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انگل   ی ر ی ادگ ی  زبان  ها   ی س ی لغات  روش  به    ی و 

 خاطر سپردن آن 
 

 دهد.  یو بخاطر سپردن آن را به دانش آموزان ارائه م  یسیلغات زبان انگل یریادگ یمقاله روش  نیا

ارا  قرار زبان آموزانتان کمک کن   میده   هیاست به شما چند روش  را    دیتا به  گرفته و بخاطر    ادیکلمات 
 آورند. اد یسپرده و راحت به 

آن در حافظه    یاما تنها قادر به نگهدار  م،ی کن  یبار در ذهن خود تکرار م  نیموضوع را چند  کیما    نکهیا  با
 . میکوتاه مدت خود هست 

شود،    یم  رهیاز اطالعات در حافظه بلند مدت ما ذخ  یرسد مقدار نامحدود  یبه نظر م  نکهیبرخالف ا  اما
 سخت است. اریه داشتن اطالعات درحافظه بلند مدت بسنگ

 پروسه دشوار باشد. کیتواند  یبرگرداندن اطالعات از حافظه بلند مدت م نیبنابرا

 

 م؟ ی کن   ی را به سرعت فراموش م   ی س ی لغات انگل   چرا

  ی شده که ما مرتب از آن ها استفاده م  ره یکند که بجز اطالعات ذخ  ی م  انی پاک شدن حافظه ب  یتئور
 شوند. یکلمات کم کم از حافظه ما پاک م یباق م،یکن

 افتنیمانند، اما ما قادر به دست  یم یکند که اطالعات در واقع در حافظه ما باق یم  انیدوم ب هینظر 
  .میست یبه آن ها ن

  تواندیم   یه به فرد داده شود، به راحتنشان  کی  ای  ییراهنما  کیحال اگر اطالعات مناسب به صورت    نیا  با
 آورد.  ادیکلمات را ب
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  یی راهنما  نیا  اورند،ی( را به خاطر بAppleکنند تا کلمه )  یکه دانش آموزان تالش م   یعنوان مثال زمان  به
و کلمه را به   افتهی  شی تواند به آن ها کمک کند تا عملکرد ذهنشان افزا  یاست( م   وهی م  ک یکه )آن  

 . اورندیب اد یبه  یراحت

 

 ی و موضوع   ی مفهوم   س ی تدر 

تا به دانش آموزان در مقابله با پاک شدن حافظه  میباش ییبه دنبال راه ها دیمعلم ما با کیعنوان  به
و به خاطرآوردن موضوعات را بهتر    یابیباز   ییتا توانا  میبده  یبه آن ها ابزار  و  م،ی کمک کن   یو فراموش

 کنند.

تر باشد و    یماندن  ادی به    ی سیلغات زبان انگل  یر یادگ یکه    م یرا آموزش بده  ییراه ها  دیبا  نیهمچن  ما
 . ردیتر صورت بگ عی اطالعات سر  یادآوری

 

 ی س ی و آموزش لغات انگل   س ی تدر   نحوه 

کلمات   م یبه زبان آموزان کمک کن   میتوان  ی لغات وجود دارد که م  یریادگیآموزش    یبرا  یادیز   یها  روش
 را بهتر به خاطر بسپارند.

 تواند به حافظه کمک کرده  یجذاب و... م  یمتن ها و داستان ها ر،یمثال: استفاده از تصاو  یبرا

ا مجسم کرده و به آن ها مفهوم  کلمات ر   ،یواقع  یدهد تا با ابزارها  ی فرصت را به دانش آموزان م  نیا  و
  ببخشند.

کرده و    لیشده را تحل  افتیدر   دیاطالعات جد  یبطور شخص  میخواه   یروش از دانش آموزان م  نیا  در
 عکس العملشان را نشان دهند. 

کلمات در    یریقرار گ   یی توانا  جهیدر نت   و   تر پردازش کنند   ق یکند زبان را عم  یروش به آن ها کمک م   نیا
 شود.  یآن ها آسان تر م  یحافظه بلند مدت برا

مناسب، کلمه را بهتر    ییراهنما کیلغات، دانش آموز با گرفتن  یریادک یاستدالل و روش آموزش  ن یا در
 سپارد.  ی و به حافظه م ادگرفتهی
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 دانش آموزان   ی برا   ی س ی واژگان انگل   ی ادآور ی   ی راهکارها 

 . اورندیاژگان را به خاطر بتا و میدانش آموزان فرصت ده  به

کار بهتر است کالس    ن یا  ی برا  درس است.  انیپا  ایلغت در ابتدا    یاستفاده از کارت ها  یعال  اریبس  دهیا  کی
 شود.   ی داده م  ی کارت خال  یصورت که به هر گروه تعداد  ن یا  به  شود.   مینفره تقس  5  ا ی  4  ی به گروه ها

  شود  ی تخته نوشته م  ی هفته، همه کلمات درس داده شده به صورت در هم رو  ایهر درس و    انیپا  در
رو  و را به شکل درست    ی ریادگی  ع یروش به تسر   نیا  .سندینو  ی خود م  یکارت ها  یگروه ها کلمات 

 کند.  یکمک م  یلیخ یسیلغات زبان انگل

تا در گروه ها  یهفته کارت ها دوباره به دانش آموزان داده م   هر از    ریسا  ایو  خود    یشود  گروه ها 
بپرسند.  گریکدی بند  ی م   نیهمچن  سوال  را دسته  کلمات  دل   ی توانند  و  بند  اریو مع   ل یکرده   یدسته 

 دهند.  حیخودشان را توض 

 داستان بسازند.  کیتوانند با به اشتراک گذاشتن کارت ها و اضافه کردن جمالت،  ی م یحت

  م یتوان  یدادن آن ها، م  شیو تکرار در نما  یبعد  یدانش آموزان به مرور کلمات در درس ها  قیتشو  با
 . میببر  نیرا در آنان از ب  یاثرات فراموش

 

 ی س ی لغات زبان انگل   ی ر ی ادگ ی   ی حرفه ا   آموزش 

زمان کالس صرف    بهتر جد  ت یمسئول  شتریب   شود،  یریادگیاست  لغات  دانش    دی حفظ  خود  برعهده 
 .دیاستفاده کن گرید یهرجا ایو  فیدر کالس، در تکال دی از کلمات جد دیکن  یسع د.آموزان باش

  د یبه کلمات جد  دیهستند، با  یسیگوش دادن به زبان انگل  ا یکه داشن آموزان در حال خواندن    یزمان
روزمره    ی و زندگ  ی شخص  یکارها  یشروع به نوشتن درباره    دیکلمات جد  نی با استفاده از ا  و  دقت کنند 
 شان کنند.

م  یلغات همراه    رندیبگ  اد یخواهند    یکه  به  قالب    کیرا  در  در    کیمثال  کوچک    کیجمله  دفترچه 
  کنند. ادداشتی
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  یریادگیخود استفاده کرده و  یها ادداشتیهستند، از  ییکند در هر جا یروش به آن ها کمک م نیا
  بخشند. عی را تسر  یسیلغات زبان انگل

  و مثال ها را مرور کنند.   دی فرصت دارند، مثال منتظر اتوبوس هستند، کلمات جد  قهیکه چند دق  یزمان
روز بعد،    مثال  کنند.  یلغات را بطور مرتب تکرار و بازنگر  نیمهم است که دانش آموزان ا  ارینکته بس  نیا

 خواهد بود.  دیمف اری روش بس  ن یهفته بعد آن ها را تکرار کنند؛ ا کیدو روز بعد، چهار روز بعد و سپس 

 

  و بخاطر سپردن لغات   ی بردار   ادداشت ی :  ی س ی لغات زبان انگل   ی ر ی ادگ ی 

 باشد.   دیمف ی لیتواند خ یم شانی ها ادداشتی یسازمانده  یبه دانش آموزان برا کمک

 دو یده  هیارا ادداشتیدفترچه ها و  ادداشتی یسازمانده یبرا یمختلف یروش ها دیتوان یم

آنها را انتخاب    نیتر   دی توانند مف  یو... که دانش آموزان م   یدرخت  یاستفاده از نمودارها، نمودارها  مثال
 کنند.

تواند کمک    ی م  نهیگز   ن یا  کنند،  ی استفاده م  لیموبا  یها  یروزها که همه از گوش   نیها، ا  نیبر ا  عالوه
 لغات کند.  یریادگیبه  یادیز 

 کرد.  رهیرا در آن ها ذخ ریتوان صدا و تصو یوجود دارد که م  یبردار ادداشت ی یها شنیکیاپل

 : لیاز قب ییایتوان به مزا  یکار م نیا با

تعار   حیصح  تلفظ آن    فیکلمات و صداها،  و مترادف ها، جمالت نمونه، مکالمه ضبط شده درمورد 
 .افتی... دست و  ریبا تصاو یریادگیلغات، حروف اضافه، 

 شود. یبه حافظه سپرده م  یروش تعامل ک یبا  یسیلغات زبان انگل یریادگ ی قیطر  نیا از

 مناسب آسان خواهد بود.  یوجود نشانه ها ل یبه دل زیبخاطر آوردن آن ها ن نیهمچن

  ریآن ها را در مقاالت ز   دیتوان   ی وجود دارد که م  یسیلغات زبان انگل  یریادگی  یبرا  یمتعدد  یتدهام
 .دیخود استفاده کن  یو از آن ها در کالس ها دیبخوان

 ع یلغات به روش ساده و سر  یری ادگی( ۱) م؟یر یبگ ادیرا  یسیلغات انگل چگونه

 د یلذت ببر  یریادگیاز  – یسی لغات انگل یریادگیروش  ۹
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