
 

1 
 

 

 

  ی ر ی ادگ ی (  ۱)   م؟ ی ر ی بگ   اد ی را    ی س ی چگونه لغات انگل 
 ع ی لغات به روش ساده و سر 

 

 بگیریم؟ یاد چطور لغات انگلیسی را سریع و بهتر

که یادگیری لغات برای بعضی افراد مثل   را می دانیددر حال یادگیری لغات انگلیسی هستید، این  راگ

 .استآب خوردن 

ین شده تا  یعا در حافظه شان ته نشاطالعات سر می بینند،  ابه این شکل که تا یک کلمه و معنی آن ر 

 . ندبعدا مورد استفاده قرار بگیر 

 ی! به همین راحت

معنی و به خاطر  انگلیسی،  اما در مقابل افراد دیگری هم هستند که همیشه درگیر یادگیری لغات

 از آن ها در جمله هستند.  سپردن آن و البته چگونگی استفاده

های جدید را انتخاب نمی  مشکل یادگیری لغات و به خاطر سپردن آن ها را دارید، چرا راه هم شما راگ

 کنید؟

  که اگر امتحان کنید متوجه می شویدد وجود دار  رفتن لغات انگلیسیدگاینجا راه هایی برای یا

 است. چقدر آسان و لذت بخش یادگیری کلمات 

  

 روش یادگیری خودتان را پیدا کنید! 

 _ شما چه نوع آموزنده ای هستید؟

کردن و   فراد با گوش دادن بهتر یاد میگیرند، بعضی ها با نوشتن؛ بعضی ها با مشاهدهبعضی ازا

 بعضی ها با...
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برای شما مؤثرتر است تا  لغات  انگلیسی شما هیچ موقع نمی توانید بدانید کدام روش یادگیری 

 زمانی که ندانید چه نوع آموزنده ای هستید!

 به عنوان مثال: 

اگر شما کلمات را با نوشتن بهتر یاد میگیرید باید سعی کنید از شیوه های جذاب و نتیجه بخش که  

 بنویسید( blogاستفاده کنید. ) شامل نوشتن می شوند

 بهتر یاد می گیرید به روش های صوتی مراجعه کنید.)شنیدن موسیقی(.شنیدن  یا اگر کلمات را با

یسی را بخوبی یاد  غات انگلهستید که ل آماده  روش یادگیریتان چیست،متوجه شدید  زمانی که

 .بگیرید

همه ی راه ها را امتحان  کنم  آموزنده ای هستید پیشنهاد میاما اگر مطمئن نیستید که چجور 

 خواهید کرد. دتان پیدا خوگیری شناخت بهتری هم از جنبه های یادضررکه نمیکنید هیچ   .کنید

 

بر ای اینکه بدانید چه نوع آموزنده و یادگیرنده ای هستید ما محصول شخصیت شناسی به روش  

MBTI    .را برای شما تهیه کرده ایم. مطمئنیم که عاشقش خواهید شد 

 برای تهیه محصول کلیک کنید. 

 

 انگلیسی بسازید   ک لیست از لغات ی 

 گلیسیان جدید لغات دنبال دیکشنری کلمات در همه جا و اطراف ما وجود دارند! این که بخواهید در

 بگردید تنها راه پیداکردن کلمات جدید نیست!  

 

 

 

http://maxteachenglish.com/product/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-mbti/
http://maxteachenglish.com/product/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-mbti/
http://maxteachenglish.com/product/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-mbti/
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، موقع خواندن روزنامه فیلم های زبان انگلیسیدیدن کلمات جدید را موقع صحبت کردن،  می توانید

 ه زبان استفاده بشود پیدا کنید. انگلیسی و هر زمان و مکانی ک های و متن 

 

 چگونه لیست لغات بسازیم؟ 

ا  وچک یکدفترچه ی را در  ن به دردتان می خورد آ کر می کنیدر وقت کلمه ی جدیدی پیدا کردید که فه
 اشت کنید.گوشی موبایلتان یادد

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

 . و وارد دفترچه کنیدرده را پیدا ک معنیآخر روز، 

یا   شکلک با انگلیسی،  ،فارسیرا هر جور که میخواهید بنویسید )انگلیسی  لغات می توانید معنی 

 د(.مترادف هایش را هم بنویسی اما حتما ،تصویر

غات انگلیسی، نقش های آن کلمه در جمله را  برای یادگیری بهتر لین است که پیشنهاد دیگر من ا

نده ی  گر شما یک یادگیر . ایعنی کلمه فعل است یا اسم، قید، صفت و ...() هم کنارش بنویسید

زرد، فعل ها آبی،  نقش کلمه یک رنگ اختصاص دهید. مثال اسم ها به هر هستید می توانید بصری 

 قیدها صورتی و ...

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

 .  fishy ,fishing هم یادداشت کنید مثل: را می نویسید حاالت مختلف آن را  fishکلمه ی : اگر مثال

Fisherman 

 

 مکالمه به کار ببرید. را در    انگلیسی   لغات 

اضاف می کنید، امکان دارد کلمات قدیمی را   ام کلمات جدید به آناالن که یک لیست دارید و مد

 .  وش کنیدفرام
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 .اتفاق می افتدکه کاربردشان را در جمله بلد نیستید  آن هایی به خصوص  اتلغاین امر برای بسیاری از 

 .مانند می ذهن در نید بهتراما این را بدانید که هر چقدر بیشتر از کلمات استفاده ک

  به تان غات انگلیسی در ذهنتا یادگیری ل غات داشته باشیددر مکالمه هایتان نهایت استفاده را از ل

 جام شود.نبهترین شکل ا

 

 یم لغات لیست را یاد گرفته ایم؟ چگونه مطمئن شو 

ات موجود در لیست در طول هفته  نید. همچنین سعی کنید از لغلیست خودتان را آخر هفته مرورک

 .ستفاده کنیدا

ن بگیرید و هر کلمه ای را فراموش کرده بودید به  خودتا لغات انگلیسی ازبعد از مدتی یک تست 

 بگیرید.  ش کنید آن را یاد اضاف کنید و دوباره تال  هفته یلیست 

 دهید.این کار را هر هفته انجام 

 ند.بمانا کامال در ذهنتان دیمی را مدام مرور کنید تالبته شما باید لیست های ق

 .ت استفاده کنیدیپس وقتی از خودتان تست گرفتید، از یک هایال

 یک رنگ برای کلماتی که خوب بلد هستید.

 مرور بیشتر دارند.ی که نیاز به لغاتیک رنگ برای 

 و یک رنگ برای لغات دشوار که کامال فراموش کرده اید. 

 

 بازی کنید گیری لغات انگلیسی،  برای یاد  

 زی و سرگرمی همراه باشد؟ د با بایته یادگیری نمی توانا گفکسی به شم چه

 لذت ببریم.  روسه ی یادگیریماناز پبگیریم که  یاد بهتر توانیم  می ما زمانی
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 شود؟   نمی   تر   جذاب  به نظر شما یادگیری به این شکل

 بازی ها راه خوبی برای یادگیری هستند چون یادگیری را لذت بخش و سرگرم کننده می کنند.

 همچنین شما را برای استفاده از لغات در جمله ها و جایگاه های مختلف کمک می کنند.بازی ها 

همانطور که می دانید خیلی از لغات چند کاربردی هستند و شاید شما فقط یک معنی و کاربرد آن را  

 بلد باشید. 

وید. بدین شرا به شما می دهند که با کاربردشان در یک فضای متفاوت تر آشنا  امکانبازی ها این 

 ؟بهتر از این می خواهیدشکل شما به معنی که از قبل بلد بودید معنی جدیدی اضافه می کنید. 

 

 یادگیری لغات انگلیسی استفاده کنیم؟ از چه بازی هایی برای  

 نفره بازی کنید.و حتی یک تان  با دوستان نید  تواجود دارد که می وبازی های زیادی برای یادگیری 

بقه بندی شده و دارای  م به دنبال لیستی از لغات آماده هستید که کامال طگر ها: )یک نکته در پرانتز

 (دیدن کنید.  ین سایتااز   را بیاموزید زی آن هاباو بتوانید از طریق  تلفظ درست هم باشند

 

Hangman 

 دو نفره یا گروهی بازی کنید.  را  این بازی خیلی قدیمی و پرطفدار می توانید 

ذ می  ی روی کاغآن کلمه، خطوط افق ف تعداد حرویکی از بازیکنان کلمه ای را در نظر می گیرد و به  

جای مناسب   بود آن را در  نند. اگر حدس درستکشد. بازیکنان باید یکی یکی حروف را حدس بز 

 بنویسند. 

ه  بازیکن اول باید بخشی از یک چوبه ی دار را رسم کند. هدف از بازی رسیدن ب، اگر حدسشان غلط بود

 . است ظر قبل از کامل شدن چوبه ی دار کلمه ی مورد ن

https://www.vocabulary.com/lists/
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 تجربه کنید.   در این سایت  این بازی را به صورت آنالینانید گر خیلی به تکنولوژی وابسته اید می توا

 

Dominoes 

 بازی کنید.  ون آماده سازی می توانیددیگر که در هر جا و بدیک بازی جذاب 

د که با حرف آخر کلمه ی قبل نفر اول یک کلمه می گوید، نفر بعد باید کلمه ای بگویدر این بازی 

 روع می شود. ش

)حرف آخر   tکه با ه ای پیدا کند اید کلموید. نفر بعد بی گ را م rabbitه ی برای مثال: نفر اول کلم

rabbit)  .شروع می شود 

 همین ترتیب ادامه دهید: و به

Rabbit-table-eleven-number-rainbow-… 

لغات انگلیسی  یشهتا همی این بازی را اجرا کنید می توانید خودتان هم به تنهایجالب اینجاست که 

 ثبت شده در ذهنتان مرور شود.  

 

 نویسنده: خانم منصوره صافی 
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