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هر چهار مهارت زبان   تی تقو  یاست که برا یسیزبان انگل یقسمت ها  ن یلغات از مهمتر  یریادگی
اشاره   یسیلغات زبان انگل یریادگ یبه چهار روش  یاست. در مقاله قبل از یبه شدت مورد ن  یسیانگل
 صحبت کنم.  یسیلغات زبان انگل یریادگی  گریروش د ۵خواهم در ارتباط با  ی ادامه م. در میکرد

 . دیکن  کیکل نجایا ی قبل یمطالعه مقاله  یبرا

 

 فیلم ببینید و به موزیک گوش دهید. 

 آنها هنگام استفاده است. دنیشنانگلیسی، لغات  یریادگی یراه ها نیاز بهتر  یکی

لغات   یو معن  هدر صحبت او را متوقف ک د یتوان ینم، دیکن  یصحبت م  یبا شخص دیدار  یوقت  مطمئنا
 .دیکن  دایپ یکشنریرا از د دیجد

 هستند. یمناسب  یلیخ  ی نهیگز  یسیها به زبان انگل ک یو موز  دئوهایو  همین خاطر استفاده از  به

  دا یت را  پالغ یرا استاپ و معن لم یف ، هر زمان خواستید می توانیددینیب  ی را م یی دئویو دیدار  ی وقت
  قیشوند لغات را بهتر و عم یباعث م ٬مربوط به لغت مورد نظر یکاربرد یمثال هاو  صدا ر،یتصو .دیکن
تلفظ شان را   ی قهیهم طر  د،یشو یآشنا م دی روش هم باکلمات جد نیاستفاده از ا  با .دیر یبگ ادیتر 

 .دیکن  ی م دایپ یی و هم با کاربرد آن آشنا دیشو یمتوجه م

 

 . د ی ر ی بگ   اد ی   ی لغات را به صورت گروه   

  دیاگر دار  مثال .می ر یبگ  ادی ی را به صورت گروه آن هااست که  نیا در یادگیری لغات یبعد ی نهیگز 
 ,hugeمی توانید این لغت را با فکر کردن به کلمات مترادفش مانند   ،دی ر یگ  یم  ادیرا  big یکلمه 

large, … .به ذهن بسپارید 

ordhippow  .خیلی در پیدا کردن هم معنی کلمات کمک می کند 

هم معنی یک لغت را خوب یاد گرفته اید، هم   ! دینشان بزن چند ریت کی با  دیتوان  ی شکل م نیا به
 اینکه چندین هم معنی برای آن بلدید. 

استفاده از لغات متفاوت در هنگام صحبت کردن، نشان دهنده ی این است که شما بخوبی می  
توانید انگلیسی صحبت کنید. عالوه بر آن، وقتی با کسی حرف می زنید، از تکرار چندباره ی یک کلمه  

 خسته نمی شود.  

 

https://maxteachenglish.com/%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://www.wordhippo.com/
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 د ی س ی بنو   

 . استبرابر مؤثرتر  نیاست اما نوشتن آنها چند لغات یری ادگی یبرا یروش خوب  بالگ ها ندناخو

توانند آن را   ی م یچه اشخاص  ای دیسینو یم  هکه چ ن یا .یسیوبالگ انگلیک به نوشتن  دیکن  شروع
می توانید درباره ی موضوعات مورد عالقه ی خودتان بنویسید. مطمئن باشید   . ستیمهم ن نندیبب

 دارند که وبالگ شما را خواهند خواند.   خیلی افراد هم سلیقه ی خودتان در دنیا وجود

 ؟ یبا بالگ؟ چطور  یریادگیاما 

  دایلغت را پ  کی یو معن  دیمراجعه کن یکشنریکه به د دیدار  ازین ییجاها دیس ینو یکه م همانطور
از ان  چون ممکن است بعدا دوباره  دیرا به ذهنتان بسپار  کلمهآن  دیکن  یم  یسع و در ادامه .دیکن

 لغات استفاده کنید. 

  نیا .دیاستفاده کن از یک لغت مختلف متن  قسمت هایبار در  نیشما چند شود یباعث م  نوشتن
  دیتوانی با نوشتن آنها م تازه شود. یم لغات کاربرد  یریادگ ی نیموضوع باعث مرور لغت ها و همچن

 ! دیر یبگ اد ی یلغات را هم به خوب ی کتهید

 

 یگر هم برایتان دارم! د   شنهاد ی پ   ک ی   من 

، یک لیست از کلماتی که می خواهید یاد بگیرید تهیه کنید. و سعی کنید  شروع بالگ از قبل دیتوان یم
و از    گذاشتهآخر وبالگتان را با دوستانتان به اشتراک  درحتما از این لغات در وبگالتان استفاده کنید. 

و هم از استفاده  دی شود هم متوجه اشتباهتان شو یکار باعث م نیا که نظر بدهند. دیآنها بخواه
 .مطمئن خواهید شدلغات  یسر کی حیصح ی

 

 یی نه به تنها   د ی ر ی ادبگ ی   ه ی با بق   

  یعنی ه یبق ! یادگیری هر چیزی به ویژه لغات می تواند بهتر و سریع تر باشد اگر با بقیه انجام شود
   .نیاز دوستان آنال یسر کی  ایاز دوستان شما،  یگروه

 

 استفاده از وب سایت ها برای یادگیری لغات 

می توانید در این وبسایت ها عضو   زبان وجود دارد. یریادگیعالقه مندان به  یبرا یادیز  یها تیوبسا
 شده و شروع به یادگیری کنید.
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می توانید هر سوالی دارید بپرسید و منتظر سیلی از پاسخ ها   Quoraدر برخی وب سایت ها مثل 
مثال اگر نمی دانید کاربرد یک لغت چیست یا معنی لغات را نمی دانید، خیلی افراد مشتاق  باشید. 

 هستند تا به شما کمک کنند. 

 

 . د ی کالس ها شرکت کن   در 

 خب بهتر از کالس های زبان .  دیر یزبان قرار بگ یریادگیو محیط  جو   درکه  است نیمهمتر ا همه از

 می شناسید؟  

وجود دارد    یادیخود آموز ز  یها وهی شده و االن ش یمیکالس و درس…. قددر     یریادگیکه   هینظر  نیا
آموزشگاه   ی آموزش ی وهیبه کالس و نوع و ش  یبستگ  نیا کامال غلط است. ست یبه کالس ن یازیو ن

از   شتریدر کالس ب چون شرکت در کالس است. روش برای یادگیری لغات نی که مؤثرتر  دیبدان دیبا دارد.
 .دیبر قرار است و هرجلسه درحال استفاده و تکرار و کاربرد کلمات هست ی همه جا جو آموزش

 

 ؟ ی چ   ی عن ی   ن ی ا   د ی بپرس  

 ! دینداشته باش یسوال هراس  دنیموقع از پرس چ یه آخر در

  نیا دیبپرس  ، دیدانست  یآن را نم ی استفاده کرد که معن ی شما از لغت هنگام مکالمه با یشخص راگ
بدانند شما  ی در اکثر موارد اشخاص وقت دیباش مطمئنسوال پرسیدن هیچ اشکالی ندارد.  ؟یچ یعنی

و از این طریق لغات را بهتر هم یاد می   کمک تان کنند.  کنندیم ی سع دیهست یزیچ یریادگیمشتاق 
 یرید. گ

 

 د؟؟؟ یست یخوش حال ن دیبلد یریادگی یبرا دیهمه روش جد نیکه ا االن

را فراموش   یادگریو لذت   یو شاد یاما سرگرم دیتالش کن  یریادگی ی: برادیموقع فراموش نکن چیه
 .دینکن

 

https://www.quora.com/

