلیسی  -۵ دوست  او یک  با  بتوانید  که  کنید  پیدا  زبان 

 نگاری کنیدنامه

توانید یک چنین فردی را پیدا  که مهارت نوشتن در شما تقویت شد، می هنگامی 

 .کنید

یسی کمک  تواند به شما در تمرین نوشتن به انگلداشتن چنین دوستی می  •

عالوه بر آن دریافت یک نامه از سوی یک شخص یا حتی یک پیام   .کند

 .آنالین هیجان خاصی دارد

 .گیردتواند فردی مانند خودتان باشد که دارد انگلیسی یاد می این فرد می  •

خواهد زبان مادری  زبان باشد که می حتی ممکن است یک بومی انگلیسی

 .نید اشتباهات او را اصالح کنیدتواشما را یاد بگیرد. شما نیز می 
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انگلیسی  • کشور  یک  از  فردی  چنین  متحده،  داشتن  ایاالت  )مانند  زبان 

انگلستان، کانادا، ایرلند، استرالیا، نیوزیلند یا آفریقای جنوبی( به شما کمک  

 .ی فرهنگ و زندگی آنها یاد بگیریدکند بیشتر درباره می

 

 به زبان جدیدتان تعهد داشته باشید   :بخش سوم

 

 تان را حفظ کنیدانگیزه -۱

که   است  مهم  باشیدبسیار  باانگیزه  زبان  یادگیری  هدف  برای  که  و  را  تان 

 .تسلط بر یک زبان جدید است فراموش نکنید



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

76 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

تان از یادگیری یک زبان جدید پایبند بمانید و به خودتان یادآوری  به هدف •

می که  بهکنید  و    خواهید  تجربیات  تمام  به  یابید.  دست  هدف  این 

فوق فرصت برایالعادههای  انگلیسی  زبان  در  مهارت  با  که  فراهم  ای  تان 

 .خواهد بود فکر کنید

انگلیسی  • با  بود  خواهید  قادر  انگلیسی  زبان  جهان  با  سراسر  در  زبانان 

انگلیسی گفت فرهنگ یک  با  و بهوگو کنید،  بالقوه  زبان آشنا بشوید  طور 

 .شودتان هم می جب پیشرفت کاریمو

 

 هر روز تمرین کنید -۲

 .تان برسید هر روز تمرین کنیدتر به هدفخواهید سریع اگر می 

ی یادگیری یک زبان جدید به تکرار بستگی دارد. بنابراین اگر بین هر دوره  •

فاصله آموخته خواندن  قبال  را  هرچه  بیندازید،  طوالنی  فراموش  ی  اید 

ی آنها را دوباره  تان را تلف کنید و همه مجبورید وقت باارزش خواهید کرد و  

از اول شروع کنید. توجه کنید که شما هنوز بر این زبان مسلط نیستید، 

 .هایتان را فراموش خواهید کردپس به راحتی آموخته

طوری مطالعه نکنید که به اصطالح از آن طرف بام بیفتید. سعی کنید   •

کننده باشد. یک روز برای  پیش ببرید که سرگرم فرایند یادگیری را طوری  
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کردن و یک روز برای  خواندن، یک روز برای نوشتن، یک روز برای گوش 

 .ی کارها باید حالت مرور داشته باشندبقیه .ی گرامرمطالعه 

کردن به زبان  چه در هر روز و در هر فرصتی باید انجام شود، صحبتآن •

 .هاست و اصال آن را رها نکنیدین مهارتترانگلیسی است. این یکی از مهم 

 انگلیسی فکر کنید  -۳

یک راه برای گذار از سطح خوب به سطح عالی در انگلیسی این است که مغزتان  

 .را آموزش دهید انگلیسی فکر کند

ی مداوم از انگلیسی به زبان مادری و بالعکس زمان و انرژی زیادی  ترجمه  •

می  تفاوتمصرف  زبان  هر  به های  کند.  تقریبا  که  دارد  خاصی  و  ظریف 

 .توان آن را دقیقا به زبان دیگر برگردانددشواری می 

و   • نوشتن  انگلیسی  کند،  فکر  انگلیسی  دهید  آموزش  را  مغزتان  اگر 

برای صحبت بود. مانند یک سوئیچ،  تر و روان تان طبیعی کردن  تر خواهد 

کن برقرار  ارتباط  کسی  با  انگلیسی  به  است  قرار  که  مغز  هنگامی  ید، 

 !تان را خاموش کنیدتان را روشن کنید و مغز زبان مادری انگلیسی 

 

 زبان پیدا کنیددوستان انگلیسی -۴
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ها برای یادگیری زبان خارجی این است که در جمعی قرار  یکی از بهترین آزمون

 .کنند بگیرید که به زبان بومی صحبت می 

روش   • بهترین  سطح،  این  به  رسیدن  کردنبرای  هایی   دوست  پیدا 

گذراندن با آنها در اماکن عمومی مانند کافه و رستوران  زبان و وقتانگلیسی 

 .است

با  • بتوانید  تا  انگلیسی صحبت کنید  این روش مجبورتان خواهد کرد که 

کننده بودن آن است  تان ارتباط برقرار کنید. مزیت دیگرش سرگرم دوستان 

 .که مانند کالس درس یا مطالعه خشک نیست

 از اشتباه کردن نترسید -۵
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ترین موانع بر سرِ راهِ یادگیری زبان جدید این است که بسیاری از  یکی از بزرگ 

 .ترسندافراد از اشتباه کردن می

نمی  • شما  به  کمکی  هیچ  ترس  هدفاین  به  رسیدن  راهِ  سدّ  و  تان کند 

 .شودمی

اشتباه • و  از  نترسید  نکشیدکردن  هیچ .خجالت  که  است  کس  مسلم 

تواند از همان ابتدا به راحتی به یک زبان جدید صحبت کند. سعی  نمی

 .کنید به سختی هم شده منظور خودتان را بیان کنید

به یاد داشته باشید که هر کسی در ابتدای یادگیری یک زبان جدید اشتباه   •

که می هنگامی  است  طبیعی  است.  قانون  و  قاعده  یک  این  کند. 

آورید، احساس  ای به زبان می نادرست یا غیرمؤدبانهی  طورتصادفی کلمه به

 .ها را با خنده و شوخی رد کنیدی این ناراحتی یا خجالت کنید. اما همه 

به یاد داشته باشید هدف شما کامل شدن در زبان انگلیسی نیست و شما   •

است.   یادگیریکردن بخشی از  کنید. اشتباهفقط برای پیشرفت تالش می 

 .کنند، بنابراین آنها را بپذیریددر بهتر شدن کمک می اشتباهات به شما
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راهکارهایی موثر برای یادگیری زبان از  

 طریق فیلم

 

کننده و یادگیری زبان اغلب بخش و سرگرم تماشای فیلم معموال فعالیتی لذت 

زمان  و خستهفرایندی  فرایند خستهبر  این  اگر  حال  است؛  آن  کننده  و  کننده 

افتد؟ نتیجه باید جالب  کننده در هم ادغام شوند چه اتفاقی می سرگرم فعالیت  

باشد. مسلما اگر از روش یادگیری لذت ببرید، بازدهی بسیار بیشتری خواهید  

کرده  امتحان  را  روش  این  گذشته  در  اگر  نتیجهداشت.  به  مطلوب  اید،  ی 

و آن را کنار   دانیداید و به همین خاطر تماشای فیلم را اتالف وقت مینرسیده

این مقاله    قسمت از این  انتخابی شما اشتباه بوده است. در  اید، شاید روشگذاشته
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روش  از  یکی  سپس  با  شوید،  آشنا  فیلم  طریق  از  زبان  یادگیری  صحیح  های 

 .قضاوت کنید یادگیری زبان از طریق فیلم واقعا ممکن است یا خیر

 

 های خارجیروش اشتباه تماشای فیلم 

 

برای یادگیری زبان جدید  تماشا» به زبان اصلی، روش خوبی  فیلم خارجی  ی 

توانید  انگیز است، مثل این است که می است.« شنیدن این جمله واقعا هیجان

  ۹۰آسایی پس از  جلوی تلویزیون بنشینید و توقع داشته باشید به نحو معجزه

ید. واضح است که  فرا بگیر  دقیقه تماشای فیلم »سینما پارادیزو« زبان ایتالیایی 

ی دلخواه افتد. هنگامی که با تماشای فیلم به نتیجهدر واقعیت چنین اتفاقی نمی
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می نمی پکیجرسید،  به  و  بگذارید  کنار  را  دیدن  فیلم  کال  آموزشی  توانید  های 

کنار یافتهسازمان  در  را  فرهنگی  غنی  تجربیات  نتیجه  در  بیاورید،  روی  تان 

 .دهیداز دست می  های زبان موقعیتی برای بهبود مهارت 

اگر از مسیر درست پیش بروید، تماشای فیلم در یادگیری زبان به شما کمک  

 .کند. نباید فیلم را صرفا تماشا کنید، بلکه باید آن را مطالعه کنیدمی

 

فیلم تماشای  صحیح  زبان روش  به  خارجی  های 

 اصلی 

مطالعه برای  به خصوصی  روش  آنکه  از  اصلی  فیلمی  پیش  زبان  خارجی  های 

خواهم اصولی را تشریح کنم که باید برای یادگیری بهتر در حین  معرفی کنم، می 

 .تماشای فیلم به زبان اصلی رعایت کنید

 :ی فیلم باید این مبانی را در نظر بگیریدبرای مطالعه 

 تمرکز  -۱

باید   .یاد بگیریدکند زبان  مسلما تماشای فیلم برای سرگرمی به شما کمک نمی 

کلمه هر  روی  و  ببینید  فیلم  عمیق  باشید،  فعال  دیدن  فیلم  تمرکز  هنگام  ای 

 .کنید
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 بندیتقسیم -۲

فیلم   نمی دقیقه  ۹۰اگر یک  مغزتان  تماشا کنید،  وقفه  بدون  را  اغلب  ای  تواند 

کنید. برای بینید تحلیل کند؛ بنابراین فیلم را گذرا تماشا میچیزهایی را که می

های کوتاه تقسیم  ای یا صحنهدقیقه  ۱۰های  بهتر مطالب، فیلم را به قسمت جذب  

 .کنید

 تکرار  -۳

کارتی را تنها  اینکه فیلمی را تنها یک بار تماشا کنید مانند آن است که فلش

 .یک بار نگاه کنید. برای مطالعه چیزی باید بارها آن را مرور کنید

 مشارکت -۴

شان بشوید. همراه با کاراکترها صحبت کنید، لهجه  باید فعال باشید و درگیر فیلم

 .شان را تقلید کنیدرا تمرین و زبان بدن 

 زیرنویس -۵

ی حاضر و آماده باشد، هم ابزاری کارآمد برای  تواند یک لقمه زیرنویس هم می 

شما    ی صحیح از زیرنویس موجب ارتقاء سطح مطالعات یادگیری بهتر. استفاده

 .دهم چگونه از آن استفاده کنیدبرایتان توضیح میشود. می
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 ی زبان از طریق فیلم روش پیشنهادی مطالعه

بااین  .میکنبرای یادگیری زبان از طریق فیلم این روش را به شما پیشنهاد می   ام

 .توانید بیشترین یادگیری را ازتماشای فیلم داشته باشیدپنج قدم ساده می 

 

انتخاب فیلم موردعالقه  :قدم اول با زیرنویس  تان را همراه 

 کنید

شما    حتما هم به زبان اصلی هم به زبان مادری  ی اصلی این است که فیلمنکته

های بسیار خوبی داشته باشد. وقتتان را برای محصوالت درجه دو تلف  زیرنویس 

 .ی محصول اورجینال کمی پول خرج کنیدنکنید. ارزشش را دارد که برای تهیه

ای مطالعه کنید،  ی چند هفتهآنجا که قرار است این فیلم را در طول یک دورهاز  

 .قیمت آن در مقایسه با میزان یادگیریتان واقعا معقول است

تان فیلمی انتخاب کنید که تا حدودی با آن آشنا هستید یا موضوع مورد عالقه

مطمئن شوید    دهد. قرار است این فیلم را چند بار تماشا کنید، پسرا پوشش می 

 .بریداز تماشای آن لذت می

علمی  یا  اکشن  ژانر  طرفدار  عاشقانه -اگر  درام  یک  تماشای  با  تخیلی هستید، 

 .رودتان سر میسریع حوصله 
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دوم ببینید  :قدم  را  قسمترافیلم  رابه  کوتاهآن  تر های 

 تقسیم کنید

 

 :بینید باید دو هدف داشته باشیدی اولی که فیلم را میدفعه

 .داستان را بفهمید و کاراکترها را بشناسید -۱

 .تر تقسیم کنیدهای کوتاهفیلم را به قسمت -۲

در این مرحله کل فیلم را با زیرنویس زبان مادری تماشا کنید. داستان را بفهمید 

توانید از تماشای فیلم لذت  و شخصیت هر کاراکتر را بشناسید. در این بخش می

 .دهدندانستن داستان فیلم هنگام یادگیری آزارتان نمی ببرید، به این ترتیب  
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بندی مورد نظرتان  در حین فیلم دیدن قلم و کاغذ در دست داشته باشید و زمان 

ای بامحتوا و نسبتا مستقل  دقیقه  ۱۰تا    ۵های  را یادداشت کنید. دنبال صحنه

 .باشید

 لغات و عبارات جدید را بنویسید :قدم سوم

م را به قصد مطالعه تماشا کنید. این بار تنها قسمت اول را، آن  این دفعه باید فیل

دانید  هم با زیرنویس زبان اصلی، ببینید. هر لغت یا عبارتی که معنایش را نمی 

یادداشت کنید. به لغات یا عباراتی که در فیلم بیشتر به آنها توجه یا مرتب تکرار  

 .شود بیشتر دقت کنیدمی

توانید فیلم را متوقف  س زبان اصلی دارد، به راحتی می از آنجا که فیلم، زیرنوی

کنید و لغات و عبارات جدید را بنویسید و معنای آنها را در دیکشنری بیابید. 

اگر   .عبارت جدید بیابید ۱۰لغت و    ۲۰هدف این است که در هر قسمت حدود 

ناامید نشوید، آنهایی را  واژه  انتخاب ها و عبارات ناآشنای بیشتری بیان شدند، 

توانید به عقب  تر هستند. هر چند بار که بخواهید می کنید که به نظرتان برجسته

 .های بیشتری بیاموزیدبرگردید و این مرحله را تکرار کنید تا واژه

بار هر قسمت را تماشا کنید. برای تقویت    ۵برای گزینش لغات و عبارات، حداقل  

ای حدود  دقیقه  ۱۰ه برای یک قسمت  ها را تکرار کنید. این مرحلتان واژه تلفظ

 .بردیک تا دو ساعت زمان می 
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واژه  به  همین که  و  تهیه کنید  فلش کارت  آنها  از  انتخاب کردید،  را  روش  ها 

 .هر روز مرورشان کنید الیتنر 

 

 آورید ببینید چه چیزهایی را به یاد می :قدم چهارم

 

ی بعد  آموزید. دفعه بار تماشا کنید به خوبی آن را می  ۵پس از اینکه قسمتی را 

شوید.  زیرنویس را بردارید و ببینید بدون زیرنویس چقدر مکالمات را متوجه می 

ها را متوجه بشوید، اما باید درکی کلی از شنیدن  ی صحبتالزم نیست حتما همه

 .و دیدن فیلم داشته باشید
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ها جه به تعداد کاراکترها و حجم دیالوگ در این مرحله قسمت مورد نظر را با تو 

بین پنج تا ده بار تماشا کنید. پس از گذشت یک یا دو ساعت باید به درک خوبی  

 .از آن بخش برسید

برای اینکه تمرکز بیشتری روی مطالعه داشته باشید، خودتان را در نقش یکی  

را متوقف و  از کاراکترها مجسم کنید و هر گاه سؤالی از او پرسیده شد، فیلم  

را   خودتان  و  بشنوید  را  پاسخش  بدهید، سپس  پاسخ  او  جای  به  کنید  سعی 

 .تان را اصالح کنیدبا یادداشت دیالوگ اصلی اشتباه .بسنجید

 

 مرور کنید فیلم را با معلم یا شریک آموزشی :قدم پنجم

خود بگذارید و    ای با معلم خصوصی یا شریک آموزشیی بعد، جلسهدر مرحله 

خواهید  را با هم ببینید. حتما از قبل به او بگویید کدام قسمت از فیلم را می   فیلم

 .مطالعه کنید تا با آمادگی قبلی حاضر شود

 :توانید با معلمتان انجام بدهیدهایی که می چند ایده برای فعالیت

دربارهمی • او  از  مواجه  توانید  آنها  با  فیلم  در  که  فرهنگی  اختالفات  ی 

سؤال  می می شوید  انجام  خاصی  کارهای  کاراکترها  اگر  و  کنید،  دهند 

 .کنید در مورد آنها از معلمتان سؤال کنیددلیلش را درک نمی 

توانید از معلمتان بخواهید در مورد عبارات بیان شده در فیلم بیان یا می •

 .ی کاراکترها برایتان توضیح بدهدلهجه
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پرسد و سعی کنید به ی هر قسمت سؤالی از شما باز او بخواهید درباره  •

 .همان زبان سؤالش را پاسخ بدهید

ها را با  از او بخواهید نقش یکی از کارکترهای فیلم را بازی کند و دیالوگ  •

 .هم تمرین کنید

تولیدکنندهدرباره  • فرهنگ کشور  و  در جامعه  فیلم  این  نقش  با ی  آن  ی 

 .معلمتان صحبت کنید

ایدهاین بودند.  ها  برای شروع  دیگری  هایی  پیشنهادهای  معلمتان  است  ممکن 

 .تان داشته باشدبرای استفاده از فیلم در مطالعات دونفره 

 

 برد؟ی یک فیلم چقدر زمان میمطالعه

ی یک فیلم خارجی نیازمند زمان، تالش و تمرکز  طور که می بینید مطالعههمان 

 .دارند های یادگیری زبان به این عوامل نیاز ی شیوه است. همه

ی هر  کنم حداقل یک ساعت در روز و حداقل سه روز برای مطالعه پیشنهاد می 

قسمت از فیلم وقت بگذارید. در این صورت زمان کافی برای تمرین، یادگیری و  

 .های ضروری خواهید داشتی لغات، عبارات و دیالوگ مرور همه 

م کنید، با درنظر  ای تقسیدقیقه  ۱۰قسمت    ۱۰ای را به  دقیقه  ۱۰۰اگر یک فیلم  

برد.  ی یک فیلم حدود یک ماه زمان میگرفتن یک ساعت مطالعه در روز مطالعه 

توانید هر  رود و می عملتان باال می   به نظر زیاد است، اما به مرور زمان سرعت
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رسید که در  تر از فیلم قبلی تماشا کنید و در نهایت به جایی می فیلم را سریع 

 .حتی از تماشای فیلم به زبان اصلی لذت خواهید بردی اول به راهمان مرحله 

ی عمر دیگر نیازی به صرف  گذاری کنید، برای بقیهاگر االن در این راه سرمایه

 .وقت در این زمینه نخواهید داشت

 

 های خارجیی فیلممزایای مطالعه 

 

های  این مقاله ارائه شد تنها یکی از شیوه  از این   بخش  یادتان باشد روشی که در 

یادگیری زبان از طریق فیلم است. فرقی ندارد چه روشی در پیش بگیرید، مزایای  

 .شمار استهای خارجی بی ی فیلممطالعه 
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 :را پیشنهاد می کنیمهای خارجی به زبان اصلی  به این دالیل تماشای فیلم  ام

 .میگیردر معرض شرایط فرهنگی جدید قرار می •

ز • با  آشنایی  برای  خوبی  بسیار  دیگر  روش  غیرکالمی  اشارات  و  بدن  بان 

 .است

فیلمواژه  • در  که  می هایی  بیان  واژهها  با  مقایسه  در  کتابشوند  های  های 

 .تر هستندتر و کاربردی درسی رایج 

های مختلف دنیای واقعی نشان  ی استفاده از زبان را در موقعیتفیلم نحوه •

 .دهدمی

فیلم  رویکرد مطادر صورتی که  با  را  فرایند  های خارجی  تماشا کنید در  لعاتی 

 .تان بسیار مؤثر خواهد بودیادگیری

ی یادگیریتان بگنجانید، های خارجی را در برنامه مطمئن باشید اگر تماشای فیلم

 .ی خوبی هم خواهید گرفتکنید نتیجهبه همان اندازه که وقت و انرژی صرف می 

اید زبانی بیگانه  موختهکنید زبانی که آرسد که فراموش می خیلی زود زمانی می 

تان ی تماشای فیلم به زبان مادری است و از تماشای فیلم به آن زبان به اندازه 

 .لذت خواهید برد

از مقاله بخش نظرات  ی شما چیست؟ با ما در  فیلم خارجی مورد عالقه 

نظرت با ارزشتان را ،در سایت استاد مقدسیی یادگیری زبان انگلیسی  

 .میان بگذارید در 
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هفت قانون طالیی یادگیری زبان  

 انگلیسی

 

انگلیسی صحبت کنید کلمات به   تصور کنید بدون فکر کردن و هیچ زحمتی 

آسانی و به سرعت به واسطه زبان شما ادا می شوند و همچنین در آن واحد  

برای   کنید  می  درک  را  دیگران  های  صحبت  شیوه  مفهوم  باید  شما  اینکار 

کنارگذاشتن   قدم  اولین  بدهید.  تغییر  را  خود  انگلیسی  زبان  مکالمه  یادگیری 

 .یادگیری لغات زبان انگلیسی است تعجب کردید ؟؟ بله درست است

لغات را حفظ نکنید در انگلیسی زبانها, انگلیسی را بر اساس یادگیری لغات نمی  

آموزند بلکه انها اصطالحات) عبارات( را یادمی گیرند که ترکیبی از یک گروه  

بر اساس تحقیقات صورت  را می دهند.  باشند که معنی خاص خود  لغت می 

برابر سریعتر    ۵تا    ۴رات(  گرفته یادگیری مکالمه زبان انگلیسی با اصطالحات )عبا
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از یادگیری زبان انگلیسی بر اساس تک لغات می باشد همچنین دانش آموزانی  

که اصطالحات )عبارات( را یادمی گیرند گرامر بیشتری هم بلدند. در ادامه به  

 :هفت قانون طالیی یادگیری آسان مکالمه زبان انگلیسی می پردازیم

م  آسان  یادگیری  طالیی  قانون  زبانهفت    کالمه 

 انگلیسی 

اول )عبارات(   :قانون  اصطالحات  یادگیری  پی  در  همیشه 

 باشید و نه تک لغت ها

هرگز کلمات را بصورت جداگانه و منفرد یادنگیرید هرگز . وقتی یک لغت جدید   

می بینید همیشه اصطالحی) عبارت( را که این لغت جدید در آن به کاربرده 

م وقتی  و  کنید  یادداشت  است  همان شده  همیشه  کنید  مرور  خواهید  ی 

را   )عبارات(  اصطالحات  را  کلمات  نه  و  کنید  مطالعه  را  )عبارات(  اصطالحات 

 .برابر سریعتر بهبود می یابد ۵-۴گردآوری کنید مکالمه و گرامر زبان شما 

 

 از یادگیری گرامر انگلیسی دست بردارید  :قانون دوم 

گرامربه شما آموزش می دهد که شما به  زیاد خودتون رو اسیر گرامر نکنید .  

زبان انگلیسی فکر کنید ولی شما می خواهید به صورت خودکار با زبان صحبت 
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را   انگلیسی  زبان  انگلیسی  یک  مثل  بدین صورت شما  کردن  فکر  بدون  کنید 

 . یادمی گیرید

 

 اول گوش کنید :قانون سوم و مهمترین قانون 

ادهید متون انگلیسی را نخوانید بلکه فقط  شما هر روز باید به انگلیسی گوش فر

مکالمه   یادگیری  در  شما  موفقیت  کلید  این  است  ساده  خیلی  دهید  گوش 

انگلیسی است از خواندن متون انگلیسی راصرف نظر کند وبه گوش دادن زبان  

انگلیسی به صورت مداوم و روزانه بپردازید. انگلیسی را با گوشهایتان یادبگیرید  

تان در اغلب مراکز آموزش زبان شما با چشم زبان را یادمی گیرید  و نه با چشمهای

برای   اما  گیرید  فرامی  را  گرامری  قواعد  و  خوانید  می  را  انگلیسی  متون  شما 

موفقیت در یادگیری مکالمه انگلیسی باید سیستم شنیداری را جایگزین کنید 

المه  ساعت فقط به انگلیسی گوش دهید بدین صورت مک  ۳-۲شما باید روزی  

 .شما به سرعت بهبود می یابد و انگلیسی را به اسانی صحبت می کنید
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 یادگیری آرام و عمیق بهترین است  :قانون چهارم  

راز یادگیری راحت مکالمه انگلیسی یادگیری دقیق کلمات و عبارات انگلیسی  

ه می باشد اینکه ما توضیح کلمات را بدانیم و یا فقط برای آزمون آن را در حافظ

باید ملکه ذهن ما شوند.برای یادگیری مکالمه   بلکه  بسپاریم کفایت نمی کند 

عمیق   خیلی  باید  شما  کنیم  مطالعه  را  درس  یک  بارها  و  بارها  باید  انگلیسی 

 .مطالعه کنید

پنجم   در    :قانون  داستان  از یک  اسفاده  با  گرامر  یادگیری 

 قالب چندین زمان مختلف
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 برای یادگیری طبیعی و نه دستوری گرامر انگلیسی باید یک داستان ) نوشته

پاراگراف و .. ( صوتی را انتخاب کنید که افعال آن در زمان حال صرف شده   –

ید همین نوشته  اند حال به یکی از دوستان که به انگلیسی مسلط تر است بگوی

زما دیگر ) گذشته ساده   (    و   کامل  گذشته  –  آینده  – را در یک    و   بنویسد .. 

  نوشته   یک   با   توانید  می   شما   حال   کنید  گوش   را   آن   دوباره  و   کند  ضبط   برایتان

  را   گرامری  قواعد  نیست  الزم  شما  و  یادبگیرید  را  گرامری  حاالت  چندین(  صدا)  

در زمان های مختلف با این زمان ها آشنا    نوشته  این  شنیدن  با  فقط  یادبگیرید

 .خواهید شد و گرامر شما خودبخود بهبود می یابد

 

ششم   منابع   :قانون  و  دروس  باید  انگلیسی  بهبود  برای 

 انگلیسی واقعی را هم مطالعه کنید

اگر می خواهید انگلیسی واقعی یعنی همان انگلیسی که در جوامع انگلیسی زبان  

یاد بگیرید باید از منابعی استفاده کنید که در این باره نگاشته  استفاده می شود را  

واقعی   …شده اند نظیر فیلم ها , مجالت واقعی , کتب صوتی واقعی , رادیوها و

منظور این است که انگلیسی زبان ها خودشان از آن استفاده می کنند گوش می  

 . دهند , نگاه می کنند و می خوانند

و جواب دهید نه اینکه فقط گوش    گوش کنید  :قانون هفتم  

 دهید و تکرارکنید
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درکنار هر درسی سواالتی هم مطرح می شوند همیشه به سواالت جواب دهید 

و ازکنار آن ها نگذرید . بهنگام گوش دادن به منابع صوتی از یکی از دوستان  

 بخواهید در باره داستان از شما سوال کند و شما به آنها جواب دهید این به شما 

 .یادمی دهد که سریع فکر کنید و جواب را پیداکنید

 

متد   طبق  انگلیسی  مکالمه  آسان  یادگیری  طالیی  قانون    فورتلس   ا   – هفت 

  به   انگلیسی  یادگیری  زمینه  در  متفاوتی  های  نظریه  مطمئنا  بودند  –  انگلیش

 ولی  نیستند  کامل  قانون  هفت  این  از  کدام  هیچ  و  اید  دیده  یا  و  خورده  شما  گوش

آموزش    به یکی  هستند  نهایت  بی  زبان  یادگیری  های  راه  باشید  داشته  یاد 

  , زیرنویس  با  فیلم  طریق  از  انگلیسی  آموزش  یکی   , رادیو  طریق  از  انگلیسی 
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دیگری از طریق دوره آموزشی. پس وقت را غنیمت شمرده و از هر جا که شروع  

داوم کاتالیزور  کنید درست شروع کرده اید . انگیزه جرقه و پشتکار و مطالعه م

 . یادگیری زبان انگلیسی می باشد

مشکالت اصلی زبان آموزان دوره 

 آیلتس 

شاید یادگیری زبان انگلیسی مهمترین گام در ارتقاء کیفیت زندگی شما باشد.  

اند، چقدر  بهرهاید که دسترسی به اطالعاتی که دیگران از آن بی آیا هیچ فکر کرده 

افراد جالبی که دیگران نمی تواند جالب باشد؟ یا صحبت  می توانند با  کردن با 

آنها ارتباط برقرار کنند؟ یا تحت تأثیر قرار دادن اطرافیانتان هر موقع که با آن  

با جهش ها صحبت می رقبا  یا پشت سر گذاشتن  و  بزرگی که در  کنید؟  های 

برمی شغل  می تان  شما  همه دارید؟  به  انگلیسی    توانید  خوب  اگر  برسید،  اینها 

 .صحبت کنید
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 سه مشکل اصلی پیش روی یک زبان آموز 

  

 :ایجاد شور و هیجان در فراگیری زبان  -1 

آموزان دوست دارند که به خوبی انگلیسی صحبت کنند. آنها از این  همه زبان  

فکر که قادر باشند »روان« صحبت کنند و با دیگران به انگلیسی ارتباط برقرار  

آیند. اما آنها معموالً توجهی به خود فرآیند آموزش ندارند.  می کنند به هیجان  

آموزان، فراگیری زبان انگلیسی یک اجبار است چیـزی که  در نظر بیشتر زبان  

 .مجبور به انجام آن هستنـد، ولی میلی به آن ندارنـد

انگلیسی هیچ لذتی نمی  بینند. به طور خالصه، بیشتر آنهـا در فراگیری زبان 

به  زبان   ندارند  دوست  ولی  کنند  صحبت  انگلیسی  که  دارند  دوست  آموزان 
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فراگیری زبان انگلیسی مشغول باشند. این اولین و مهمترین مشکلی است که  

پیش روی یک زبان آموز قرار دارد، زیرا کسی که تمایلی به فراگیری یک زبان  

آموز  د که زبان خواهیخارجی نـدارد، آن را بـه خوبی فرا نخواهـد گـرفت. اگر می 

موفقی باشید، الزم است که خود فرآیند آموزش را هم دوست داشته باشید. الزم  

کنید، به عنوان وقت تفریح یا  است که زمانی را که صرف فراگیری انگلیسی می

آورید حساب  به  خود   .استراحت 

  

 :ایجاد اولین تغییر در زندگی -2

نیازمند انگلیسی  زبان  فراگیری  برای  زندگی   تصمیم  در  تغییراتی  تان ایجاد 

دقیقه برای خواندن    ۳۰گیرید که هر روز  به عنوان مثال تصمیم می .باشدمی

کنید. ایجاد یک یک کتاب انگلیسی وقت بگذارید و بر این تصمیم پافشاری می

تغییر کوچک ولی دائمی در زندگی راحت نیست، مخصوصاً اگر فراگیری زبان  



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

102 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

آموزان باید به خاطر داشته باشند  سد. به هر حال، زبان»سرگرم کننده« به نظر نر

گیرند تا دقیقه به مطالعه انگلیسی بپردازند، نتیجه بهتری می  ۱۵که اگر روزی  

 .اینکه مثالً هر یک ماه یکبار، یک روز کامل را به این کار اختصاص دهند

 

 :ایجاد تغییرات دیگر در زندگی -3

تغییر، خود کار دشواری است، ایجـاد تغییرات بعدی نیـز  اگر چه ایجاد اولین  

دارند مثالً مطالعه روزانه آموزان اولین گام را برمیسخت است. بسیاری از زبان 

می  متوقف  همانجا  و  انگلیسی  زبان  بـه  کتاب  درگیر  یک  را  خود  آنها  شوند. 
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فعالیت ها    ای ازآموز خوب مجموعه کنند. یک زبانهای انگلیسی ساز نمی فعالیت

 دارد   اختیار  در  را   های زبان اصلی، تمرین تلفظ و ...خواندن متن، تماشای برنامه

 خودی   به  فعالیت  یک .  کندمی   انتخاب  خود  هوای  و حال  اساس بر  را کدام  هر  و

  از   طیفی   شما   به  ثانیاً  و  شویدمی   خسته  زودتر   شما   اوالً   زیرا  نیست،  کافی  خود 

د که به طور معمول بسیار محدود است. به عنوان  دهمی   ارائه  زبان  های  مهارت

تواند  تواند تلفظ شما را تقویت کند، اگر چه می مثال خواندن متون انگلیسی نمی 

 .گرامر، دایره لغت و مهارتهای نوشتاری و درک مطلب شما را تقویت کند
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های یادگیری زبان  بهترین روش

 انگلیسی 

دگیری زبان انگلیسی شاید کمی دشوار باشد، اما بهتر است از فراگرفتن آن یا

توانید انگلیسی صحبت  دست نکشید. با تمرین کافی و داشتن منابع درست می 

  .کردن را با اعتماد به نفس باال یاد بگیرید 

یافتن    :وبسایت استاد مقدسی انگلیسی  زبان  یادگیری  برای  بهترین شیوه 

)ان  بومی  به وجود می فردی  برای شما  امکان  این  است،  زبان(  آورد که  گلیسی 

های تلویزیونی که  ها و فیلم دقیقه صحبت کنید. برنامه  ۳۰روزانه با او به مدت  

می پخش  انگلیسی  پادکستبه  و  رادیو  به  کنید،  دنبال  را  انگلیسی  شوند  های 

های انگلیسی زبان شرکت کنید. همیشه توانید در کالس گوش دهید. حتی می

 .یک دیکشنری به همراه خود داشته باشید
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شوار باشد، اما بهتر است از فرا گرفتن آن  یادگیری زبان انگلیسی شاید کمی د

توانید انگلیسی صحبت  دست نکشید. با تمرین کافی و داشتن منابع درست می 

 .کردن را با اعتماد به نفس باال یاد بگیرید 

انگلیسی یافتن فردی بومی )انگلیسی زبان(   بهترین شیوه برای یادگیری زبان 

دقیقه    ۳۰د که روزانه با او به مدت  است، این امکان برای شما به وجود می آور

شوند را دنبال های تلویزیونی انگلیسی که پخش میها و فیلم صحبت کنید. برنامه

پادکست  و  رادیو  به  می کنید،  حتی  دهید.  گوش  انگلیسی  در  های  توانید 

انگلیسی زبان شرکت کنیدکالس همیشه یک دیکشنری به همراه خود   .های 

این بخش   زمینه، بهتر است فت اطالعات بیشتر در این  داشته باشید. برای دریا

 .را مطالعه نماییداز سایت استاد مقدسی مقاله  از
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 گام اول 

 تقویت زبان انگلیسی -۱

روزانه حتی برای مدت زمان کم انگلیسی صحبت کنید. بهترین روش یادگیری  

کلمه  هر زبانی تنها تمرین و صحبت کردن است. اصال مهم نیست که تنها پنج  

بهترین شیوه برای ارتقا زبان و   – دانید، به راحتی صحبت کنیداز آن زبان را می 

 .ای هر چند کوتاه با فردی دیگر استروان صحبت کردن، داشتن مکالمه 

 با زبان انگلیسی داشته باشید، نمانید  "احساس راحتی"منتظر زمانی که   •

سطح از زبان انگلیسی  احتماال پس از طی مدت طوالنی بتوانید به این   –

دست یابید، پس خود را از نقطه آسایش خارج کنید و به خود فشار بیاورید  

ها در مورد این که چگونه زبان خود  که روزانه انگلیسی صحبت کنید. بعد

 .را بهبود بخشیده اید، شگفت زده خواهید شد

را با  یک فرد را که انگلیسی زبان مادری اش بوده و تمایل دارد که زمانی   •

  به  را  خود  زبان  که دهید  پیشنهاد هاآن  به  توانیدمی  –شما بگذراند بیابید  

به    ۳۰  مدت  به  روزانه  است  بهتر  دهید،   آموزش  هاآن یکدیگر  با  دقیقه 

 .گفتگو بپردازید

توانید تمرین  کنید، میدر صورتی که در کشور انگلیسی زبانی زندگی می  •

تواند با بیان  کنید، حال این مکالمه می های روزمره آغاز  را با داشتن مکالمه

"hello" به یک فروشنده و خریدی ساده صورت پذیرد. 
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 بر روی تلفظ کلمات کار کنید -۲

حتی اگر دستور زبان و دایره واژگان گسترده و درک قابل قبولی از زبان انگلیسی  

لفظ لغات  تواند در نحوه تداشته باشید، باید بدانید همچنان زبان مادری شما می 

 .تاثیر بگذارد

تلفظ صحیح و درست یکی از موارد ضروری برای ارتقا بخشیدن به زبان  •

آید. به مکالمات یک بومی از نزدیک گوش دهید و  انگلیسی به حساب می

 .سعی کنید درست همانند او کلمات را تلفظ کنید

 .یدای نسبت به کلماتی که برای شما نا آشنا هستند، داشته باشتوجه ویژه  •

شوند، در  دچار اشتباه می "r" به طور مثال برخی افراد در هنگام تلفظ
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با دشواری مواجه   "th" حالی که ممکن است برخی افراد دیگر در تلفظ 

 .باشند

به یاد داشته باشید که تلفظ برخی از واژگان انگلیسی به میزان زیادی به   •

ن مثال، تلفظ  کنید بستگی دارد. به عنوا ای که در آن صحبت می منطقه

زبان انگلیسی کشور آمریکا بسیار متفاوت با انگلیسی کشور انگلیس است.  

از کشور  های مشخص شده سفر کنید و یا برای  اگر قصد دارید به یکی 

هنگام   در  باید  که  است  چیزی  تلفظ  کنید،  مهاجرت  آنجا  به  زندگی 

 .یادگیری مد نظر داشته باشید
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 اصطالحات خود را گسترش دهید دایره واژگان و  -۳

تر تر باشد، زبان انگلیسی را ساده هرچه دایره واژگان و اصطالحات شما گسترده

 .خواهید فرا گرفت

آورد  دوباره، گذراندن وقت با یک بومی برای شما این فرصت را فراهم می  •

تا واژگان و عبارات مشترک را به صورت طبیعی یاد بگیرید. اگرچه تماشا  

های انگلیسی و گوش دادن به اخبار نیز برای تقویت انگلیسی بسیار  برنامه

 .سودمند است

هنگامی که یک کلمه یا عبارت جدید آموخته اید، باید تالش کنید تا از   •

  راه   بهترین  این  – کلمه در عبارات و جمالت روزمره خود استفاده کنید  

 .است حافظه  در کلمه سپردن خاطر   به برای

روش • از  دیگر  ایجاد  یکی  جدید،  لغات  یادگیری  برای  مرسوم  های 

ها را در هر قسمت و  هایی بر روی اقالم و لوازم خانگی است، آن برچسب 

دیوار خانه خود قرار دهید به عنوان نمونه، بر روی آینه، درب یخچال و  

 .بسیاری موارد دیگر

همچنین باید یک دفترچه از اصطالحات انگلیسی و لغات مرسومی که در   •

شوند، تهیه کنید. سپس سعی کنید از این  انگلیسی بسیار استفاده می   زبان

 .اصطالحات استفاده کنید تا سطح زبان خود را به خوبی ارتقا ببخشید
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 های بحث آزاد شرکت کنیددر کالس -۴

های بحث آزاد روشی عالی برای یادگیری زبان انگلیسی و یا  شرکت در کالس 

 .یک کالس مکالمه گروهی ثبت نام کنیدارتقا بخشیدن به آن است. در 

از   • برخی  روی  بر  تمرکز  بردن  باال  برای  عالی  راه  یک  در کالس  شرکت 

این  جنبه شما  برای  کالسی  چنین  در  حضور  است.  انگلیسی  زبان  های 

آورد تا استدالل و ساختاری درست را فرا بگیرید، به  فرصت را فراهم می 

ای از زبان را برای یادگیری ارائه  یافتهها رویکرد ساختار  طور کلی کالس 

 .دهندمی

های آزاد گروهی بیشتر تاکید اش بر ایجاد ارتباط است تا شرکت در بحث  •

زمینه   این  در  کوتاه  سخنرانی  داشتن  انگلیسی صحیح.  زبان  از  استفاده 

 .تر صحبت کردن در مقابل دیگران کمک کندتواند به شما برای راحت می
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ری زبان انگلیسی مزایا و معایب خود را دارد، بنا براین  هر دو شیوه یادگی •

 !شاید بهتر باشد هر دو را در کنار هم دنبال کنید

 

 همیشه یک دیکشنری همراه خود داشته باشید  -۵

همراه داشتن یک فرهنگ لغت انگلیسی در هر زمان )حال چه به عنوان یک 

 .تواند بسیار مفید باشدکتاب( میبرنامه بر روی گوشی همراه و چه به عنوان 

همراه داشتن دیکشنری به این معناست که شما هرگز بر روی معنی یک   •

تواند در هنگام یک سخنرانی که  کلمه گیر نخواهید کرد. این مسئله می 

 نیاز   آن  به  که  چیزی  تنها  –آورید به شما کمک کند  ای را به یاد نمیکلمه 

 !است  دیکشنری به کوتاه نگاهی دارید،
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استفاده از دیکشنری در مواقع ضروری نه تنها شما را از خجالت زندگی  •

تواند  دهد بلکه می که ممکن است حاصل از نتایج نامطلوب باشد، نجات می 

 .در به حافظه سپردن واژگان نیز موثر باشد

همچنین نگاه انداختن به یک فرهنگ لغت مثال هنگامی که در یک قطار   •

سپری کردن لحظاتی به تنهایی هستید ممکن است  نشسته اید و در حال  

 ۳۰تا   ۲۰توانید روزانه  با بهره وری از این تکنیک می .خیلی هم بد نباشد

 !کلمه انگلیسی یاد بگیرید

به عنوان یک فرد مبتدی، باید یک لغت نامه را که به زبان مادری شما   •

ما به محض  توضیحاتی را ارائه داده است همیشه به همراه داشته باشید. ا

های زبان انگلیسی خود را ارتقا بخشیدید باید آن را به لغت  اینکه مهارت 

 .نامه انگلیسی تغییر دهید
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 گام دوم 

 های نوشتار، خواندن و شنیداری را ارتقا ببخشیدمهارت -۱

ها برای ارتقا  یکی از بهترین شیوه  .های انگلیسی گوش دهیدبه رادیو و پادکست 

 .های انگلیسی استشنوایی در انگلیسی دانلود اپ و پادکست مهارت 

حداقل   • کنید  تالش  پادکست   ۳۰روزانه  به  دادن  گوش  برای  را  ها  دقیقه 

توانید در هنگام ورزش، رفت و آمد به محل کار و یا  ها را می اختصاص دهید. آن 

 .حتی در حین کار با کامپیوتر خود، گوش دهید

که گوینده چه چیزی را عنوان کرده است، نه اینکه تنها  تالش کنید تا دریابید   •

کند، سعی کنید کلمات  گوش دهید و بگذرید. حتی اگر خیلی سریع صحبت می

 .کلیدی را بیابید تا ایده کلی موضوع را درک کنید

توانید از هر کلمه یا عبارتی که متوجه شده اید یادداشت بردارید و  اگر می  •

را جستجو   آن  معنی  و  سپس  دهید  گوش  پادکست  به  دوباره  و سپس  کنید 

 .کلمات یا عبارات جدید دیگر را بنویسید
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 های تلویزیون به زبان انگلیسیتماشای برنامه -۲

های سرگرم کننده برای بهبود و تقویت مهارت شنوایی تماشای  یکی دیگر از راه 

 .های انگلیسی زبان و برنامه تلویزیونی استفیلم

 کنید، از آن لذت ببریدفیلم و برنامه تلویزیونی که تماشا می سعی کنید   •

کند. در صورت امکان، فیلم  تر می این عمل تمرین کردن را بسیار راحت  –

و یا انیمیشنی را که قبال دیده اید را دوباره بگذایرد که ببینید. اگر موضوع  

 .تر خواهد شدداستان اصلی را بدانید، درک زبان آن بسیار ساده 
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 – البته باید از تماشای فیلم با زیر نویس زبان مادری خود اجتناب کنید •

می آن مختل  را  شما  تمرکز  تنها  دشوار ها  را  موضوع  درک  و  تر  کنند 

 .کنندمی

 

 .یک کتاب انگلیسی، روزنامه و مجله بخوانید -۳

دهد، بنابر این  خواندن تنها بخش مهمی از یادگیری زبان جدید را تشکیل می

 !بهتر است هیچ گاه تمرین کردن را فراموش نکنید

  محبوب،  انگلیسی  رمان   – مند هستید دنبال کنید  چیزی را که واقعا عالقه •

  آغاز   را  تمرین  هاآن  طریق  از  انگلیسی،  کوتاه  هایداستان  یا  تایمز  نیویورک
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  کمتری   تمایل  مطمئنا  کردید،  پیدا  ایکننده  خسته  محتوای  اگر.  کنید

 .دهیدردن آن از خود نشان می ک دنبال  برای

 

خوانید، درک کنید، نه اینکه تنها در اینجا نیز بهتر است چیزی را که می  •

توانید به خوبی متوجه  این عمل را انجام دهید. هر کلمه یا عبارتی که نمی 

شوید مشخص کنید و سپس ریشه آن را در فرهنگ لغت انگلیسی جستجو  

 .کنید

 

  کار   این   – خواندن با صدای بلند را امتحان کنید    توانیداگر تنها هستید می  •

  و   راحت  شما  برای  شده  خوانده  مقاله  درک  تا  آوردمی  فراهم  را  این  امکان

 .بخشید ارتقا را   خود تلفظ دیگر طرفی از همچنین و  باشد ترساده
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اتخاذ   -۴ خود  برای  انگلیسی  زبان  به  روزانه  خاطره  دفتر 

 .کنید

شنو مهارت  تقویت  کنار  روی در  بر  را  زمانی  مدت  است  بهتر  خواندن،  و  ایی 

 .یادداشت امور روزانه به انگلیسی اختصاص دهید

سخت  • از  یکی  است  ممکن  مهارتاین  و ترین  باشد  زبان  یادگیری  های 

ای بر خوردار است. اما به انگلیسی نوشتن شما  همچنین از اهمیت ویژه

 .مات تسلط پیدا کنیدکند تا بر دستور زبان، ساختار و امالی کلکمک می 

سعی کنید یک دفترچه یاداشت انگلیسی داشته باشید که چند جمله از   •

امورات روزانه خود را در آن یادداشت کنید. الزم نیست مسائل شخصی  
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توانید در مورد آب و هوا، آنچه که در روز خورده  شما می  – یاد داشت کنید

 .دارید را بنویسیدهای برای روز آینده اید و یا چه برنامه

توانید از یک  اگر با آنچه که یاد داشت کرده اید، احساس راحتی کنید، می  •

بررسی خطا  برای  بومی  به شما کمک  فرد  مسئله  این  بگیرید.  ها کمک 

 .کند تا از تکرار دوباره اشتباهات بپر هیزیدمی

 

 

 گام سوم 

 .با انگیزه بمانید -۱
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جدید، مهم است که انگیزه خود را حفظ کنید هرگز هنگام یادگیری یک زبان  

 .از اهداف خود دور نشوید

به اهداف خود در رابطه با یادگیری زبان متعهد باشید و با یادآوری اهداف   •

فرصت و  تجربیات  همه  از  دهید.  انگیزه  خود  به  مدت  شگفت  بلند  های 

 .انگیزی که برای تسلط یابی بر زبان نیاز دارید، بهره بگیرید

شما در سراسر جهان با یادگیری زبان انگلیسی قادر به گفتگو، ایجاد روابط   •

توانید با زبان انگلیسی مانند هر زمان دیگری با تمامی  جدید هستید، می 

افراد ارتباط بگیرید و به طور بالقوه به نتیجه دلخواهی که برای یادگیری  

 .زبان در نظر داشتید دست یابید
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 .تمرین کنیدهر روز  -۲

 .خواهید در انگلیسی روان شوید، باید هر روز تمرین کنیداگر می 

بین هر   • اگر  براین  بنا  است،  استوار  بر تمرین روزانه  زبان دیگر  یادگیری 

های طوالنی مدت ایجاد کنید، این امکان وجود  جلسه تمرین خود وقفه

ان را از دست  دارد که تمامی موارد خوانده شده را فراموش کنید و تنها زم

 .بدهید و یادگیری را به تعویق بیندازید

 کنید  سعی  –اگرچه، مطالعه بیش از حد نیز ممکن است شما را بیمار کند   •

 برسانید  پایان  به  را   روز  در  مطالعه  –  انگیز  هیجان  و  جذاب  ایبرنامه  ایجاد  با

های شنوایی کار کنید، یک به عنوان مثال در یک روز بر روی تمرین –

 .... خواندن و یک روز بر دستور زبان و  روز

ای در روز پیش  با این حال هرگز نباید از فرصتی که برای داشتن مکالمه  •

ها برای روان  ترین چیزآمده به سادگی بگذرید. زیرا این مهارت یکی از مهم 

 .شدن در یادگیری زبان است
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 .سعی کنید به انگلیسی فکر کنید -۳

رای یادگیری زبان انگلیسی و ارتقا سطح زبان، تمرین  های عالی بیکی از شیوه 

 .دادن مغز برای به انگلیسی فکر کردن است

انگلیسی با صرف انرژی و زمان همراه   • ترجمه جمالت از زبان مادری به 

شود  ای است که باعث می های ظریف و ویژه هر زبان دارای تفاوت .است

 .ن دیگر ترجمه شوددر موارد خاص به طور دقیق از یک زبان به زبا

نتیجه می  • به  در  نوشتن شما  یا حتی  و  بیان داشت، صحبت کردن  توان 

می  و  انگلیسی  کند  تقویت  را  شما  کردن  صحبت  طبیعی  طور  به  تواند 
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 به  رسیده  آن  وقت  –تر ذهن را از زبانی به زبانی دیگر سوئیچ کنید  راحت 

 !کنید صحبت انگلیسی

 

 .رابطه دوستانه بر قرار کنیدبا افراد انگلیسی زبان،  -۴

های سنجش سطح دانش زبان یک فرد، قرار دادن او در یکی از بهترین روش

باشد،  یک اتاق با تعداد زیادی از افراد که انگلیسی، زبان مادری شان است می 

 .ها کمک کنندها وارد بحث شوند و یا به آنتوانند به راحتی با آن اینکه آیا می 

برای دستیابی به سطح باالیی از دانش زبان، این است که با  بهترین راه   •

انگلیسی   کافه  مانند  اجتماعی  محیط  در  خود  زبان  انگلیسی  دوستان 

 .صحبت کنید
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به این ترتیب، در حالی که شیوه بسیار سر گرم کننده است، شما را مجبور   •

 .سازد تا به زبان انگلیسی صحبت کنیدمی

 

 .کنیدنگران نباشید، اشتباه  -۵

ها و اشتباهات  ترین مانع در یادگیری یک زبان جدید، ترس از بروز خطابزرگ 

 .است

  باعث   که  است  مانعی  تنها  –کند  این ترس هیچ هدف خاصی را دنبال نمی •

  انگلیسی  زبان  در  کردن  صحبت  روان   و   نظر  مورد   هدف  به  دستیابی  عدم

 .شودمی
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توانید یک  ! در ابتدا نمینگران اشتباهات خود نباشید و خجالت زده نشوید •

زبان جدید را کامال بدون هیچ اشتباهی صحبت کنید. سعی کنید سخن 

 .خود را با هر سختی شده به مخاطبان خود انتقال دهید

گیرد، ممکن  به یاد داشته باشید که هر فردی که زبان جدیدی را یاد می •

 !است اشتباه کند

لیسی به دنبال کمال نیستید،  همچنین باید بدانید برای یادگیری زبان انگ •

بلکه در حال تالش برای پیشرفت هستید. اشتباه کردن بخشی از فرآیند  

کنند تا بهتر شوید، بنابراین پذیرای  ها به شما کمک می یادگیری است، آن 

 !ها باشیدآن
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ترین روش های یادگیری زبان  با آسان

 انگلیسی آشنا شوید

 

 :این مقالهاین بخش از فهرست مطالب 

 رسد را بخوانید یک؛ هر متن انگلیسی که به دستتان می •

 دو؛ به صورت فعال به واژگان جدید توجه کنید  •

 ها صحبت کنید زبانسوم؛ با انگلیسی •

انگلیسی در شبکه • دنبال  چهارم؛ محتوای  را  اجتماعی  های 

 کنید 
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 های خارجی پنج؛ مسافرت •

 ششم؛ موسیقی را فراموش نکنید •

 زیاد سوال بپرسید هفتم؛  •

 هشتم؛ از یادگیری چیزی که به آن نیاز دارید شروع کنید  •

 نهم؛ ناامید نشوید •

 دهم؛ تکرار، تکرار و بازهم تکرار •

سرگرم زبان  راحت    کنندهانگلیسی  بسیار  شیرینی  درعین  که  است  جذابی  و 

فراد  های مورد عالقه انبود قواعد پیچیده و ریز این زبان را به یکی از زبان  .است

العاده این زبان هم برای یادگیری تبدیل کرده است. البته نباید از کاربرد فوق

 اید که انگلیسی رادرست یاد بگیرید؟غافل شد.تابحال سعی کرده 

 

اگر جوابتان مثبت است،. قرار است در این نوشته   

به  شما  با  را  انگلیسی  زبان  یادگیری  های  روش 

در   ما  با  بگذاریم.  مقدسی  سایت  اشتراک  استاد 

 .همراه باشید
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 رسد را بخوانیدهر متن انگلیسی که به دستتان می -۱

نمی  زبانفرقی  از  کند  یکی  انگلیسی  متن  خواندن  باشد؛  سطحی  چه  در  تان 

ترین روش های یادگیری زبان انگلیسی است. سعی کنید هر متن انگلیسی  مهم 

ها، کالسیک، مقاالت روزنامه، وبسایت های ادبیات  بینید، بخوانید. متنرا که می 

های روی بسته مواد غذایی. اگر دنبال  های اجتماعی و حتی نوشتههای شبکهمتن

ها همیشه کلمات جدید دارند و حتی  دلیل آن هستید باید به شما بگویم که متن

 .ها را ندانید، برایتان آشنا خواهند بوداگر معنای آن

کند که در یادگیری زبان پیشرفت کنید  کمک می خواندن متن انگلیسی به شما  

و با انواع محتوای متنی انگلیسی آشنا شوید. خواندن مجموعه کلمات جدید به  

تر کنید و آنچه بلد بودید تقویت تان را گستردهکند دایره لغات شما کمک می 

 .سعی کنید معنای لغات را از محتوای اطراف آن حدس بزنید .شود

در درک متن کمک خواهد کرد. اگر دوست داشته باشید که این کار به شما  

 .های متفاوتی را انتخاب کنیدتان کتابتوانید با توجه به سطح کتاب بخوانید، می 

ها وجود  های متفاوتی با توجه به سطح افراد در فروشگاه خوشبختانه امروزه کتاب

 .کننددارند که دستتان را برای انتخاب باز می 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

128 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 

 فعال به واژگان جدید توجه کنید به صورت -۲

قدیمی  از  درعین یکی  و  کاربردی ترین  زبان  حال  یادگیری  های  روش  ترین 

ها است. این  برداری از آن انگلیسی حفظ کردن معنای لغات جدید و یادداشت 

 .کند تا زبان را به خوبی یاد بگیریددهد و به شما کمک میروش واقعا جواب می 

 !پذیر نیست. باور کنیدها امکان جدید صرفا با حذف کردن آن یادگیری لغات  

انسان از ما می درواقع این خاصیت حافظه ما  خواهد برای بهتر به  ها است که 

ها را به صورت فعال با خودمان مرور کنیم. به  خاطر سپردن اطالعات جدید، آن 

ندین بار از  من اعتماد کنید. لغات جدید را جایی یادداشت کنید و سعی کنید چ

توانید با لغات جدید جمله بسازید یا در مکالماتتان از ها استفاده کنید. میآن

از  آن دیدید،  را جایی  کلمات جدید  دوباره  وقتی  کار  این  با  کنید.  استفاده  ها 

 خودتان نخواهید پرسید که معنای آن چه بود؟ 
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 ها صحبت کنیدزبان با انگلیسی -۳

باید خوزبان به چه دردمان می باشد؟  افراد وجود نداشته  ارتباطی بین  اگر  رد 

اینکه   انگلیسی همین است.  از روش های یادگیری زبان  بدانید که یکی دیگر 

 .ها حرف بزنیدسعی کنید دوستان انگلیسی زبان پیدا کنید و با آن

رو  های زبانی، مهارت کالمی است. حتما با کسانی روبه ترین مهارتیکی از مهم 

فهمند اما با حرف زدن به انگلیسی مشکل  که زبان انگلیسی را خوب می اید  شده

های  توانند به خوبی مهارت دارند. دلیل این نارسایی زبانی آن است که افراد نمی 

 .شان را پرورش دهندکالمی

های اجتماعی و افزایش ارتباطات میان  خوشبختانه امروزه با گسترده شدن شبکه

کردن با کسانی که انگلیسی زبان هستند کار بسیار افراد ملل مختلف، صحبت  

ای هم نخوهد گرفت. هم آنچه نیاز  راحت و قابل دسترسی است و از شما هزینه

به   را  جت  سوخت  تا  است  دوستانه  ارتباطی  و  هوشمند  گوشی  یک  دارید 

 .تان اضافه کنیدهای کالمی زبان انگلیسیمهارت 

تان که مثل  کت کنید یا اصال با دوستانهای مکالمه شرتوانید در دوره حتی می 

شما دغدغه یادگیری زبان دارند، گروه تشکیل بدهید و در آن با هم به انگلیسی  

مهارت از  بیشتر  هرچقدر  کنید.  زبانی صحبت  لغات های  خزانه  و  کار  تان  تان 

 .ایدتر کرده تر و قوی بکشید، آن را فعال 
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 را دنبال کنید های اجتماعیمحتوای انگلیسی در شبکه -۴

ها محتوای انگلیسی وجود دارند که های اجتماعی، میلیون من وجود شبکه به یُ

تان را ارتقا بدهید. یکی دیگر از روش  توانند به شما کمک کنند تا سطح زبانیمی

های یادگیری زبان انگلیسی همینقدر ساده و خواستنی است. کافی است کمی 

قت بگذرانید و محتوایی را برای دنبال کردن  های اجتماعی وهدفمندتر در شبکه 

 .انتخاب کنید که برای شما بار آموزشی داشته باشند

پادکستمی موردعالقهتوانید  محتوای  یا  کنید  گوش  انگلیسی  به  های  را  تان 

کند سیاست برایتان جذاب است یا  انگلیسی پیدا کنید و دنبال کنید. فرقی نمی 

زبان  وبالگ؛ درهرصورت  و  ارتقا سطح    آشپزی  در  به شما  آن محتوا  انگلیسی 

 .تان کمک بزرگی خواهد کردزبانی

های متفاوت انگلیسی  توانید لهجه یک حسن بزرگ دیگر این کار این است که می

 .ها را به خوبی درک کنیدها را بشناسید و آنزبان



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

131 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 های خارجیمسافرت  -۵

اندازه سفر به یک کشور انگلیسی  بله! راهی گران اما به شدت موثر! هیچ چیز به  

زبان برای اقامت چندماهه در یادگیری زبان موثر نخواهد بود. یکی از روش های  

یادگیری زبان انگلیسی این است که خودتان را در زندگی و کار روزمره، درزبان 

 .خواهید یاد بگیرید غرق کنیدجدیدی که می 

گیرد،  در محیط زبانی جدید قرار می   انگیز است. وقتیها واقعا شگفت مغز ما انسان 

می  بهسعی  نتیجه؟  دهد.  تطبیق  محیط  آن  با  را  خود  دیوانه کند  واری  طرز 

گیرند و کاری  انگیز است. افراد به سرعت زبان را در محیط جدید یاد می شگفت 

 .کننددهد را در چند ماه خالصه میکه مغز در شرایط نرمال چندساله انجام می

ال راهی آسان و سریع برای یادگیری زبان هستید، این روش را  خالصه اگر دنب

زبان یا کشورهایی  هم مدنظر داشته باشید. خوشبختانه لیست کشورهای انگلیسی

زبان  از  برای  های رسمی که یکی  باال است و دستتان  بلند  باشد  انگلیسی  شان 

 .انتخاب باز خواهد بود
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 موسیقی را فراموش نکنید  -۶

از  دیگر  به  جذاب   یکی  دادن  گوش  انگلیسی  زبان  یادگیری  های  روش  ترین 

های مورد عالقه ما، ذهنمان را  موسیقی خوانندگان انگلیسی زبان است. آهنگ 

کند و روند یادگیری را تسریع خواهد کرد. سعی کنید خوانندگانی را  فعال می 

 .پیدا کنید که مطابق سلیقه شما باشند و کارهایشان را دنبال کنید

اشعار  اشع این  هستند.  انگلیسی  یادگیری  بااهمیت  منابع  از  یکی  انگلیسی،  ار 

های آموزش  های عامیانه هستند که احتماال در کتابمعموال پر از واژگان و عبارت 

انگلیسی حسن   موسیقی  به  دادن  گوش  اینکه  کرد. ضمن  نخواهید  پیدا  زبان 

اقل چندبار گوش  بزرگی دارد و آن هم تکرار است. یعنی شما یک موسیقی حد
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توانید کلمات جدید را چندبار تکرار کنید و به این کنید. به این صورت می می

 .ها از ذهنتان خارج نشوندسادگی

 

 زیاد سوال بپرسید  -۷

یکی از روش های یادگیری زبان انگلیسی پرسیدن سواالتی است که ممکن است 

ارید، یعنی دارید درست  درطول یادگیری در ذهنتان جوانه زده باشد. اگر سوال د 

شویم سواالت زیادی از  رو می روید. همه ما وقتی با مطالب جدید روبهپیش می

 .ایمخودمان خواهیم پرسید و این یعنی مطالب را عمیق بررسی کرده 

دهد. کنجکاوی در یادگیری مطالب جدید یعنی ذهن کنجکاوی اینجا جواب می 

ها است و مطالب را سرسری فرض نکرده  داده صورت فعال درحال آنالیز  شما به 

 .است

اگر هم   .اید حتما سواالتتان را از معلمتان بپرسیداگر در دوره زبان شرکت کرده

های زیادی هستند که ها و وبالگ خودتان درحال یادگیری زبان هستید، سایت

به آموزش زبان اختصاص دارند. با جستجوی ساده در موتورهای جستجو خواهید  

 .وانست جواب سوالتان را پیدا کنیدت
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 از یادگیری چیزی که به آن نیاز دارید شروع کنید -۸

اگر به دنبال موثرترین روش های یادگیری زبان انگلیسی هستید این روش را از  

تر خواهد  دست ندهید! همیشه چیزی که ما به آن نیاز داریم مغزمان را فعال 

ای پیدا کنید. آیا قصد دارید برای ادامه  نگیزه کرد. برای یادگیری زبان انگلیسی ا

رشته  به  مربوط  تخصصی  لغات  از  پس  بروید؟  کشور  از  خارج  به  تحصیل 

قرار  تحصیلی مدنظر  را  روزمره  واژگان  دارید؟  مهاجرت  قصد  کنید.  شروع  تان 

 .دهید

تر کند بهتر و سریع مطالعه و یادگیری هدفمند زبان انگلیسی به شما کمک می 

هایتان را به خودتان یادآوری کنید و سعی کنید  یاد بگیرید. مدام انگیزه   زبان را
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هایتان را برای رسیدن به قصدتان بشمارید. اگر بدون هدف خاصی خودتان  قدم

 !را در دریای لغات و اصطالحات زبان جدید بیندازید، احتماال غرق خواهید شد

 

 ناامید نشوید -۹

گیرید به خودتان انگیزه بدهید  چیزی یاد نمی درست زمانی که احساس کردید  

تر از قبل ادامه بدهید. همه روش های یادگیری زبان انگلیسی وقتی کار و سخت 

به اعتماد  با  شما  که  کرد  بدهیدخواهند  ادامه  را  یادگیری  عالقه  و   .نفس 

 .درغیراینصورت ممکن است وسط کار منصرف شوید و یادگیری را رها کنید

توانم. فکر نکنید که هرگز نخواهید نتوانست  ان نگویید که من نمی هرگز به خودت

انگلیسی صحبت کنید یا به آن مسلط شوید. از جمالت منفی دوری کنید و روی  

تان متمرکز شوید. مطمئن باشید با تالش روز به روز پیشرفت خواهید  نقاط قوت

یسه نکنید و تنها کرد و به هدفتان نزدیک خواهید شد. خودتان را با دیگران مقا

 .تان، خودتان باشدمالک قیاس

تان نسبت به ماه قبل مقایسه کنید و به خودتان  خودتان را با میزان پیشرفت

 .امتوانم؛ چون نسبت به ماه قبل چیزهای بیشتری یاد گرفتهبگویید که من می 

ه  ها استفادجمالت و افعال منفی نسبت به خودتان را ممنوع کنید و هرگز از آن 

 .نکنید
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 تکرار، تکرار و بازهم تکرار -۱۰

های مهم  روش  تمام  است.  مطالب  تکرار  چیزی،  هر  آموزش  در  نکته  ترین 

ها را دائما تکرار کنید  یادگیری زبان انگلیسی زمانی کار خواهند کرد که شما آن 

خواهید مطالب و لغات جدید از حافظه کوتاه  و دست از تمرین برندارید. اگر می 

ب مدتمدت  بلند  حافظه  آن ه  از  بتوانید  فعال  به صورت  و  شود  منتقل  ها  تان 

 .ها را دائما تکرار کنیداستفاده کنید، باید آن

ها را با صدای بلند برای خودتان سعی کنید نکات جدید را یادداشت کنید و آن

به شما کمک   تکرار  بسازید.  کلمه جدید حداقل سه جمله  هر  با  کنید.  تکرار 

استفاده کنید و دایره واژگانتان به  کند بتمی از کلمات جدید  وانید به درستی 
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اقدامات   و  بروید  جلو  قدم  به  قدم  یافت.  خواهد  افزایش  توجهی  قابل  صورت 

 !کوچک مانند تکرار را فرصتی بزرگ برای یادگیری بیشتر بدانید. موفق باشید

 

 یادگیری زبان انگلیسی با بازی

 

برای هر کسی   این موضوع ربطی به سن هم ندارهبازی قطعا   !جذابه! 

یادگیری زبان انگلیسی با بازی یکی از کار هایی هست که تو دنیای تکنولوژی  

به نظر نمیرسه از ذهن  خب شما بزرگساالن که ممکنه اهل   !امروزی دور 

 بازی هم باشید، چرا همزبان زبان انگلیسی هم یاد نمیگیرید؟ 

  

با   انگلیسی  زبان  کمک یادگیری  ما  به  میتونه  چطور  بازی 

 کنه؟ 
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حفظ   !بازی کردن یکی از بهترین انگیزه ها برای یادگرفتن زبان انگلیسی هست

کردن لغت و گرامر کار کسل کننده ای هست و آدم رو از یاد گرفتن زبان  

اما یادگیری زبان انگلیسی با بازی به صورت نا خودآگاه   !جدید خسته میکنه

 .ه ستسرگرم کننده و آموزند

مهم نیست چند سالتونه، این بازی هایی که معرفی 

کنیم برای بزرگساالن هستن و راحت باهاشون می

 !ارتباط برقرار میکنید

English Quiz Questions and Answers -1 

 !این بازی توسط معلم های انگلیسی زبان طراحی شده و خیلی ساده هست

 !مناسبهپیچیدگی خاصی نداره و برای هر سطحی  

 

Ruzzle -2 

ممکنه یکم سخت به نظر برسه اما با سواالت   !این بازی از نوع پازل هست

آسون شروع میشه و به مرور سخت میشه! در آخر شما کلی لغت انگلیسی جدید  

این بازی میتونه به فیسبوک و   !و عبارت جدید بلدید و پازل هم حل کردید

سوال بپرسید و نتیجه   کنید،  توئیتر هم وصل بشه تا دوستای جدید پیدا



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

139 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

اپ استور و گوگل پلی ها رو به اشتراک بذارید! ورژن موبایل هم داره که در  

 !پیدا میشه

Babbel -3 

معرفی شده بود و   اپلیکیشن تقویت زبان انگلیسی  این برنامه قبال به عنوان

خب خیلی هم معروفه! اکثر برنامه های آموزش زبان کندن یا رو موبایل خوب  

نمیکنن،ک باهاش   !اما این برنامه خیلی روان و سریع هست   ار  کار کردن 

خیلی راحته، کلیک میکنید و میرید جلو و در آخر کلی لغت و عبارت جدید  

 !بلدید
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Free Rice -4 

به ازای   این برنامه خیلی لذت بخش و ساده هست. اما بهترین مزیتش اینه که

این   !تا دونه برنج میبخشه  ۱۰هر سوال درست شما به کشورهای فقیر  

و یه خیریه در راستای کاهش گرسنگی در   بازی نیست  یه  یعنی فقط 

  !سطح جهان هم محسوب میشه

 

BrainPOP Esl -5 

بهتره باهاش کار   !اما مکنه نشناسیدش   این بازی خیلی وقته که معرفی شده

 .کنید تا از یادگیری لذت ببرید

Games to Learn English -6 

نا متناهی بازی هست! میتونید برید تو  خب اینجا یه وبسایت داریم که منبع 

رو بازی  Compare و  Hangmanسایتشون و کلی بازی های انگلیسی مثل 

 .کنید

https://24talk.ir/strengthen-the-motivation-for-language-learning/
https://24talk.ir/strengthen-the-motivation-for-language-learning/
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ESL Games+  -7 

ست آماده  براتون  اینجا  ها  بازی  از  کامل  مجموعه  خیلی   !یه  وبسایت  این 

  دانلود نید بازی ها رو از این سایت  و رو موبایل خوب کار میکنه. میتو  محبوبه 

 .و روی موبایل یا تبلت خودتون نصب کنید

رو    تمرین و بازی های صفحه ای قابل پرینت گرفتن  به جز بازی یه سری 

این وبسایت وجود دارن که میتونید اونا رو پرینت بگیرید و از بازی در دنیای  

 .واقعی لذت ببرید
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Supiki -8 

هست!!! اگه خجالت حرف زدن با اعتماد به نفس  منطق این بازی انگلیسی  

بزنید، حرف  که  رو    میکشید  انگلیسی  مکالمه  تا  کمکتون  میاد  بازی  این 

د. اما چطوری؟ شما باهاش حرف میزنید، اونم متقابال جوابتون رو  تقویت کنی

 !میده

نه اشتباه کنید خب پس اگه از انگلیسی حرف زدن میترسید یا فکر میکنید ممک

برنامه برید این  فرد حقیقی اون پشت نیست که بخواد به شما   .به سراغ 

 .خرده بگیره یا متوجه نشه! راحت باشید و تمرین کنید

 

Games by British Council -9 
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محسوب   انگلیسی  زبان  آموزش  در  برند  یه  خودش  کنسول  بیریتیش 

داره   ی اصولی و استانداردباز و همه میشناسنش! حاال این برند کلی  میشه  

 !ارائه میده که حیفه اونا رو از دست بدید

 

Apps by British Council -10 

 اپلیکیشن یادگیری زبان انگلیسی  به جز بازی های بیریتیش کنسول کلی

زبان   تقویت  برای  ای  العاده  فوق  انتخاب  که  میشه  ارائه  مجموعه  این  در  هم 

 !انگلیسی هستن

نکن فراموش  آخر  و  در  جذابن  خیلی  موبایل  های  بازی  که  ممکنه  ید  حتی 

چه راهی    هر چند این اعتیاد مثبته اما احتیاط کنید. دیگه !معتادشون بشید

همین امروز یکی از این بازی ها رو نصب و یادگیری  ساده تر از بازی کردن؟  

 .رو شروع کنید
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کننده برای یادگیری  پنج بازی سرگرم

 انگلیسی زبان 

 

 گذرانید؟اوقات فراغتتان در یک روز سرد پاییزی را چطور می 

می تماشا  میفیلم  کتاب  بازیکنید؟  و  گوشی  سرگرم  آنالین خوانید؟  های 

 شوید؟ می
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کشه هم شدیدا  سودوکو یک بازی اعتیادآور با اعداده که هم مغز رو به چالش می

های فکری بهترین راه برای گذروندن  ها و بازیپازل   ماکننده است. به نظرسرگرم 

 "های خاکستری مغزه! زمان و کار کشیدن از سلول 

ها های فکری و پازل ها فقط مربوط به اعداد نیستند. بسیاری از بازی البته پازل 

کند. کمک می   زبان انگلیسیدرباره کلمات هستند و پازل کلمات به تقویت  

  یادگیری زبان ها نوعی سرگرمی هستند که به  بازی   این کند!  خیلی کمک می 

 کنند. هم کمک می 

توان تمام های هوشمند، می خبر خوش دیگر اینکه به لطف تکنولوژی و گوشی 

 ها را یا به صورت آنالین یا بدون نیاز به اینترنت روی گوشی بازی کرد. این بازی 

این این  در  از  م  قسمت  معرفی  شما  به  را  پازل  پنج  هم یمقاله،  که  کنیم 

هایی که اوقات فراغتتان را به بهترین  کننده هستند و هم آموزشی؛ بازیسرگرم 

 کنند. نحو پر می 

پازل  این  با  را در کمترین زمان تقویت کند، ها میبازی  لغات شما  تواند دایره 

شود با قواعد گرامری معمول و پرکاربرد آشنا شوید و درک مطلب زبان  باعث می 

 دهد.در شما افزایش می انگلیسی را 

 

 مزیت های یادگیری زبان انگلیسی با پازل 

 بازی ندارید )مگر اینکه خودتان بخواهید!(نیاز به شریک و هم 
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فکر کنید قرار است با استفاده از بازی جدول، دانش لغت خود را محک بزنید. 

شوید  های درست را چک کنید و متوجه  توانید جواب بعد از پرکردن جدول می

کرده اشتباهی  آیا  یا که  نوشتید  اشتباه  که  کلماتی  برگه  یک  روی  نه.  یا  اید 

 ها را مرور کنید.توانید بعدا آننتوانستید حدس بزنید را بنویسید، با این روش می 

تمام این مراحل آنقدر ساده هستند که نیازی به هم بازی و کمک ندارید، اما به  

های ها و بازی تنها انجام شود. بعضی پازل این معنی هم نیست که حتما باید  

ها از  توانند دو یا چند نفره انجام شوند یا ممکن است برای انجام آن فکری می

کسی کمک بگیرید. ولی اگر بتوانید خودتان و به تنهایی زبان انگلیسی را تمرین  

 کنید، خیلی بهتر است.

های بازیهای آنالین، موبایل،  های زیادی دارید: بازیانتخاب 

 کاغذی

های مختلف زبان انگلیسی را تقویت کنید. های زیادی وجود دارند که با بازیراه 

و می بهترین  کنید،  بازی  کمی  است  قرار  که  روز  از  ساعت  هر  در  توانید 

بازی  مناسب از خواب  قبل  دارید  عادت  اگر  مثال  انتخاب کنید.  را  ترین گزینه 

های نصب شده روی گوشی  و کاغذی یا بازی های چاپی  توانید از جدول کنید، می

 موبایلتان استفاده کنید.

های کاری بازی کنید، احتماال  دهید در طول روز و بین ساعت اگر ترجیح می 

نشسته کامپیوتر  جلوی  و  میز  بازیپشت  نوع  بهترین  پس  جدول اید؛  و ها،  ها 
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وبسایتبازی در  که  هستند  آنالین  شدههای  ارائه  فراوانی  برنامهانهای  های د. 

 موبایل هم برای هر شرایط و هر زمانی مناسب است. 

 چالشی برای مغز! 

تقویت شوند. هر چه   باید  دارد که  بدن، مغز هم »ماهیچه«هایی  درست مثل 

آن از  باهوش بیشتر  شما  مغز  کنید،  استفاده  دقیقها  و  میتر  انجام تر  شود. 

لش کشیدن ذهن و دور زدن  ها، راهی عالی برای به چاهای فکری و پازل بازی

 های آن است.محدودیت 

شوید بعدی را انجام دهید.  نکته بعدی اینکه اگر یه پازل را حل کنید، ترغیب می

های شما در استفاده  کنید و به قابلیتها زبان انگلیسی را تقویت میبا این بازی 

 شود. از این زبان افزوده می

 Hangman 

است   قدیمی  بازی  یک  من«  زبان»هنگ  تنها  نه  بلکه  که  انگلیسی،  آموزان 

 شناسند. ها هم آن را می زبانانگلیسی 

 قوانین بازی 

 شود:حداقل بادوبازیکن انجام می زدوبطورکلی بایدکلمات این بازی راحدس 

 و   کندمی  انتخاب  را  مشخص  حروف  تعداد  با  ایکلمه   یک،  شماره  بازیکن  •

 گذارد. می  تیره خط یک  حرف  هر  ازای  به
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بازیکن شماره دو باید حروفی که در آن کلمه هست را حدس بزند. اگر   •

بازیکن شماره دو حرفی را درست حدس زد، بازیکن شماره یک باید تمام  

 هایی که آن حرف وجود دارد را به بازیکن شماره دو بگوید. خط تیره 

برای    یک ۱اگر بازیکن شماره دو حرفی را اشتباه حدس زد، بازیکن شماره   •

)البته روی کاغذ!( آماده می  بازیکن شماره دو  شود. مثال سر یا  دار زدن 

کشد و با هر حدس اشتباه قسمتی از بدن مرد  بدن مردی را روی کاغذ می 

 شود. کشیده می

تواند هشت حدس غلط داشته باشد و بعد از  معموال بازیکن شماره دو می  •

 ا باخته است. شود و این یعنی بازی ر آن به دار آویخته می
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 Hangmanمزیت های بازی 

کننده است و به همین دلیل بازی کردن با آن انگیزه یادگیری  این بازی سرگرم 

می  زیاد  بازی  را  می   Hangmanکند.  و  باعث  بگیرید  یاد  کلمات جدید  شود 

امالی درست کلمات را بفهمید. هر چقدر دانش شما از زبان انگلیسی و کلمات  

بیشتر باشد، شانس شما برای بردن در این بازی بیشتر است. مثال اگر پیشوندها  

( را  -ableیا    -tion  ،-ish( یا پسوندها )مثل  super-یا    un-  ،multi-)مثل  

 ، احتمال اینکه کلمه مورد نظر را حدس بزنید بیشتر است. بلد باشید

دهند، ها معموال این بازی را برای چالش و سرگرمی بیشتر انجام می انگلیسی زبان 

اما کسی که در حال یادگیری زبان انگلیسی است، باید به واحدهای معنایی یک  

 کلمه )یا واژک( توجه کند. 

( یا قسمتی از یک کلمه Happy)تواند یک کلمه  ( میMorphemeواژک ) 

( سه واژک  unhappiness( باشد. کلمه شادی )nessیا پسوند    un)پیشوند  

 ness+ پسوند   happy+ کلمه اصلی   unدارد: پیشوند 

زبان   یادگیری  برای  معنایی  متفاوت  واحدهای  سپردن  خاطر  به  و  گرفتن  یاد 

این  همه  چون  است،  مفید  میخیلی  ساختن  ها  برای  هم توانند  دیگر  کلمات 

 استفاده شوند. 

Crossword Puzzles 
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بازی شناخته شده و معروفی است که همه آن را    Crossword Puzzleبازی  

هایی به فرد داده  ها، سرنخشناسیم و با قوانین آن آشنا هستیم. در این بازی می

شود تا کلمه را حدس بزند. هر کمک، ما را به حدس درست کلمه نزدیک می

شوند که همدیگر را  های افقی یا عمودی نوشته می و کلمات در ستون  کندمی

 کنند. قطع می 

 The plural formتواند این باشد:  یک نمونه از راهنمایی و جواب درست می

of person  شود که میPeople . 

 مزیت های جدول کلمات

غلب  کند دایره لغتتان را گسترش دهید، چرا که ا جدول کلمات به شما کمک می 

ها، مترادف کلمات هستند یا کلماتی هستند که معانی مشابه دارند. با  راهنمایی 

 توانید منظورتان را بیان کنید. دانستن کلمات جدیدتر و بیشتر، بهتر می

ها بین  ترین بازی باید این نکته را یادآور شویم که جدول کلمات یکی از محبوب

ها یا جدول کلمات به شدت  پازل   هاست. به همین دلیل بعضی از انگلیسی زبان 

ها بسیار سخت چالش برانگیز هستند. گاهی ممکن است فکر کنید این جدول 

باشد، جدول  یادتان  اما  بازی کردن شوید.  بیخیال  کم  و کم  هایی هم هستند 

اند که دانش کمتری دارند؛ بهتر است اول  هستند که برای کسانی طراحی شده 

تر  های سختتر شدید، جدول ای از اینکه کمی حرفهها بروید و بعد  به سراغ آن 

 را انتخاب کنید.
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برای اینکه از یک جدول کلمات بیشترین استفاده را ببرید، 

 باید به این نکات توجه کنید:

 جدولی را انتخاب کنید که مناسب سطح زبان شماست،  (۱ 

 جدولی را انتخاب کنید که درباره یک موضوع خاص باشد  (۲ 

دانید یا برایتان دشوار است در یک  ها را نمیکلمات جدیدی که معنی آن   (۳و   

 ها را مرور کنید.دفتر بنویسید و هرروز آن 

 

Ruzzle 

ای  این بازی که در قالب یک اپلیکیشن موبایل طراحی شده است، طرز کار ساده 

حر  تعدادی  که  دارد.  کلمه  تعداد  هر  تا  شماست  اختیار  در  ریخته  هم  به  وف 

گیرید و این امتیازها با توجه  ای که بسازید امتیاز می توانید بسازید. هر کلمه می

توان یا تنها، یا با یک دوست  کند. این بازی را می ای که ساختید فرق می به کلمه 

 ای در هر نقطه از کره زمین بازی کرد. یا با غریبه 

 Ruzzleمزیت بازی 

توان قواعد آن را یاد گرفت. جنبه اجتماعی  این بازی تعاملی است و خیلی زود می 

کند. به عنوان کسی که در حال یادگیری زبان انگلیسی تر میهم، آن را جذاب 

 شود.است، مهارت نوشتن و امالی کلمات هم تقویت می
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Johnny Grammar’s Word Challenge 

ثانیه باید به هر تعداد سوال امال    ۶۰بسیار ساده است: در مدت    قواعد این بازی 

ها در سه دسته  توانید جواب دهید. چالش)هجی کلمات(، لغت یا گرامر که می 

شوند: کلمات، گرامر و تلفظ )هجی کلمات(. سه سطح آسان،  بندی میتقسیم

 متوسط و سخت هم برای هر دسته در نظر گرفته شده است.

 Johnny Grammar’s Word Challengeزی های بامزیت

توسط   بازی  عالی   British Councilاین  که  است  شده  مرجع  طراحی  ترین 

نام انجمن رسمی آموزش زبان بریتانیا شناخته  آموزش زبان در دنیاست و به 

برنامهمی با  انجمن  این  بازی شود.  و  می ها  طراحی  که  مختلفی  به های  کند 

می زبان کمک  انگلیسی  میآموزان  بازی  که  درحالی  تا  سرگرم  کند  و  کنند 

کند ن را در خود تقویت کنند. این بازی به شما کمک می های زباشوند، مهارت می

افتد، مثل سفر، رستوران  هرروز یک موضوع خاص که در زندگی روزمره اتفاق می

آن را در  و مهارت خود  انتخاب کنید  را  این  یا گفتگوهای کوتاه  ببرید.  باال  ها 

تباه جواب  شود گرامر تقویت شود؛ چون اگر سوالی را اشبرنامه همچنین باعث می 

می  داده  شما  به  فیدبکی  می دهید،  باعث  که  یاد  شود  را  مطلب  آن  بهتر  شود 

 بگیرید.

 

Word Wrangling 
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 قوانین بازی 

است. در این بازی باید    British Councilاین بازی هم یکی دیگر از تولیدات  

 الگوها، اشکال و رابطه بین حروف و کلمات را پیدا کنید. هشت پازل در این بازی 

 وجود دارد.

ای که به ها را از ریشه کلمه«، کلمات و معنی آنStem wordsدر قسمت »

« سه کلمه رندوم به What’s missing?زنید. در »شما داده شده حدس می 

شود و باید کلمه چهارم که مربوط به همین کلمات است حدس  شما داده می 

ید حروف صداداری که  « بازیکنان باSomeone stole theبزنید. در پازل »...

ها داده شده را در جای خالی بگذارند و کلمه مورد نظر را پیدا کنند. در  به آن

«Word mates های مرکب محک بزنید و  « باید دانش خود را در زمینه اسم

« »Anagramsدر  پازل  بسنجید.  کلمات  تلفظ  در  را  خود  مهارت   »Turn 

around  شود  هایی به شما داده می سرنخ« یک بازی چالشی است، در این بازی

ها دو کلمه را پیدا کنید که حروف یکسان اما تلفظ متفاوت دارند.  که باید با آن

« یعنی  آخر  بازی  »Which/witch  wordدو  و   »Get or have  روی  ،»

 های گرامری کلمات مختلف تمرکز دارند.استفاده

 

 Word Wranglingمزیت بازی 
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د موارد استفاده از کلمات را یاد بگیرید و درک  کناین بازی به شما کمک می 

 بهتری از زبان انگلیسی داشته باشید. 

ها پنج بازی که در باال معرفی شدند هر کدام قواعد مختلفی دارند، اما همه آن 

کنند تفریح کنید و در کنار آن زبان انگلیسی هم یاد بگیرید. وقت آزاد کمک می

ز این پنج بازی یا هر پنج مورد را دانلود کنید  خود را بیهوده تلف نکنید، یکی ا 

 و کلمات جدید یاد بگیرید.

اید، در زندگی روزمره ها یاد گرفتهیادتان باشد از کلمات یا گرامری که در بازی

 هم استفاده کنید.
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نکته برای یادگیری زبان جدید از   ۷

 TED هایدید مترجم

 

یادگیری زبان جدید بهترین هستند. ولی این  ها در  شود که بچهمعموال گفته می

به آن معنا نیست که بزرگساالن نباید برای یادگیری زبان سعی کنند. ما از چند  

بوده و در پروژه  افرادی که به چندین زبان مسلط  از  تِد ی ترجمه نفر  آزاد   ی 

(TED’s Open Translation Project)   راز تا  خواستیم  داشتند،  شرکت 

بر یک   با  تسلط  اینجا  با ما در میان بگذارند. در  را  برای    ۷زبان خارجی  نکته 

 .شویدآشنا می  TED هاییادگیری یک زبان جدید از دید مترجم 
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 بین باشیدواقع -۱

 

احساس   تا  با آن شروع کنید  و  تعیین کنید  قابل دستیابی  و  یک هدف ساده 

، مترجم زبان  (Judith Matz) نکنید زیادی تحت فشار هستید. جودیت ماتس

خواهید یاد بگیرید انتخاب  کلمه از زبانی که می  ۵۰کند: »اول  آلمانی پیشنهاد می 

 «.کنید و در ارتباط با مردم به کار ببرید. بعد به تدریج دستور زبان را یاد بگیرید
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 یادگیری زبان را به تغییری در سبک زندگی تبدیل کنید  -۲

 

سال آموزش زبان انگلیسی،    ۲۷، طی  (Elisabeth Buffard ) الیزابت بوفارد 

آموزان را از سایرین  ترین زبانداند که موفق ترین اصلی می ثبات و پایداری را مهم

ای را برای یادگیری زبان انتخاب کنید که گوید یک شیوه کند. او میمتمایز می 

اید بتوانید آن  اید، مریض هستید، یا در دام عشق گرفتار شدهحتی وقتی خسته

 .را ادامه دهید

 

 تان کنیدزبان را وارد زندگی -۳
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زندگی در  را  زبان  یک  بیشتر  را  روزانه   هرچه  آن  شما  مغز  کنید،  وارد  تان 

میکاربردی  میتر  بیشتری  اهمیت  آن  به  و  اُلگا بیند  روس،  مترجم  دهد. 

هر  می  (Olga Dmitrochenkova) دیمیتروچنکوا »از  برای  گوید:  فرصتی 

تان را با این زبان  ی وسایل خانهنزدیک شدن به زبان جدید استفاده کنید.« همه 

 هایهای کودکان را به این زبان بخوانید و سخنرانی قصهبرچسب بزنید. کتاب

TED یا TEDx توانید بخشی از اتفاقاتی که در  را با زیرنویس ببینید. حتی می

 .وست خارجی خیالی تعریف کنیدافتند را برای یک دطول روز می 
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 بگذارید تکنولوژی به شما کمک کند -۴

 

دیمیتروچِنکوا یک پیشنهاد عالی دارد: »یک کار ساده و جالب مثل تغییر زبان 

تواند به شما کمک کند کلمات جدیدی یاد بگیرید.« تغییر  تان میگوشی موبایل 

د. همچنین اگر در اینترنت  تواند تأثیر مشابهی داشته باشزبان مرورگرتان هم می

فرصتجستجو کنید می پیدا  یافتههای سازمانتوانید  زبان  یادگیری  برای  تری 

کیسر دِ  الس  هلندی، (Els De Keyser) کنید.  زبان  مترجم   ،

شوه Doulinguo یبرنامه خاطر  به  بازی را  آموزش  و  ی  گرامر  در  آن  مانند 

لغات Anki یبرنامه یادگیری  روش  به خاطر  توصیه  با »فلش   را  کارت«هایش 

 .کندمی
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 های جدید ببینیدسوی تجربه  یادگیری زبان را دری به -۵

 

بتی سباستین  یادگیری (Sebastian Betti) برای  اسپانیایی،  زبان  مترجم   ،

فرصت معنی  به  همیشه  جدید  زبان  تازهیک  بودههای  زبان    ای  آن  که  است 

خواهد از انجام  کارهای جالبی که به هرحال میتواند در زندگی ایجاد کند. او  می

کند. خیلی از  دادن آنها لذت ببرد را به فرصتی برای یادگیری زبان تبدیل می 

میمترجم  توصیه  را  کار  همین  هم  دیگر  مینولیهای  آنا   Anna) کنند. 

Minoli)های ایتالیایی و فرانسوی، زبان انگلیسی را از طریق تماشا  ، مترجم زبان

فیلم نسخه کردن   زیرنویس  بدون  عالقهی  مورد  ایوان  های  گرفت.  یاد  اش 
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که مترجم زبان کرواتی است، وقتی فقط   (Ivan Stamenković) استامِنکوویچ

توانست  های انگلیسی می کالس پنجم بود، بر اثر چند سال تماشا کردن کارتون 

ی تهیه   ی بعد که خواستید دستوراین زبان را به خوبی صحبت کند. پس دفعه

جو  و گیرید جستیک غذای جدید را پیدا کنید، آن را به زبانی که دارید یاد می

 .کنید

 

 دوستان جدید پیدا کنید  -۶

 

شما کمک   به  کار  این  است.  زبان جدید  یک  یادگیری  کلید  تبادل،  و  ارتباط 

جمله می هر  اینکه  از  قبل  اینکه  جای  به  در کند  را  آن  بیاورید  زبان  به  را  ای 

تان ترجمه کنید، مستقیما افکارتان را بیان کنید. با افرادی که به آن زبان  ذهن 

های اجتماعی و اینترنت یک دوست  کنند آشنا شوید. از طریق شبکهصحبت می
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ی یادگیری زبان درست کنید، در  خارجی پیدا کنید یا یک گروه آنالین دونفره

کنید تا به هم کمک می   چنین گروهی شما و یک نفر دیگر، به صورت داوطلبانه

 .زبان مورد نظرتان را تمرین کنید

 

 از اشتباه کردن نترسید -۷

 

از معمول  یادگیری زبان جدید را سد  یکی  به سمت  راه شما  موانعی که  ترین 

شان زبانی است  کند، ترس از اشتباه کردن است. ولی افرادی که زبان مادریمی

می یاد  دارید  شما  مثل  که  کمک گیرد،  شما  به  که  هستند  مشتاقی  والدین 

انجام می آنها  با  برقرار کردن و صحبت  ارتباط  برای  کنند. هر تالشی که شما 

نشان می وضوح  به  آنها  نظر  در  نابغه دهندهدهید  یک  شما  که  است  این  ی ی 

کنند. نگرانید که نتوانید با  بااستعداد هستید. آنها شما را تشویق و راهنمایی می 
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خا مهارترجی همتای  کنید؟  مکالمه  که تان  نفر  یک  با  را  خودتان  زبان  های 

تر از شما است امتحان کنید. جودیت ماتس، مترجم زبان آلمانی، تعریف  جوان 

زدم، خیلی جا  کند که »زمانی وقتی با یک کودک نوپای ایتالیایی حرف میمی

ه سطح  یک  در  تقریبا  ایتالیایی  زبان  در  دومان  هر  دیدم  که  ستیم.«  خوردم 

بنابراین صبور باشید. هرچه بیشتر به آن زبان صحبت کنید بیشتر به هدف دشوار  

توانید با  شوید و به تدریج می»روان صحبت کردن مثل زبان مادری« نزدیک می 

سن خودتان هم مکالمه کنید. فقط در صحبت کردن پایداری کنید و  افراد هم 

 .ناامید نشوید

 

  ۶آموزش زبان انگلیسی به کودکان با 

 نکته ساده اما کاربردی

 

دارند دوست  بسیاری  انگلیسی والدین  زبان  در   آموزش  را  خود  کودکان  به 

دانند که از کجا باید آغاز کنند. مهم نیست که منزل به عهده بگیرند، اما نمی 

مشتاق ترین نکته این است که شما  سطح انگلیسی شما عالی است یا نه. مهم

تان برای یادگیری  کنید. کودک شما اشتیاقتان را نیز تشویق می هستید و کودک 

می  را درک  اگر کودک زبان  نباشید  نگران  انگلیسی صحبت  کند.  بالفاصله  تان 
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ها نیاز به مقداری زمان دارند تا زبان را یاد بگیرند. صبور  کردن را آغاز نکند. بچه

ن مناسب صحبت کردن به زبان انگلیسی را شروع  باشید تا ببینید که آنها در زما

 .کنندمی

 

برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان یک روال مشخص  -۱

 داشته باشید 

داشتن یک روال مشخص برای یادگیری انگلیسی در خانه بسیار مفید است. بهتر  

دقیقه برای کودکان کافی است. شما   ۱۵است که جلسات کوتاه و منظم باشند. 

تان و افزایش ظرفیت  تر شدن کودک توانید زمان جلسات را به مرور و با بزرگ می

انتخاب کنید تا توجه کودکان    ها را کوتاه و متنوع تمرکزش، بیشتر کنید. فعالیت 

 .را جلب کند

هایی مشخص را هر روز در زمانی مشابه تکرار کنید. کودکان  سعی کنید فعالیت

راحتی   احساس  باشند،  داشته  را  چیز  چه  انتظار  است  قرار  که  بدانند  وقتی 

توانید هر روز بعد از مدرسه یک بازی انگلیسی انجام دهید یا پیش  کنند. میمی

توانید  ، یک داستان انگلیسی بخوانید. اگر فضای کافی در منزل دارید، می از خواب

ای را برای زبان انگلیسی تعیین کنید و هر چه مرتبط با انگلیسی است  گوشه

کتاب بازیمثل  دی ها،  کاردستی دیویها،  یا  کرده  ها  درست  کودک  که  هایی 
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ها اغلب نیاز دارند کلمات است را در آنجا قرار دهید. تکرار بسیار مهم است. بچه 

 .شان آمادگی پیدا کنندو عبارات را بارها بشنوند تا برای به زبان آوردن 

 با کودک بازی کنید -۲

 

گیرند. فلش کارت  کودکان وقتی در حال تفریح هستند به طور طبیعی یاد می 

  شمار و های بی ی بسیار خوبی برای آموزش و تکرار کلمات است و بازیشیوه

می  شما  که  دارد  وجود  دهیدمتنوعی  انجام  کارت  فلش  با   .توانید 

تان انجام دهید تا به  توانید با کودک های دیگری هم وجود دارد که شما میبازی

 .وی کمک کنید که انگلیسی را تمرین کند
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 انگیز: مثل پانتومیم، آقا گرگه ساعت چنده؟های هیجان بازی •

 های سنتی؛سایر بازی های فکری: مار و پله و بازی •

 بازی با کلمات؛  •

 .های آنالینبازی •

 از هر موقعیتی برای آموزش استفاده کنید -۳

می  شما  که  است  این  خانه  در  انگلیسی  آموزش  موقعیت مزیت  از  های  توانید 

روزمره و اشیای واقعی در داخل خانه برای تمرین و یادگیری به شکل طبیعی و  

 :ید. مثالدر یک محیط واقعی استفاده کن

ها برای  تان در حال لباس پوشیدن است یا در حال جدا کردن لباس وقتی کودک 

 Let’s put on your) ها صحبت کنید؛ مثالی لباس شستن هستید، درباره

blue socks, It’s Dad’s T-shirt) 

کودک به  میوقتی  کمک  اتاقش  کردن  مرتب  در  برای  تان  را  کلمات  کنید، 

 ازم دیگر به کار ببرید؛ مثالها و لوبازیاسباب 

 (?Let’s put your teddy bear on the bed!, Where is the blue 

car) 

در حین آشپزی یا خرید، کلمات مرتبط با غذا را آموزش دهید یا زمانی که در  

را پیدا  سوپرمارکت هستید، فهرستی به کودک  تا چیزهای مختلف  تان بدهید 
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تصاویر یا کلمات استفاده کنید(. در هنگام سامان  کند )براساس سن کودک از  

 .اید، مجددا کلمات را به کار ببریددادن به وسایلی که خریده 

 

 داستان بخوانید تان کتاببرای کودک -۴

های روشن و تصاویر جذاب هستند. با هم به هایی با رنگ کودکان عاشق کتاب

کنید، کلمات را به زبان  تصویر اشاره می که به هر  تصاویر نگاه کنید و در حالی 

تان بخواهید تا چیزهای مختلف در کتاب را به  توانید از کودک بیاورید. بعدا می 

بعد از مدتی آنها را تشویق   .«Where is the cat?» شما نشان دهد، مثال

به زبان بیاورند. گوش   «what is that?» کنید که کلمات را در پاسخ به سؤال

کند تا به اصوات و آهنگ کلمات در زبان  ، به کودک کمک می داستاندادن به  

 .انگلیسی عادت کند

العاده برای  های کارتونی بسیاری در اینترنت وجود دارند که راهی فوقداستان 

بزرگ  کودکان  هستند.  کودکان  در  خواندن  و  شنیدن  مهارت  نیز افزایش  تر 

انگلیسی می درک  میزان  آزمودن  برای  برنامهشتوانند  و  ان،  تکمیلی  های 

 .تر را دانلود کنندپیشرفته
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 های انگلیسی استفاده کنیداز ترانه  -۵

 

هستند. ترانه تلفظ  بهبود  و  جدید  کلمات  یادگیری  برای  مؤثر  واقعا  راهی  ها 

آهنگ  کوچک مخصوصا  کودکان  برای  هستند،  همراه  حرکت  با  که  تر  هایی 

نتوانندجذاب  اگر  آنها حتی  بخوانند، می  ترند. چون  را  با آهنگ  توانند حرکات 

 .دهندتقلید کنند. این حرکات اغلب معنای کلمات موجود در ترانه را نشان می 

 

 

 



www.moghadasii.com www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

169 
www.moghadasii.com www.moghadasii.com 

 تان آموزش دهید دستور زبان را هم به کودک -۶

کوچک  کودکان  دقیق برای  شکل  به  زبان  دستور  قوانین  که  نیست  نیازی  تر 

است و  با شنیدن  آنها  بلکه  داده شود،  زبانی  آموزش  از ساختارهای دستور  فاده 

 «have got» کنند. مثال استفاده ازها، به آن عادت می مختلف در موقعیت 

وقتی   «must/mustn’t» کنید یازمانی که در مورد ظاهر یک نفر صحبت می

زنید. شنیدن دستور زبانی که در موقعیتی که در مورد قوانین مدرسه حرف می 

کند تا از آن به سنین پایین، به کودک شما کمک میرود از  مشخص به کار می

کند استفاده  باالتر  سنین  در  درستی  به  و  طبیعی   .طور 

توانید از تمرینات دستور زبان استفاده کنید. در اینترنت  تر می برای کودکان بزرگ 

ای کند به شیوههایی وجود دارد که به کودکان کمک میها و بازیویدئوها، آزمون 

و  بگیرند  تفریحی  یاد  را  زبان  دستور  راحتی   .به 

تر این است که به خواهر و برادر یا سایر  کاری بسیار مفید برای فرزندان بزرگ 

اعضای خانواده آموزش دهند. توضیح چگونگی استفاده از دستور زبان به یک نفر  

 .کند تا خودتان به خوبی آن را یاد بگیریددیگر، به شما کمک می

 مات و عباراتی را آموزش دهیم؟ ابتدا باید چه کل 

تصمیم  زمان  و شخصیت  در  عالیق  به  مختلف،  موضوعات  آموزش  برای  گیری 

تان توجه کنید و اجازه دهید وی موضوع را انتخاب کند. احتماال عالقه  کودک 

 :خواهید داشت تا آموزش را با بعضی از موضوعات زیر شروع کنید
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 (۱۰۰تا  ۲۰، ۲۰تا   ۱۰، ۱۰تا  ۱اعداد ) •

 هارنگ  •

 صفات )مثال بزرگ، کوچک، بلند، شاد، ناراحت، خسته(  •

 بدن •

 هابازیاسباب  •

 ها لباس •

 حیوانات )مثال حیوانات خانگی، حیوانات اهلی، حیوانات وحشی( •

 غذا  •

توانید در ای از موضوعات می شماری را در طیف گستردههای تفریحی بیفعالیت

 .اینترنت پیدا کنید

عبارات مشخصی که برای زمان یادگیری انگلیسی  مهم است که کودک شما به  

با کودک به کار می  بار  تان تکرار برید، عادت کند. پس عبارات پرکاربرد را هر 

 Which song و Let’s sit down و It’s English time!» کنید. مثال 

shall we start with today» کودکان خیلی زود عبارتی مثل «thank 

you; Can I have; Where is; Point to; What colour is it; It’s; 

I like; I don’t like» گرفت خواهند  یاد   .را 

ترین نکته این است که صبور  هر رویکردی که برای آموزش انتخاب کنید، مهم 
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بخش برای خود و  ای لذت باشید، تفریح کنید و یادگیری انگلیسی را به تجربه

 .تان تبدیل کنیدکودک 
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