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           راهنمای برنامه ریزی موفق برای یادگیری زبان انگلیسی!

ــه  ــک برنام ــه ی ــد ب ــای جدی ــری مهارت ه ــی و یادگی ــان انگلیس ــت زب تقوی
ــرای  ــزی درســت ب ــه ری ــن اســت کــه داشــتن برنام ــل ای ــاز دارد. دلی ــی نی مطالعات
یادگیــری زبــان انگلیســی بــه مطالعــه شــما نظــم و پیوســتگی می بخشــد و می توانیــد 
ــه خواهیــم  ــه همیــن دلیــل در ایــن مقال از موفقیــت خــود اطمینــان حاصــل کنیــد. ب
ــری  ــرای یادگی ــدون ب ــم و م ــه منظ ــوان برنام ــه می ت ــت چگون گف
ــی و  ــای آموزش ــی از دوره ه ــه زمان ــرد؟ چ ــم ک ــی تنظی ــان انگلیس زب
ــتفاده  ــان انگلیســی اس ــه زب ــایت مکالم ــیقی و س ــن، موس ــع آنالی مناب
ــی  ــان انگلیس ــی زب ــه مطالعات ــه برنام ــوان ب ــه می ت ــرد؟ و چگون ک

ــود؟ ــد ب ــود پایبن خ
 

چرا باید برای یادگیری زبان انگلیسی
 برنامه ریزی کنیم؟

واقعیـت این اسـت که هـر چقدر هم زبـان بخوانیـد باز مطلبـی برای 
یـاد گرفتـن وجـود دارد. بـه همیـن دلیـل، داشـتن برنامـه ریـزی برای 
یادگیـری زبان انگلیسـی مسـیر مطالعـه را مدیریت پذیـر می کند. بـه عبارتی، شـما با 
یـک برنامـه مطالعاتـی هـدف بزرگ تسـلط به زبـان انگلیسـی را بـه مراحـل کوچکتر 

تقسـیم می کنیـد و دیگـر یادگیـری زبان انگلیسـی دشـوار بـه نظر نمی رسـد.
عالوه بـر ایـن، یادگیـری چندیـن هفتگی زبـان انگلیسـی بر اسـاس جـدول زمانی 
مطالعاتـی پیشـرفت شـما را نشـان می دهـد و نقـاط ضعـف شـما را پـر رنـگ می کند. 
همچنیـن، داشـتن برنامـه ریـزی شـما را مجبور بـه تعییـن هـدف می کنـد و ایده هایی 

در ذهـن شـما متبلور می شـوند کـه چـراغ راه آینده شـما اسـت.
ویژگـی دیگـر داشـتن برنامـه مطالعاتـی زبـان انگلیسـی ایـن اسـت که هـر زمان 
کـه بخواهیـد می توانیـد برنامـه را تنظیـم کنیـد، حتـی در افزایـش مطالعـه افـراد 
پرمشـغله موثر اسـت. و اما بهترین قسـمت برنامـه ریزی حفـظ انگیزه 
اسـت. دسـتیابی بـه اهـداف باعـث افزایـش انگیـزه شـما بـرای ادامه 
یادگیـری می شـود، حتـی زمانی کـه یادگیری مطالب سـخت می شـود.
امیدواریـم تـا اکنون بـه اهمیـت برنامه ریزی بـرای یادگیـری زبان 
انگلیسـی پی بـرده باشـید. در ادامـه قصـد داریم قبـل از ارائـه راهنمای 
برنامـه ریـزی مطالعاتـی زبان انگلیسـی بـه عواملی اشـاره کنیـم که در 
برنامـه ریـزی و موفقیت شـما در یادگیری زبان انگلیسـی موثر هسـتند.
تقویم گـوگل بـرای نوشـتن جـدول برنامـه ریـزی بـرای یادگیری 

زبـان انگلیسـی گزینـه خوبی اسـت.
چـه عواملـی را بایـد در برنامـه مطالعاتـی زبـان انگلیسـی در نظـر 

؟ یـم بگیر
قبـل از اینکـه سـراغ کتابخانه تـان برویـد بایـد بـه تعـدادی سـوال 
جـواب بدهیـد. سـواالتی کـه در زیر بـه آن اشـاره کرده ایـم به عواملـی اشـاره می کند 
کـه تدویـن برنامـه ریـزی را هدفمندتـر و دقیقتـر می نمایـد. الزم بـه ذکـر اسـت این 
نـکات از تجربیـات و راهنمایی های معلمـان نیتیو گرفته شـده کـه آن را در زیر تبیین 
کرده ایـم. بنابرایـن سـعی کنیـد بـه ۶ سـوال سـاده زیـر پاسـخ دهیـد سـپس برنامـه 

مطالعاتـی زبـان انگلیسـی را بـرای خـود تدویـن کنید.
۱- انگیزه و هدف من از یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

اینکـه مشـخصا بدانیـد چرا بایـد زبان انگلیسـی را یـاد بگیریـد اولین قدم به سـوی 
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یادگیـری اسـت. آیـا خودتـان عالقمنـد شـده اید یـا کسـی از شـما خواسـته اسـت؟ 
خـوب، مثل هـر تصمیم دیگـری کـه در زندگـی می گیریـد، یادگیـری زبان انگلیسـی 

بایـد خود خواسـته باشـد.
۲- برای هدف خود به کدامیک از دوره های زبان انگلیسی نیاز دارم؟

اگـر بدانیـد انگیزه شـما از یادگیـری زبان انگلیسـی چیسـت راحت تـر هدفگذاری 
می کنیـد. مثـال ممکـن اسـت بخواهید بـه یـک جلسـه کاری بروید! چـه عالـی! در این 
موقعیـت اگر الزم شـد در دوره زبان انگلیسـی تجاری شـرکت کنید تا بـا اصطالحات 
و آداب خـاص آن آشـنا شـوید. حتمـا اهدافتـان را بنویسـید و مشـخص کنیـد بـرای 

موفقیـت در موقعیـت هـدف به چـه مهارتهایـی نیـاز دارید.
خودتـان را بـا دیگری مقایسـه نکنید و سـعی کنیـد هـر روز بهتـر از روز پیش عمل 

کنیـد.
۳- سبک یادگیری من چیست؟

دانستن سـبک یادگیـری در انتخـاب نـوع منابـع و مـدت زمـان یادگیری شـما 
تاثیـر زیـادی دارد. اگـر مطمئن شـوید کـه یادگیری شـما تصویری اسـت، لغـات را با 
اسـتفاده از اپلیکیشـن های مشـخص و گرامـر را بـا نقشـه کشـی ذهنـی به سـرعت یاد 
می گیریـد. و زمـان ذخیـره شـده را بـه یادگرفتـن مهارت هـای سـخت تر اختصـاص 

می دهیـد.
۴- چنـد سـاعت می توانم در جـدول برنامـه ریزی بـرای یادگیری زبان انگلیسـی 

زمـان اختصـاص بدهم؟
یکی از نـکات مهـم در برنامه ریـزی بـرای یادگیری زبان انگلیسـی 
مـدت زمـان مطالعـه روزانه اسـت. سـعی کنیـد هـر روز حتـی اگر ۳۰ 
دقیقـه هـم که فرصـت می کنیـد زبـان بخوانیـد. در صورتی کـه در هیچ 
دوره ای شـرکت نمی کنیـد، باید زمان بیشـتری را به مطالعـه خودخوان 
اختصـاص دهیـد. بنابرایـن، ایـن مسـائل را در برنامـه ریـزی در نظـر 

بگیریـد.
۵- در چه سطحی از زبان قرار دارم؟

یکـی از عواملی کـه اغلـب در پایندی مـا به مطالعـه و نتیجـه گرفتن 
از اهـداف مطالعاتـی تاثیـر دارد ایـن اسـت کـه بدانیـم در چـه نقطه ای 
هسـتیم. این مسـئله در انتخـاب منابع، تعییـن مباحث مطالعاتـی روزانه 

و مدت زمـان متغییر هـر مهارت تاثیر بسـزایی دارد. پـس حتما در یکـی از آزمون های 
تعییـن سـطح آنالین یـا حضـوری موسسـات آموزش زبـان شـرکت کنید.

در انتخاب منابع به هدف یادگیری خود دقت کنید.
۶- چه مهارت هایی را باید تقویت کنم؟

بعضی از دوسـتان عالقمندنـد بدانند کـدام مهارت مهم تر اسـت. مـا در مقاله های 
قبل تـر مثل تقویـت تلفـظ زبـان انگلیسـی تاکید کرده ایـم که همـه مهارت هـا به هم 
وابسـته اند. امـا اگـر قصـد ارتباط برقـرار کـردن داریـد ۴۰ درصـد مهـارت صحبت 
کـردن از مهارت شـنیداری کسـب می شـود و ۱۶ درصـد موفقیـت ما در گفتـار تحت 
تاثیـر مـدت زمانی اسـت کـه مـا بـرای مهـارت خوانـدن می گذاریـم. به ایـن جهت، 

باید متناسـب بـا هدفتان بـرای تقویـت زبان انگلیسـی خـود اقـدام کنید.

ویژگی های یک برنامه ریزی خوب 
برای یادگیری زبان انگلیسی چیست؟

یـک برنامـه ریـزی موفق بـرای یادگیـری زبـان انگلیسـی به دانسـتن یک سـری 
اطالعـات کلی وابسـته اسـت. بـه همیـن دلیـل نکاتـی را در زیـر یـادآور شـده ایم که 
مطمئنیـم در مسـیر یادگیـری زبـان انگلیسـی بـه شـما کمـک شـایانی می کنـد. الزم 

https://soheilamani.com/english-language-learning-course/
https://soheilamani.com/learning-styles/
https://soheilamani.com/improve-english-pronunciation/


راهنمای برنامه ریزی 
موفق برای یادگیری 

زبان انگلیسی!

SOHEILAMANI.COM

بـه ذکر اسـت بخشـی از مطالـب ایـن قسـمت از ۶ مرحلـه بـرای موفقیـت در برنامه 
ریـزی بـرای زبـان انگلیسـی و بخشـی دیگـر تجربیـات شـخصی گرفته شـده اسـت. 
ابتـدا نـکات زیـر را مطالعـه کنیـد، سـپس قسـمت بعـدی را بخوانیـد و هنـگام تدوین 

برنامـه دقیـق ایـن نـکات را در برنامـه خـود جـای دهید.
۱- هر روز ۱۵ الی ۳۰ دقیقه به مطالعه گرامر و کلمه اختصاص دهید.

صحبـت کـردن در مـورد مسـائل مختلـف نیازمنـد داشـتن اطالعـات کافـی از 
سـاختارهای گرامـری و دامنه لغـات مربـوط اسـت. بنابرایـن ترجیحا بـا تکنیک های 
یادگیـری زبـان انگلیسـی در خـواب از نیـم سـاعت یادگیـری روزانـه 

غافـل نشـوید.
۲- تعـداد کلماتـی که هـر روز قصـد دارید یـاد بگیرید را مشـخص 

کنیـد.
اگـر از اپلیکیشـن های موبایـل اسـتفاده می کنیـد کـه چـه بهتـر. در 
غیـر ایـن صـورت از کتاب هـای لغـات موضـوع بنـدی شـده اسـتفاده 
کنیـد و از ۵ لغـت در روز شـروع کنیـد و کم کـم تعـداد آن را افزایـش 

دهیـد.
۳- مهـارت شـنیداری را بـا مهـارت نوشـتن یـا اسـپیکینگ تمرین 

. کنیـد
سـعی کنید با اسـتفاده از منابـع ذکر شـده در مقاله آمـوزش زبان با 
انیمیشـن مهارت شـنیداری خـود را تقویـت کنید. سـپس در خصوص 

آن متنـی بنویسـید یا بـا پارتنر خـود در ارتباط بـا آن به انگلیسـی صحبـت کنید.
۴- مهارت خواندن را با مهارت اسپیکینگ یا نوشتن تمرین کنید.

اگـر متنـی می خوانیـد یـا بـا اسـتفاده از سـایت های خبـری بـه نکتـه جالبـی 
می رسـید، بـا دوسـتان انگلیسـی زبـان خـود در مـورد آن صحبـت کنیـد یا برداشـت 

خـود را از آن موضـوع یـا خالصـه ای از آن متـن را بنویسـید.
وقتهـای مـرده را در برنامـه ریزی زبان انگلیسـی قـرار دهیـد. مثال از مسـیر محل 

کار تـا منـزل به رادیـو یا پادکسـت انگلیسـی گـوش کنید.
۵- مهارت هـای میکـرو )مثـل تلفـظ و امـال( را در دل مهارتهـای ماکـرو )مثـل 

اسـپیکینگ و رایتینـگ( یـاد بگیریـد.
هر کـدام از چهار مهـارت اصلـی شـامل زیرمجموعـه مهارت هایی 
می شـوند کـه می بایسـت بـه آن هـا نیـز توجـه کنیـد. بـه ایـن منظـور 
می توانیـد مثـال ۱۵ دقیقـه از کل مـدت زمان مهـارت اسـپیکینگ را به 

دریافـت آموزشـهای تقویـت تلفظ زبـان انگلیسـی اختصـاص دهید.
۶- برای تنوع در یادگیری از منابع آنالین استفاده کنید.

همانطـور کـه از بازی هـا در کالس درس بـرای خارج کـردن حالت 
سـنتی تدریس اسـتفاده می شـود، هنگام مطالعـه در خانه نیـز با بهترین 

اپلیکیشـن های زبان انگلیسـی را یـاد بگیرید.
۷- پاتنر انگلیسی زبان پیدا کنید.

در مقالـه ۷ سـایت برتـر مکالمـه زبـان انگلیسـی به شـما آموزش 
داده ایـم چـه مـدت زمانـی و چگونه بـا دوسـتان انگلیسـی زبـان ارتباط 
برقـرار کنیـد که نـه تنهـا تنـوع در یادگیـری را تجربه کنیـد بلکه دوسـت جدیـد پیدا 

. کنیـد
اشتباهات شما در برنامه ریزی یا یادگیری مطالب بهترین معلم شما هستند.

۸- هر شب برنامه روز بعد را به طور مشخص بررسی کنید.
آمادگـی دادن بـه ذهـن در مـورد اینکـه در روز بعـد قـرار اسـت بـه کـدام یک از 
اهدافتـان در جـدول برنامه ریزی بـرای یادگیری زبان انگلیسـی دسـت بیابیـد انگیزه 

شـما را بـرای مطالعـه بـاال می برد.
۹- آخـر هفتـه جـدول برنامـه ریـزی بـرای یادگیـری زبـان انگلیسـی مطالـب را 
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مـرور کنید. 
اگـر هفتمیـن روز مطالعـه شـما جمعـه اسـت، حـدود ۳ سـاعت بـه بررسـی نقاط 
ضعـف خـود و مـرور مطالبـی کـه در طـول هفتـه خوانیده ایـد بپردازیـد. همچنیـن، 
مشـخص کنیـد چـه میـزان در برنامه ریـزی خـود موفـق بوده ایـد و چـه انتظاراتی در 

هفتـه آینـده از خودتـان خواهیـد داشـت.
۱۰- لذت یادگیری را فراموش نکنید.

لـذت در یادگیـری باعث افزایـش تمرکز شـما می شـود. پـس در برنامـه خـود 
گوش کردن به موسـیقی انگلیسـی، تماشـای فیلم با زیرنویس انگلیسـی 

یـا یادگیـری بـا اپلکیشـن ها را قـرار دهید.
برنامـه خـود را بـه نحوی تدویـن کنید کـه فضا بـرای جبـران وجود 

داشـته باشد.

چگونه برای یادگیری زبان انگلیسی
 برنامه ریزی کنیم؟

سـعی کنیـد حداقـل بـرای یـک هفتـه خـود هدف گـذاری کنیـد و 
مشـخص کنیـد چـه حجمـی از مطالـب را در برنامـه ریـزی خـود برای 
یادگیـری زبـان انگلیسـی یـاد خواهید گرفـت. حتمـا در این مـورد واقع 

بین باشـید و کمتـر یا بیشـتر از تـوان خـود را در برنامه قـرار ندهیـد. البته هـر روز باید 
بـرای روز بعـد خـود برنامـه دقیق تـری بنویسـید و اهـداف کوتاه مـدت و بلنـد مدت 
خـود را یاد داشـت کنید. اگـر فرض بگیریم شـما قـرار اسـت از ۱۴ فروردیـن به مدت 

یـک مـاه مطالعـه مسـتمر داشـته باشـید ابتـدا جدولی به شـکل زیـر رسـم کنید.

Total 
Hours of 
Study

Farvardin 14th to Ordibe-
hesht 13th Step 1 Days

Farvardin 14th– ۲۰th
Farvardin 21st– ۲۷th

Farvardin 28th– Ordibe-
hesht 3rd

Ordibehesht 4th– ۱۰th
-Ordibehesht 11th:  تست

۱۳th

Grammar Daily Task

Vocabulary Daily Task
Sat
Mon
Wed

Listening Even Days

Sat
Mon
Wed

Writing Even Days

Sun
Tue
Thu

Reading Odd Days

Sun
Tue
Thu

Speaking Odd Days

ــه  ــت را ب ــر و لغ ــا گرام ــد و ترجیح ــذاری کنی ــه نام گ ــک مرحل ــه ی ــاه را ب ــر م ه
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ــه  ــر هفت ــرای ه ــوم، ب ــتون س ــد. در س ــرار دهی ــود ق ــه خ ــه در برنام ــورت روزان ص
ــخص  ــه مش ــک هفت ــه تفکی ــه را ب ــورد مطالع ــات م ــداد کلم ــث و تع ــداد مباح تع
ــارت  ــای زوج دو مه ــرد و روزه ــای ف ــرای روزه ــدول، ب ــد ج ــن مانن ــد. همچنی کنی
ــع در  ــه منب ــل س ــد حداق ــا، بای ــک از روزه ــر ی ــرای ه ــد. ب ــرار دهی ــاوت را ق متف
ــد در طــول  ــن بزنی ــت، تخمی ــد. در نهای ــزی خــود مشــخص کنی ــه ری جــدول برنام
ــرا  ــرای هــر یــک از مهارت هــا چنــد ســاعت مطالعــه خواهیــد کــرد زی هــر هفتــه ب
ــد و  ــه چــه شــکل عمــل می کنی ــه شــما نشــان می دهــد در تســت ها ب ــن اعــداد ب ای
چــه تغییراتــی در برنامــه شــما نیــاز اســت اعمــال شــوند. اگــر از ابتــدا 
ــد  ــاز دارن ــت نی ــه تقوی ــما ب ــای ش ــک از مهارت ه ــدام ی ــد ک می دانی

ــد. ــش دهی ــی افزای ــارت کم ــرای آن مه ــود را ب ــه خ ــاعت مطالع س
ــان  ــن زم ــه هشــیار هســتید بهتری ــوز نیم ــی هن ــگام وقت شــب هن

ــت. ــور اس ــات مص ــری لغ ــرای یادگی ب

           چگونه به برنامه مطالعاتی خود پایبند باشیم؟

ــزی  ــه ری ــرای برنام ــوع ب ــای متن ــد از جــدول و رنگ ه ســعی کنی
خــود اســتفاده کنیــد. نوشــتن اهــداف و برنامــه مطالعاتیتــان بایــد بــه 
ــس درس  ــاد ح ــه آن افت ــمتان ب ــان چش ــر زم ــه ه ــد ک ــه ای باش گون
ــا  ــد ی ــتفاده می کنی ــا از OneNote اس ــدارد آی ــی ن ــد. فرق ــه شــما بده ــدن ب خوان
در دفتــر پلنــر برنامــه مطالعاتــی زبــان انگلیســی خــود را یادداشــت می کنیــد. فقــط 
ــه آن دسترســی داشــته باشــید و  ــد در طــول روز ب ــه بتوان ــه شــکلی باشــد ک ــد ب بای
هــر هفتــه بتوانیــد عملکــرد خــود را بســنجید و برنامــه ریــزی مجــدد انجــام دهیــد. 
داشــتن یــک برنامــه مطالعاتــی انعطاف پذیــر و در دســترس یادگیــری را هــم ســاده 

. می کنــد

ــد، آالرم  ــوش می کنی ــی رافرام ــان انگلیس ــه زب ــدای کار مطالع ــا ابت ــر احیان اگ
تلفــن همــراه یــا کامپیوتــر خــود را فعــال کنیــد و ســر ســاعت مطالعــه 
ــک ورق بنویســید و  ــود را روی ی ــی روز خ ــا ســهم مطالعات ــد. حتم کنی
ــن  ــد. ای ــارک بزنی ــار آن چک م ــق شــدید کن ــی در انجــام آن موف وقت
ــر  ــه خاط ــان را ب ــه خودت ــر ک ــه بهت ــد و چ ــرطی می کن ــن را ش کار ذه
پیشــرفتتان بــه یــک کافــه یــا خریــد دعــوت کنیــد. همیشــه بــه یــاد 
ــری  ــذت یادگیری عامــل بســیار موث داشــته باشــید کــه هیجــان و ل

در انگیــزه شــما بــه ادامــه یادگیــری اســت.  

           سخن آخر

احتمــاال تــا کنــون بــه یــک دیــد کلــی نســبت بــه برنامــه ریــزی 
ــه  ــت برنام ــا درس ــر واقع ــد. اگ ــت یافته ای ــی دس ــان انگلیس ــری زب ــرای یادگی ب
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــت. ب ــد گرف ــانی خواهی ــج درخش ــد نتای ــزی کنی ری
ــری  ــد یادگی ــد و در فرآین ــذت ببری ــری ل ــد، از یادگی ــت بگذاری ــود وق ــه خ برنام
گاهــی تنــوع بدهیــد. برنامــه مطالعاتــی خــاص شــما از شــما فــردی مســلط بــه زبــان 
ــک  ــرای ی ــوردن ب ــرت خ ــردن و حس ــای آرزو ک ــه ج ــس ب ــازد. پ ــی می س انگلیس
یادگیــری فوق العــاده آمــاده شــوید! بــه نظرتــان ویژگــی خــاص برنامــه مطالعاتــی 

ــت؟ ــما چیس ــی ش ــان انگلیس زب
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