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راهنمای جامع منابع و روش های آموزشی

ــا  ــت. ب ــان انگلیسی اس ــوزش زب ــن بخش های آم ــی از قدیمی تری ــه یک دیکت
اینکــه چگونــه امــا زبــان را یــاد بگیریــم اهمیــت زیــادی دارد، اخیــرا آمــوزش امــا 
توســط مدرســین مــورد غفلــت واقــع شــده اســت و ادعــا می کننــد کــه بیــش از حــد 
ــد،  ــرار نمی کنن ــاط برق ــا آن ارتب ــوزان ب ــور اســت، زبان آم ــم مح معل
ــان بی اهمیــت  ــا آمــوزش و امــای زب ــا آی ــا خســته کننده اســت. ام ی
ــرای جذابیــت بخشــیدن آمــوزش قواعــد  ــی ب ــا روش های اســت؟ آی

ــد؟ امــا انگلیســی وجــود ندارن
 

           چرا امالی صحیح انگلیسی اهمیت دارد؟

ــم کــه دانســتن  ــه شــما بگویی ــد اگــر ب ممکــن اســت تعجــب کنی
دیکتــه کلمات بــه تقویــت مهــارت شــنیداری، نوشــتن، و ســاختارهای 
ــای  ــد غلطه ــه بتوانی ــرای اینک ــن، ب ــد. همچنی ــری کمــک می کن گرام
گرامــری را در جمــات تشــخیص دهیــد و از عامــت نگارشــی 

ــت. ــم اس ــیار مه ــی بس ــح انگلیس ــای صحی ــتن ام ــد، دانس ــتفاده کنی ــت اس درس
ــات  ــا کلم ــری ام ــان انگلیســی در یادگی ــه زب ــگاری ب ــه ن ــه نویســی و نام روزان

ــت. ــر اس موث
ــخیص  ــا در تش ــتن آن ه ــی و نوش ــای صوت ــنیدن فایل ه ــا ش ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
ــد  ــا و قواع ــتن روش ه ــا دانس ــد. ام ــدا می کنی ــارت پی ــی مه ــان انگلیس ــای زب آواه
ــت  ــی، اهمی ــد. از طرف ــاده تر می کن ــان را س ــای زب ــری ام ــی یادگی ــای انگلیس ام
ــرای  ــنجیده و ب ــل س ــس و تاف ــد آیلت ــان مانن ــی زب ــای بین الملل ــا در آزمون ه ام
ــح  ــای صحی ــن ام ــت تمری ــن، اهمی ــت. بنابرای ــر گرفته شده اس ــاز در نظ آن امتی
ــه دارد. ــرفته ادام ــطوح پیش ــا س ــود و ت ــروع می ش ــان از پایه ش ــوزش زب با آم

 
           روش یادگیری امالی زبان انگلیسی

همانطــور کــه برای حفــظ کــردن لغــات انگلیســی از روش هــای 
ــرای  ــم، ب ــت کردی ــری صحب ــبک های یادگی ــت س ــف و اهمی مختل
ــر  ــم، ۳ روش  موث ــاد بگیری ــان را ی ــا زب ــه ام ــم چگون ــه بدانی اینک
ــه بررســی  ــه ب ــان انگلیســی وجــود دارد. در ادام ــری امــای زب یادگی

ایــن روش هــا می پردازیــم.
ــان  ــا زب ــت ام ــرای تقوی ــا ب ــازی ه ــباب ب ــو و اس ــتفاده از لگ اس

مناســب هســتند.

۱- سبک  های یادگیری
ــه  ــه چگون ــا اینک ــبک های یادگیری ب ــنایی با س ــه آش ــد اینک ــت بدانی ــر اس بهت
امــا زبــان را یــاد بگیریــم رابطــه مســتقیمی دارد. بــه عبارتــی، ســه ســبک یادگیــری 
ــه  ــتند ک ــی هس ــروه اول زبان آموزان ــود دارد. گ ــات وج ــح کلم ــای صحی ــی ام اصل
ــرادی  ــروه دوم، اف ــد. گ ــاد می گیرن ــر ی ــنیدن بهت ــا ش ــد و ب ــنیداری دارن ــه ش حافظ
هســتند کــه حافظــه دیــداری دارنــد و کلمــات را بــا خوانــدن از متــون چــاپ شــده و 
یــا نوشــتن بهتــر یــاد می گیرنــد. گــروه ســوم، افــرادی هســتند کــه بــا تحــرک مثــل 

https://soheilamani.com/learning-english/
https://soheilamani.com/learn-basic-english/
https://soheilamani.com/memorizing-english-words/
https://soheilamani.com/learning-styles/
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صحبــت کــردن و حــرکات بدنــی یادگیــری بهتــری دارنــد.
۲- آشنایی با اشتباهات رایج امالی زبان

ــج امــای زبان روشــی  ــری، آشــنایی با اشــتباهات رای ــر ســبک یادگی عــاوه ب
ــن  ــی از رایج تری ــال، یک ــرای مث ــت. ب ــان اس ــای زب ــری ام ــرای یادگی ــوب ب مطل
ــه  ــتباه گاه آن چ ــن اش ــروف صــدا دار اســت. ای ــذف ح ــان ح ــای زب ــتباهات ام اش

ــا: ــد. مث ــر می ه ــای آن را تغیی ــی معن ــی و گاه ــی معن ــته اید را ب نوش
Robe vs. Rob
Seat vs. Set
Snack vs. Snake

یکــی دیگــر از اشــتباهات رایــج امــای زبــان، کلماتــی هســتند کــه آوای تقریبــا 
ــر  ــای زی ــه مثال ه ــد. ب ــاره می کنن ــی اش ــم متفاوت ــه مفاهی ــا ب ــد ام ــابهی دارن مش

ــد: ــت کنی دق
Ship vs. Sheep
Sit vs. seat
Pick vs. Peek

ــای  ــک حــرف معن ــی ی ــه جای ــا ب ــا ج ــی در برخــی از کلمــات انگلیســی ب از طرف
ــد: ــت کنی ــر دق ــای زی ــه مثال ه ــد. ب ــر می کن ــه تغیی ــک کلم ی

Quiet vs. Quite
Angel vs. Angle

 بــرای یادگیــری ســریع تر امــای زبــان، ســعی کنیــد بــا 
روش نقشــه کشــی ذهنی کلمــات مشــابه را بــرای خودتــان 
ــی،  ــات معن ــته از کلم ــن دس ــتن ای ــگام نوش ــد. هن ــته بندی کنی دس
ــه  ــد. ب ــت کنی ــه را یادداش ــه در جمل ــال از آن کلم ــک مث ــظ و ی تلف
ــی  ــد، فیلم ــتانی می خوانی ــه داس ــی ک ــم زمان ــب، کم ک ــن ترتی همی
ــن  ــات در ذه ــد کلم ــوش می دهی ــی گ ــه آهنگ ــا ب ــد ی ــا می کنی تماش
شــما فعال ســازی خواهنــد شــد و متناســب بــا موضــوع کلمــه 

ــد داد. ــخیص خواهی ــی را تش ــه راحت ــت ب درس
ــواع کلمــات آشــنا  ــا ان خوانــدن متــون انگلیســی متنــوع شــما را ب

ــود. ــد نم ــب خواه ــات مشــابه جل ــه کلم ــد و توجــه شــما را ب می کن

۳- چگونه با قوانین امال زبان را یاد بگیریم؟
ــه  ــر بلک ــرای گرام ــا ب ــه تنه ــد ن ــردن قواع ــظ ک ــه حف ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بــرای امــای زبــان هــم کار ســخت هــم فراینــد پیچیــده ای اســت. امــا چنــد قانــون 
ــرای نوشــتن امــای  ــد کــه در اکثــر اوقــات می توانیــد از آن هــا ب ســاده وجــود دارن

ــد. ــر دقــت کنی ــه جــدول زی ــد. ب ــح کلمــات انگلیســی اســتفاده کنی صحی

کلماتی کـه بـه v ختم می شـوند در 
 effectiveshave– veآخـر حـرف e می گیرند.

همیشـه حـرف i قبـل از e قـرار 
می گیـرد مگـر آنکـه حـرف c قبل 

i قـرار گرفتـه باشـد.
believe receive– cie

هنـگام اضافـه کـردن پسـوند بـه 
کلماتـی کـه بـه e ختـم می شـوند 

حـرف e را حـذف نمی کنیـم.
 lovelyuseful– e

همـراه   u حـرف  بـا   q حـرف 
. د quickunique– quمی شـو

https://www.engvid.com/english-resource/common-spelling-mistakes-in-english/
https://soheilamani.com/mind-mapping-guide/
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ــن  ــن قوانی ــن ســپردن ای ــه ذه ــاال اســتثنا وجــود دارد، ب ــوارد ب ــرای م اگرچــه ب

نوشــتن بســیاری از کلمــات را ســاده تر می کنــد.
ــم  ــاد بگیری ــان را ی ــای زب ــه ام ــه چگون ــد، اینک ــه کردی ــه ماحظ ــور ک همانط
خیلــی پیچیــده نیســت. تنهــا مســئله مهــم دقــت و نکتــه بــرداری تفاوت هــا اســت. 
ــه شــما معرفــی کنیــم  در ادامــه قصــد داریــم منابــع آمــوزش امــای انگلیســی را ب

ــد. ــن کنی ــد، هــم آن را تمری ــاد بگیری کــه هــم قواعــد امــای انگلیســی را ی
ــری در  ــش موث ــد نق ــا می توانن ــباب بازیه ــری و اس ــای فک بازیه

ــند. ــته باش ــم داش ــاد بگیری ــا را ی ــه ام ــه چگون اینک

           چگونه امال زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

ــار  ــر چه ــر آن ب ــح کلمــات و تاثی ــت امــای صحی ــل اهمی ــه دلی ب
ــرای شــروع،  ــادی در دســترس هســتند. ب ــع زی ــی، مناب ــارت زبان مه
ــبک  ــناخت س ــا ش ــم ب ــت کردی ــدا صحب ــه در ابت ــق آنچ ــدا مطاب ابت
یادگیــری منبــع مناســب خودتــان را انتخــاب کنیــد. شــما می توانیــد 
ــان  ــای زب ــت ام ــن و تقوی ــه تمری ــاعت ب ــی دو س ــک ال ــه ی ــر هفت ه

ــد. ــاص دهی ــی اختص انگلیس

           کتاب آموزش دیکته انگلیسی

کتــاب Vocabulary and Spelling Success یکــی از کامل تریــن 
ــاب ۱۰۱  ــن، کت ــت. همچنی ــی اس ــای انگلیس ــوزش ام ــن و آم ــای تمری مجموعه ه
Spelling Roles کــه بــه ارائــه قواعــد امــای انگلیســی می پــردازد بیــن 
ــات  ــا تمرین ــاده و ب ــی س ــا روش ــا ب ــن کتاب ه ــت. ای ــوب اس ــوزان محب زبان آم

ــد. ــنا می کنن ــا آش ــگارش آن ه ــوه ن ــف و نح ــات مختل ــا کلم ــما را ب ــوع ش متن
ــی  ــون انگلیس ــی از مت ــتن و رونویس ــا از نوش ــن ام ــرای تمری ب

غافــل نشــوید!
نرم افزار آموزش اما انگلیسی

امــای  آمــوزش  مجــازی  نرم افزارهــای  از  یکــی 
انگلیســی  dailydictation می باشــد. نکتــه فوق العــاده خــوب 
ــس و  ــدی، آیلت ــت انتخــاب ســطح )مبت ــزار مجــازی قابلی ــن نرم اف ای
زبــان عمومــی( اســت. همچنیــن، بــرای هــر ســطح مفاهیــم بــه شــکل 

مختلفــی بــرای تقویــت امــای انگلیســی اســتفاده می شــود.

چگونه با سایتهای آموزشی
 امال زبان را یاد بگیریم؟

ــد.  ــن ســایت خــوب وجــود دارن ــان، چندی ــای زب ــن ام ــوزش و تمری ــرای آم ب
 Breaking امــا در ایــن قســمت ۳ ســایت برتــر را معرفــی می کنیــم. وبســایت اول
ــا لیســت متنوعــی  ــن وبســایت ب News English Dictations می باشــد. در ای
ــا انتخــاب هــر کــدام وارد  ــرو خواهیــد شــد کــه ب از موضوعــات تمریــن دیکتــه روب
ــام  ــام انج ــس از اتم ــد. پ ــپ می کنی ــنوید را تای ــه می ش ــده و آنچ ــد ش ــه جدی صفح

کار، متــن شــما اصــاح خواهــد شــد.
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ــن  ــی تمری ــای صوت ــد از فایل ه ــز می توانن ــی نی ــطوح مقدمات ــوزان س زبان آم
ــای  ــایت ام ــن س ــد. و جذاب تری ــتفاده نماین ــایت  ESLfast اس ــان س ــا زب ام
ــای  ــه آهنگ ه ــد ب ــایت می توانی ــن س ــت. در ای ــی Lyrics Training اس انگلیس
ــنهاد  ــد. پیش ــن کنی ــگ  را تمری ــن آهن ــای مت ــد و ام ــوش کنی ــان گ ــورد عاقه ت م

می کنیــم در مورد تاثیــر موســیقی بــر یادگیری بخوانیــد.

           استفاده اپلیکیشن

برنامــه ی VOA Learning English Dictation یکــی 
از ابزارهــای آمــوزش و تمریــن دیکتــه کلمــات بــا اســتفاده از 
ــه  ــار روزان ــما اخب ــه ش ــکل ک ــن ش ــه ای ــت. ب ــه اس ــای روزان متن ه
ــنوید  ــه می ش ــان آنچ ــرد و همزم ــد ک ــوش خواهی ــار گ ــن ب را چندی
ــات  ــای کلم ــا معن ــه ب ــی ک ــن، در صورت ــد. همچنی ــپ می کنی را تای
ــا  ــه شــما نشــان داده خواهــد شــد. ب آشــنا نباشــید، معنــای کلمــات ب
ــارت شــنیداری  ــه و مه ــری، کلم ــش گرام ــا دان ــه تنه ــه، ن ــن برنام ای
ــی  ــود پ ــف خ ــاط ضع ــه نق ــه ب ــد، بلک ــد ش ــی خواه ــما ارزیاب ش
ــابه  ــای مش ــن  و برنامه ه ــن اپلیکیش ــا ای ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــد. ع می بری
ــردن  ــاال ب ــل ب ــه دلی ــرا ب ــد. زی ــن کنی ــی را تمری می توانید تندخوان

ــارت  ــان و مه ــا زب ــری ام ــت یادگی ــی در کیفی ــارت خوان ــن عب ــز و تمری تمرک
ــت.   ــر اس ــما موث ــنیداری ش ش

ــا  ــت ام ــردن روی تقوی ــرای چــت ک ــان ب ــه زب ــای مکالم ــایت ه ــتفاده از س اس
تاثیــر دارد.

           چگونه با ویدیو امال زبان را یاد بگیریم؟

ــی  ــوع و جذاب ــی متن ــای آموزش ــی زبان ویدیوه ــین انگلیس ــبختانه مدرس خوش
بــرای آمــوزش اینکــه چگونــه امــا زبــان را یــاد بگیریــم روی 
ــای  ــری از روش ه ــد در دفت ــه می توانی ــد ک ــرار می دهن ــوب ق یوتی
بهــره  نــکات  نوشــتن  برداری بــرای  مختلف یادداشــت 
بگیریــد. دو کانــال یوتیوبــی آمــوزش امــا و آواهــای انگلیســی 
 English with Adriana و Pronunciation with Emma
هســتند. اســتفاده از ایــن ویدیوهــا، بــه تقویــت تلفــظ زبــان شــما نیــز 

می کنــد. کمــک 
بــا  زبــان  مقاله آمــوزش  در  کــه  همانطــور  همچنیــن، 
انیمیشــن صحبت کردیــم، می توانیــد از زیرنویــس فیلم هــا و 
ــد.  ــتفاده کنی ــات اس ــا کلم ــات و ام ــری لغ ــرای یادگی ــن ها ب انیمیش
ــه و  ــان را چگون ــه ایــن صــورت محدودیتــی درمــورد اینکــه امــا زب ب

ــدارد.  ــود ن ــم وج ــاد بگیری ــی ی ــه منابع ــا چ ب
چگونه امای زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟

ــک  ــی و ی ــای گروه ــا فعالیت ه ــه ب ــت، بلک ــور نیس ــم مح ــا معل ــوزش ام آم
ــع  ــا مناب ــد ب ــوزان می توانن ــی، زبان آم ــت. حت ــس اس ــل تدری ــازماندهی قاب س
درســی خــود امــای زبــان انگلیســی را تقویــت کننــد. بازی هــا و روش هایــی کــه در 

ــتند.  ــرا هس ــل اج ــارج کاس قاب ــم در کاس و خ ــاره کرده ای ــه آن اش ــه ب ادام
ــه  ــت ب ــم جه ــد و ه ــات جدی ــری کلم ــرای یادگی ــم ب ــده” ه ــم پرن روش “چش

ــت. ــر اس ــات موث ــح کلم ــا صحی ــپردن ام ــر س خاط
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۱- تقویت امال با فایل های صوتی کتاب 
گاهــی نیــازی بــه تهیــه منابــع مختلــف نیســت. بــه عبارتــی، منابعــی کــه بــرای 
ــا  ــت ام ــه تقوی ــز ب ــد نی ــتفاده می کنی ــدن اس ــا خوان ــنیداری ی ــارت ش ــن مه تمری
ــر  ــه پارتن ــاز ب ــن نی ــن تمری ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــه جالب ت ــد. نکت ــک می کن کم

نــدارد.
ــی  ــا کمک درس ــی ی ــاب درس ــنینگ کت ــای لیس ــی از فایل ه ــال، یک ــرای مث ب

ــد. ــوش دهی ــار گ ــه ب ــل س ــر فای ــه ه ــد و ب ــود را انتخــاب کنی خ
ــد  ــنوید چن ــه می ش ــه ک ــر جمل ــد و از ه ــوش کنی ــو گ ــه گفتگ ب  •

کلیــدواژه بنویســید.
ــر  ــورد ه ــری در م ــات دقیق ت ــد و اطاع ــوش کنی ــر گ ــار دیگ ب  •

ــید. ــد واژه بنویس کلی
در مرتبــه ســوم جزییــات بیشــتری را بــه شــکل جملــه   •

یادداشــت کنیــد. 
پــس از اتمــام ایــن فرآینــد مطالبــی کــه بــه شــکل متــن 
ــا متــن فایــل صوتــی مقایســه کنیــد. انجــام ایــن فرآینــد  نوشــته اید ب
ــر اســت. ــکان پذی ــز ام ــی نی ــای واقع ــی و مکالمه ه ــار صوت ــرای اخب ب

ــظ  ــا و حف ــن ام ــرای تمری ــا ب ــا پازل ه ــی ی ــای کارت از بازی ه
ــد. ــتفاده کنی ــات اس ــردن کلم ک

۲- روش هایی در قالب بازی برای تقویت امال
اگرچــه یادگیــری امــا زبــان ســخت اســت، بازی هــا یادگیــری را ســاده و لــذت 
 Alternate sentences و  Dictogloss ،بخــش می کنــد. بــرای مثــال
ــد  ــن می توانن ــتند و معلمی ــوزان هس ــا زبان آم ــت ام ــرای تقوی ــی ب ــای خوب بازی ه

ــد. ــتفاده کنن در کاس اس

بازی دیکته تفسیری  •
بــازی Dictogloss یــا دیکتــه تفســیری هــم بــرای امــا هــم بــرای 
ــن  ــدرس مت ــد م ــازی بای ــن ب ــردی اســت. در ای ــر کارب ــت گرام تقوی
ــته از روی  ــپس آهس ــد. س ــاب کن ــر درس انتخ ــرای گرام ــی ب کوتاه
ــد  ــه بع ــد. در مرحل ــوش کنن ــط گ ــوزان فق ــد و زبان آم ــن بخوان مت
ــت  ــه روش یادداش ــد و ب ــوش می کنن ــم گ ــه معل ــوزان ب ــان آم زب
بــرداری کرنل نکته بــرداری می کننــد. هم اکنــون مــدرس از 
ــی  ــا متن ــه برداری ه ــتفاده از نکت ــا اس ــه ب ــد ک ــوزان می خواه زبان آم
ــی  ــپس فرصت ــد. و س ــی کنن ــوم بازنویس ــار س ــا ب ــنیده اند را ب ــه ش ک
ــه  ــرای رســیدن ب ــه پرســش و پاســخ ب ــر خــود ب ــا پارتن ــه ب ــد ک دارن

ــد. ــات بپردازن ــای کلم ــان از ام ــر و اطمین ــن دقیق ت مت

بازی تعویض جمالت  •
 alternate sentences مشــابه بــازی بــاال، بــا بــازی
ــم  ــره تقس ــای دو نف ــه گروه ه ــود را ب ــوزان خ ــه و زبان آم ــن تهی ــد دو مت می توانی
ــاوت. نســخه  ــا متف ــی آن ه ــا جــای خال ــد مشــابه باشــند ام ــن بای ــر دو مت ــد. ه کنی
اول بــرای زبان آمــوز اول و نســخه دوم بــرای پارتنــر او اســت. از زبان آمــوزان 
خــود بخواهیــد یــک دقیقــه از روی متــن خــود بخواننــد و بــه نوبــت بــا یکدیگــر بــه 
ــازی  ــن ب ــا اطاعــات متــن هــر یــک تکمیــل شــود. ای ــد ت پرســش و پاســخ بپردازن
ــنوند و  ــات را بش ــی کلم ــرایط واقع ــلوغ کاس و ش ــای ش ــود در فض ــث می ش باع
ســعی کننــد امــای صحیــح کلمــات را از پارتنــر خــود پرســیده و یادداشــت کننــد.
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اگرچــه در توضیحــات بــاال بــه فعالیت هــای کاســی اشــاره کردیــم، 
زبان آمــوزان می تواننــد بــا دوســتان خــود بــه انجــام ایــن فعالیت هــا و 

. نــد ز ا د بپر ی ها  ز با یگر  د
ــر را  ــن یکدیگ ــد و مت ــا بگویی ــود ام ــر خ ــرای پارتن ــم ب ــش معل ــی در نق گاه

اصــاح کنیــد.

           نکاتی برای معلمان 

ــرار  ــی ق ــاعت کاس ــه و اول س ــار در هفت ــه را دو ب ــن دیکت تمری
ــرای  ــه ب ــر جداگان ــک دفت ــد ی ــود بخواهی ــوزان خ ــد. از زبان آم دهی
ــه  ــد در صفح ــوزش دهی ــا آم ــه آن ه ــند. ب ــته باش ــا داش ــن ام تمری
ســمت چــپ قواعــد امــای انگلیســی را بنویســند و در صفحــه ســمت 

ــد. ــام دهن ــا انج ــن ام ــت تمری راس
ــد و  متناســب ســطح زبان آمــوزان در انتخــاب کلمــات عمــل کنی
ســعی کنیــد از کلماتــی اســتفاده کنیــد کــه بــا آن هــا آشــنایی دارنــد. 
ــد، از  ــتفاده می کنی ــن اس ــا از مت ــن ام ــرای تمری ــر ب ــن، اگ همچنی
ــن،  ــر ای ــد. عــاوه ب ــی و ســخت خــودداری کنی انتخــاب متــون طوالن

ســعی کنیــد مــدت زمــان تمریــن امــا از ۱۰ دقیقــه بیشــتر نشــود و حداکثــر دو بــار 
ــد. ــن بخوانی از روی مت

ــف  ــگ مخال ــا رن ــتباهات را ب ــوزان اش ــان آم ــته های زب ــح نوش ــس از تصحی پ
مشــخص کنیــد و امــای صحیــح کلمــات را بنویســید. زبان آمــوزان می بایســت در 

ــر خــود شــکل درســت آن کلمــات را بنویســند. صفحــه ســمت چــپ دفت
اگرچــه دیکتــه یکــی از قدیمی تریــن بخش هــای آمــوزش زبــان اســت، 
آمــوزش صحیــح آن دانــش پیش زمینــه ی زبان آمــوزان را فعــال می کنــد. 
ــته کننده  ــت خس ــک کاس را از حال ــکات کوچ ــن ن ــی ای ــت تمام ــن، رعای همچنی
ــای  ــی و روش  ه ــک آموزش ــع کم ــتفاده از مناب ــه اس ــور ک ــد. همانط ــارج می کن خ

ــت. ــر اس ــکان پذی ــز ام ــی در کاس نی ــان انگلیس ــای زب ــری ام یادگی
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