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 ع یلغات به روش ساده و سر  ی ریادگ ی( ۱) م؟یر یبگ ادیرا  یس ی چگونه لغات انگل 

 ادیرا  یسیچگونه لغات انگل
لغات به  یریادگی( ۱)  م؟یر یبگ

 عی روش ساده و سر 
 
 
 
 
 
 

 
 م؟ یر یبگ اد یو بهتر   عیرا سر  یسیچطور لغات انگل
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افراد مثل   یبعض یلغات برا یریادگ یکه  دیدان  ی را م نیا د،یهست یسیلغات انگل یریادگ یدر حال  اگر
در حافظه شان   عایاطالعات سر  نند،یب ی آن را م ی کلمه و معن ک یشکل که تا  نیا به .آب خوردن است

 .رندیشده تا بعدا مورد استفاده قرار بگ نیته نش
 !ی راحت نیهم به

و به خاطر    یمعن ، یسیلغات انگل یریادگی ریدرگ  شهیهم هستند که هم یگریدر مقابل افراد د اما
لغات و   یریادگیشما هم مشکل  اگر .استفاده از آن ها در جمله هستند ی سپردن آن و البته چگونگ

 د؟یکن یرا انتخاب نم دیجد یچرا راه ها د،یبه خاطر سپردن آن ها را دار 
 

  دیشو یمتوجه م دیوجود دارد که اگر امتحان کن یسیلغات انگل ادگرفتنی یبرا ییراه ها نجایا
 کلمات چقدر آسان و لذت بخش است.  یریادگی

 

 !د ی کن   دا ی خودتان را پ   ی ر ی ادگ ی روش  
 د؟یهست یچه نوع آموزنده ا شما
ها با مشاهده کردن و   یها با نوشتن؛ بعض   یبعض رند،ی گیم  ادیبهتر از افراد با گوش دادن  یبعض
  یریادگیکدام روش   دیبفهم دیتوان ینم د،یهست یچه نوع آموزنده ا دیکه ندان  یزمان تا.  …ها با یبعض

 .موثر است یسیلغات انگل
 :عنوان مثال به

جذاب نوشتن استفاده   یها وهیاز ش  دیکن  یسع دیبا دیر یگ یم ادیشما کلمات را با نوشتن بهتر  اگر
 )نوشتن یک وبالگ(. دیکن

 .(یق یموس  دنی.)شندیمراجعه کن یصوت یبه روش ها دیر ی گ یم  ادیبهتر  دنیاگر کلمات را با شن ای
  اد ی یرا بخوب  یسی که لغات انگل دیآماده هست  ست،یچ تانیر یادگیروش  دیکه متوجه شد یزمان

راه ها را  یکنم همه   یم شنهاد یپ دیهست یکه چجور آموزنده ا دیستی اگر مطمئن ن اما .دیر یبگ
  دیخواه  دایخودتان پ یریادگی یهم از جنبه ها یشناخت بهتر چ یه دیکن ینم که ضرر .دیامتحان کن 

 کرد.
 
 بسازید   انگلیسی   لغات   از   لیست   یک  

این که بخواهید در دیکشنری دنبال لغات انگلیسی  !طراف ما وجود دارندکلمات در همه جا و ا
 !بگردید تنها راه پیداکردن کلمات جدید نیست

می توانید کلمات جدید را موقع صحبت کردن، دیدن فیلم های زبان انگلیسی، موقع خواندن روزنامه 
 .کنید  پیدا و متن های انگلیسی
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 چگونه لیست لغات بسازیم؟ 

 .شت کنیدهر وقت کلمه ی جدیدی پیدا کردید آن را در دفترچه ی کوچک یا گوشی موبایلتان یاددا

 .کنید اضاف خود لیست حتی وقتی با کلماتی رو به رو شدید که معنی شان را نمی دانید آن را به

 .آخر روز، معنی را پیدا کرده و وارد دفترچه کنید

فارسی، انگلیسی، با شکلک یا  ) دمی توانید معنی لغات انگلیسی را هر جور که میخواهید بنویسی
 (ش را هم بنویسیدتصویر، اما حتما مترادف های

برای یادگیری بهتر لغات انگلیسی، نقش های آن کلمه در جمله را   پیشنهاد دیگر من این است که
 .هم کنارش بنویسید )یعنی کلمه فعل است یا اسم، قید، صفت و …(

اگر شما یک یادگیرنده ی بصری هستید می توانید به هر نقش کلمه یک رنگ اختصاص دهید. مثال  
 … رد، فعل ها آبی، قیدها صورتی و اسم ها ز

 .کار دیگری که باید انجام دهید این است که حاالت مختلف کلمه را بنویسید

 fishing, fishy , را می نویسید حاالت مختلف آن را هم یادداشت کنید مثل fish مثال: اگر کلمه ی
fisherman 

 

 .د ی را در مکالمه به کار ببر   ی س ی لغات انگل 

را   یمی امکان دارد کلمات قد د،یکن یبه آن اضاف م دیو مدام کلمات جد دیدار   ستیل  کیکه  االن
  دیستیکه کاربردشان را در جمله بلد ن یی از لغات به خصوص آن ها یاریبس  یامر برا ن یا .دیفراموش کن

 .مانند یبهتر در ذهن م دیاز کلمات استفاده کن شتریکه هر چقدر ب دیرا بدان نیا اما .افتد یاتفاق م

در ذهنتان به   یسیلغات انگل یریادگ یتا  دیه را از لغات داشته باشاستفاد تینها تانیمکالمه ها در
 شکل انجام شود. نیبهتر 

 

 

 م؟ ی مکالمه بلد   ی لغات را برا   م ی چگونه مطمئن شو 
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در طول هفته   ستی از لغات موجود در ل دیکن  یسع نیهمچن .دیخودتان را آخر هفته مرورکن  ستیل
را فراموش   یهر کلمه ا و  دیر یاز خودتان بگ یسیتست لغات انگل کی  یاز مدت  بعد .دیاستفاده کن

 .دیر یبگ اد یو دوباره  آن را  دیبعد اضاف کن یهفته  ستیبه ل  دیکرده بود

تا کامال در   دیرا مدام مرور کن یمیقد یها ستیل دیشما با البته .دیکار را هر هفته انجام ده نیا
 .دیاستفاده کن تریالیها کی از  د،یاز خودتان تست گرفت ی وقت پس.ذهنتان بمانند

 .دیکه خوب بلد هست ی کلمات یرارنگ ب کی •
 .دارند  شتریبه مرور ب از یکه ن ی لغات یرنگ برا کی •
 . دیلغات دشوار که کامال فراموش کرده ا یرنگ برا  کی و •

 

 .د ی کن   ی باز   ، ی س ی لغات انگل   ی ر ی ادگ ی   ی برا 

بهتر   م یتوان یم یزمان ما همراه باشد؟ یو سرگرم یبا باز دیتوان ینم یریادگیبه شما گفته  یکس چه
  یشکل جذاب تر نم نیبه ا یریادگیبه نظر شما   .میلذت ببر  مان یر یادگی یکه از پروسه  میر یبگ ادی

 .کنند  یرا لذت بخش و سرگرم کننده م یریادگیهستند چون  یریادگی یبرا  ی ها راه خوب یباز شود؟

 .کنند  یمختلف کمک م یها گاهیاستفاده از لغات در جمله ها و جا یشما را برا نیها همچن یباز

و کاربرد آن را   یمعن کیشما فقط  دیهستند و شا یاز لغات چند کاربرد یل یخ دیدان  یکه م همانطور
متفاوت تر آشنا   یفضا ک یدهند که با کاربردشان در  یامکان را به شما م  نیها ا یباز .دیبلد باش

  یم  نی. بهتر از ادیکن یاضافه م یدیجد یمعن  دیکه از قبل بلد بود یشکل شما به معن نیبد .دیشو
 د؟یخواه

 

 م؟ ی استفاده کن  یی ها   ی از چه باز 

 .دیکن ینفره باز ک ی یبا دوستانتان و حت   دیتوان ی وجود دارد که م یریادگی یبرا یادیز  یها یباز

  یشده و دارا یطبقه بند کامال  که دیاز لغات آماده هست یست ینکته در پرانتز: )اگر هم به دنبال ل کی
 .(دیکن  دنید  تیسا نیاز ا دیاموز یآن ها را ب  یباز قیاز طر  دیتلفظ درست هم باشند و بتوان

 

 

Hangman 



 

P a g e  5 | 5 

 ع یلغات به روش ساده و سر  ی ریادگ ی( ۱) م؟یر یبگ ادیرا  یس ی چگونه لغات انگل 

 .دیکن یباز ی گروه ایو پرطفدار را دو نفره  یمیقد یل یخ یباز نیا دیتوان یم

 .کشد یکاغذ م یرو ی در نظر گرفته و به تعداد حروف آن کلمه، خطوط افق یکلمه ا کنان یاز باز  یکی

 .حروف را حدس بزنند ی کی یکی دیبا کنانیباز 

 .سندیمناسب بنو یحدس درست بود آن را در جا اگر

 .دار را رسم کند یچوبه   کیاز  یخشب دیاول با کنی حدسشان غلط بود، باز  اگر

 .دار است یمورد نظر قبل از کامل شدن چوبه  یبه کلمه  دنیرس یاز باز هدف

 .دیتجربه کن  تی سا نیدر ا  نیرا به صورت آنال یباز نیا دیتوان   یم دیوابسته ا  یبه تکنولوژ یلیخ اگر

 

Word chain 

 .دیکن یباز دیتوان یم  یکه در هر جا و بدون آماده ساز گریجذاب د یباز کی

قبل شروع   یکه با حرف آخر کلمه  دیبگو یکلمه ا دینفر بعد با د،یگو یکلمه م کی نفر اول  یباز در
 حرف آخر) t کند که با دایپ یکلمه ا دی. نفر بعد بادیگو یرا م rabbit ینفر اول کلمه  مثال .شود

rabbit) شود یشروع م. 

 :دیادامه ده بیترت  نیبه هم و

Rabbit-table-eleven-number-rainbow- … 

ثبت شده در ذهنتان   یسیتا لغات انگل دیرا اجرا کن یباز نیا یی به تنها دیتوان  ی که م نجاستیا جالب
 مرور شود.
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