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           یادگیری سریع زبان انگلیسی؛ از دروغ تا حقیقت!

یادگیــری زبــان در یــک مــاه! احتمــاال شــما هــم تــا بــه حــال بــا چنیــن تبلیغاتــی 
ــریع  ــرفت س ــه پیش ــل ب ــان و می ــود زم ــده اید. کمب ــرو ش ــت روب ــطح اینترن در س
باعــث می شــود کــه بســیاری از افــراد هــم گــول ایــن تبلیغــات را خــورده و در چنیــن 
دوره هایــی ثبــت نــام کننــد. امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا اصــا یادگیــری ســریع 
ــری  ــرعت یادگی ــم س ــا می توانی ــت؟ آی ــن اس ــی ممک ــان انگلیس زب
زبــان انگلیســی را در خــود افزایــش دهیــم؟ اگــر شــما هــم از ایــن نــوع 
ســواالت در ذهــن داریــد، در ادامــه بــه راهکارهایــی اشــاره می کنیــم 
ــمندتان  ــت ارزش ــی از وق ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــرای یادگی ــه ب ک
ــد.  ــظ نمایی ــان را حف ــزه مطالعه ت ــد و انگی ــتفاده کنی ــتی اس ــه درس ب
ــان  ــوزش زب ــا متد آم ــکار ی ــچ راه ــه هی ــد ک ــوش نکنی ــه فرام البت
ــی  ــان انگلیس ــر زب ــاه ب ــی دوم ــی یک ــما را ط ــی نمی تواند ش انگلیس

ــد! ــلط کن مس

           راهکارهایی برای یادگیری سریع زبان

ــی در  ــت کم ــد نیس ــم، ب ــر بروی ــم زی ــای مه ــراغ راهکاره ــه س ــه ب ــل از اینک قب
ــب  ــه موج ــی ک ــن عامل ــم. مهمتری ــت کنی ــردن صحب ــن ک ــت تمری ــورد اهمی م
ــه  ــا هرچ ــت. م ــردن اس ــن ک ــود، تمری ــری می ش ــما در یادگی ــرعت ش ــش س افزای
ــه  ــر ب ــن بیشــتری داشــته باشــیم، آن را بهت ــی، تمری ــگام یادگیــری هــر مهارت در هن
ــه  ــا هــم تکنیک هایــی را بررســی کنیــم کــه ب خاطــر خواهیــم ســپرد. حــال بیاییــد ب

ــد.  ــک می کنن ــی کم ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــا در یادگی م

           اهدافتان را مرور کنید

ــا بــه حــال بــه کــودکان توجــه کرده ایــد کــه بــرای یادگیــری زبــان انگلیســی  ت
ــری  ــرای یادگی ــه نشان داده اســت ب ــد؟ تجرب ــان دارن ــد و هیج ــا انگیزه ان ــدر ب چه ق
ســریع زبــان انگلیســی بهتــر اســت خودتــان را همانگونــه کــه دوســت داریــد باشــید 
مجســم کنیــد و بــرای اینکــه انگیزه تــان را حفــظ کنیــد هــدف داشته باشــید. 
ــه  ــه ب ــل از اینک ــس قب ــت. پ ــزه اس ــظ انگی ــای حف ــی از راهکاره ــدف یک ــتن ه داش
ــرای  ــود را ب ــدف خ ــد ه ــروع کنی ــه را ش ــا مطالع ــد ت ــان بروی ــمت کتابخانه ت س
یادگیــری مشــخص و بــرای آن برنامــه ریزی کنیــد. در ابتــدا بــرای خودتــان مــدت 
زمــان دســتیابی بــه هــدف، هــدف از یادگیــری و زمینه هایــی کــه در آن عاقمندیــد 

ــال: ــه طــور مث ــد. ب ــد تعییــن کنی ــان انگلیســی را آغــاز کنی یادگیــری ســریع زب
ــی را  ــان انگلیس ــاده ی زب ــات س ــم مکالم ــده  می توان ــاه آین ــت م در هش  •
متوجــه شــوم و بــا افــراد انگلیســی زبــان درمــورد عایــق هنــری، ورزشــی و اهــداف 

ــم. ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــغلی و تحصیلیش ش
ــم  ــرکت کن ــای کاری ش ــه   ه ــم در مصاحب ــده می خواه ــاه آین ــه م در س  •
کــه بتوانــم قراردادهــای تجــاری را بــه زبــان انگلیســی بخوانــم و توانایــی خــود را در 

رایزنی هــای کســب و کار نشــان دهــم.

           حسابی خودتان را با زبان انگلیسی درگیر کنید

https://soheilamani.com/learning-english/
https://soheilamani.com/learning-english/
https://soheilamani.com/how-to-plan-for-study/
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ــروع  ــری را ش ــی یادگی ــت از منابع ــر اس ــداف، بهت ــردن اه ــخص ک ــد از مش بع
ــی  ــان منابع ــی خودت ــطح زبان ــب س ــند. مناس ــز باش ــی چالش برانگی ــه کم ــد ک کنی
ــا خیلــی ســخت نباشــند. و اگــر هدفتــان ایــن  را انتخــاب کنیــد کــه خیلــی آســان ی
اســت کــه بــا انگلیســی زبانان مکالمــات روزمــره داشته باشــید در گروه هایــی 
عضــو شــوید کــه بتوانیــد درمــورد مســائل روزمــره بــا دیگــران صحبــت کنیــد. یکی 
از دیگــر روش هــای یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی، گــوش کــردن بــه پادکســت و 
خوانــدن فایــل متنــی آن هــا اســت. در ادامــه تعــدادی پادکســت بــه شــما معرفــی 

: می کنیــم

• All Ears English
• Better at English
• Esl Podcast
• Luke’s English Podcast

ــد  ــد می توانی ــو کنی ــران گفتگ ــا دیگ ــه خاصــی ب ــرار اســت در زمین ــر ق ــی اگ حت
صفحــات مجــازی یــا کانال هــای یوتیــوب افــراد معــروف آن حــوزه را دنبــال کنیــد 
ــع  ــن مناب ــه ای ــل اینک ــه دلی ــرا؟ ب ــد. چ ــا را بخوانی ــدگان آن ه ــرات دنبال کنن و نظ
ــا  ــا آن ه ــی کــه ب ــی کلمات ــد می شــوند و از طرف ــادی کلمــات جدی شــامل تعــداد زی
ــی  ــه وقت ــر اینک ــه جالب ت ــرور می شــوند. نکت ــرای شــما م ــد ب ــل آشــنایی داری از قب
ــی  ــات زبان ــط اطاع ــه فق ــد از اینک ــفر می کنی ــان س ــه کشــور انگلیســی زب ــا ب نهایت

ــد. ــد ش ــگفت زده خواهی ــدیده اید ش ــنا ش ــم آش ــردم ه ــگ م ــا فرهن ــد و ب نداری
مــرور، یادداشــت و خاصه بــرداری در تســریع یادگیــری زبــان انگلیســی 

ــت. ــر اس موث

           یادگیری سریع زبان انگلیسی با تماشای فیلم

ــان انگلیســی  ــرای یادگیــری زب ــد ب ــران عاقمندن برخــی از فراگی
فیلــم تماشــا کننــد. در واقــع، زمانــی یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی 
اتفــاق می افتــد کــه از فراگیــری آن لــذت ببریــد. امــا همــه ی 
ــت  ــان انگلیســی مناســب نیســتند. دق ــری زب ــرای یادگی ــای ب فیلم ه
داشته باشــید حتمــا هنــگام تماشــای فیلــم، بــرای بــه یــاد آوردن جمله 
یــا کلمــه ای کــه ممکــن اســت کاربــردی باشــد، فیلــم را مکــث کــرده 
و در یــک ژورنــال بنویســید. بــه ایــن ترتیــب شــما جمــات واقعــی را 
ــتان انگلیســی زبان  ــا دوس ــه می توانیــد ب ــع آوری می کنیــد ک جم
ــه  ــه شــرطی ک ــه ب ــد )البت ــا اســتفاده کنی ــد و از آنه ــن کنی خــود تمری
ــه در  ــم  ک ــدادی فیل ــه تع ــه ب ــند(. در ادام ــز نباش ــا توهین آمی آنه

ــم. ــاره می کنی ــتند اش ــر هس ــما موث ــری ش یادگی

• The Wizard of Oz
• Clueless
• The Hunger Games
• Jurassic Park
• Notting Hill

https://www.allearsenglish.com/
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           از متن های سطح بندی شده استفاده کنید

ــون  ــی از مت ــان انگلیس ــری زب ــرعت یادگی ــش س ــرای افزای ــم ب ــه می کنی توصی
ــنیداری  ــای ش ــون و فایل ه ــن مت ــع، بهتری ــد. در واق ــروع کنی ــده ش سطح بندی ش
داســتان هایی  و  درســنامه ها  و  سطح بندی شــده اند  کــه  هســتند  آنهایــی 
را در برمی گیرنــد کــه برخــی کلمــات در آن بیشــتر تکــرار 
می شــوند. بــرای مثــال، داســتان های کوتــاه منتشرشــده روی 
ــارت  ــن مه ــرای تمری ــوب ب ــیار خ ــع بس ــایت lingq یک منب وبس
ــس از  ــت. پ ــما اس ــات ش ــه لغ ــش دامن ــدن و افزای ــنیداری، خوان ش
ــد و  ــی را بخوانی ــون اصل ــان، مت ــت زم ــا مدیری ــد ب ــاه، می توانی ــد م چن
ــد. ــو کنی ــی بازگ ــان انگلیس ــه زب ــود ب ــرای خ ــه ای از آن را ب خاص

           کلمات جدید را بنویسید

بــرای یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی دایــره لغاتتــان را افزایــش 
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــه می خواهن ــرادی ک ــیاری از اف ــد. بس دهی
ــد. در  ــر می کنن ــه و گرام ــن لهج ــرف تمری ــادی را ص ــان زی ــد زم ــت کنن صحب
ــپرده  ــر نس ــادی بخاط ــات زی ــا کلم ــید ام ــته باش ــی داش ــه خوب ــر لهج ــت اگ واقعی
ــد.  ــرار کنی ــزی برق ــاط موفقیت آمی ــی زبانان ارتب ــا انگلیس ــد ب ــید نمی توانی باش
ــی زبانان  ــد و انگلیس ــی دارن ــه خارج ــا لهج ــی زبانان در دنی ــی انگلیس ــا تمام تقریب
ــود  ــه خ ــران لهج ــا نگ ــس اص ــد. پ ــادت دارن ــف ع ــای مختل ــنیدن لهجه ه ــه ش ب
ــم  ــات مه ــش لغ ــدازه ی دان ــه ان ــی ب ــاختارهای عال ــتن س ــی، دانس ــید. از طرف نباش
ــی را  ــری، انگلیس ــط گرام ــم غل ــدادی ه ــا تع ــان ب ــد همچن ــما می توانی ــت. ش نیس
ــری  ــش گرام ــتن دان ــا داش ــد ب ــم نمی توانی ــاز ه ــن ب ــد. بنابرای ــت کنی روان صحب

ــد. ــت کنی ــم روان صحب ــه واژگان ک ــوب و دامن خ
کلمات را با کدگذاری و تست زدن یاد بگیرید

ــرای  ــتنی ب ــی دوست داش ــه روش ــذاری  ب ــا کدگ ــات ب ــپردن کلم ــر س به خاط
ــوان  ــازی  میت ــا تصویرس ــرا ب ــت زی ــل شده اس ــی تبدی ــان انگلیس ــران زب فراگی
کلمــات متنــوع را در مــدت زمانــی کوتــاه آموخــت. کدگــذاری کلمــات را در حافظه 
ــا  ــار از آن ه ــد در گفت ــت نتوانی ــن اس ــد و ممک ــظ می کنن ــما حف ــاه مدت ش کوت
ــما  ــی اســت. ش ــات ســخت تر روش خوب ــری کلم ــرای فراگی ــا ب ــد. ام ــتفاده کنی اس
ــگ  ــا اصــول کدین ــا حــدی ب ــات انگلیســی، ت ــظ لغ ــه مقاله حف ــا مطالع ــد ب می توانی

ــوید. ــنا ش آش

• Daily Vocab
• Memrise
• Duolingo
• Babbel

الزم بــه ذکــر اســت، نرم افزارهــای  Duolingoو Babbel مهــارت 
شــنیداری و تلفــظ کلمــات شــما را تقویــت می کننــد و می توانیــد از ســواالت متنــوع 
و متعــدد آن ماننــد تســت چندگزینــه ای بــرای تمریــن عبــارات و کلمــات اســتفاده 

کنیــد.

https://www.lingq.com/en/learn-english-online/courses/271393/
https://soheilamani.com/short-term-memory-improvement/
https://soheilamani.com/short-term-memory-improvement/
https://soheilamani.com/memorizing-english-words/
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           برای یادگیری سریع زبان انگلیسی نقشه ذهنی رسم کنید

ــال  ــود را فع ــد مدت خ ــه بلن ــق آن می توانید حافظ ــه از طری ــی ک ــی از راه های یک
کنیــد اســتفاده از نقشــه ذهنــی اســت. نقشــه ذهنــی نمــوداری اســت کــه اطاعــات 
ــر  ــرای ه ــه ب ــر آن ک ــد. جالب ت ــازماندهی می کن ــی س ــاختار عنکبوت ــک س را در ی
ــال،  ــرای مث ــی می توانیــد نقشــه  کشــی ذهنــی انجــام دهیــد. ب موضــوع و هــر مهارت
اگــر در حــال یادگیــری کلمــات مربــوط بــه حیوانــات هســتید عنــوان دســته بندی 
ــظ،  ــد تلف ــوط مانن ــاخه های مرب ــه زیرش ــر کلم ــرای ه ــد و ب ــرار دهی ــز ق را در مرک

ــد. ــی و همنشــینی را مشــخص کنی معان
ــان انگلیســی تاثیرگــذار  اســتفاده از نقشــه  کشــی ذهنــی در یادگیــری ســریع زب

ــت. اس
ــن کار، ذهــن شــما طبقه بنــدی خواهــد شــد و هــر کجــا کــه از نظــر  ــا انجــام ای ب
ــد.  ــه کنی ــا اضاف ــه آن ه ــدی ب ــات جدی ــد کلم ــد می توانی ــب باش ــی متناس موضوع
ــرای  ــی ب ــه های ذهن ــن نقش ــی از ای ــه دیجیتال ــک مجموع ــد ی ــت داری ــر دوس اگ
خودتــان درســت کنیــد از وبســایت هایی ماننــد Mind Meister اســتفاده 
کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار آنایــن می توانیــد اطاعــات متنوعــی درمــورد 
ــت  ــظ را ثب ــکات تلف ــا، ن ــرادف و متضاده ــف، مت ــد جمله ســازی، تعاری کلمــات مانن
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــد. توصی ــش دهی ــود را افزای ــری خ ــرعت فراگی ــد و س کنی
ــد ســریع تر  ــا بتوانی ــد ت ــاپ کنی ــذ چ ــان روی کاغ ــرای خودت ــی را ب نقشــه های ذهن
ــه  ــت نقش ــا محوری ــط ب ــی مرتب ــد متن ــد از آن می توانی ــد. بع ــرور کنی ــا را م آن ه
ــاختارها و  ــات، س ــرد کلم ــد و کارب ــاب کنی ــان انتخ ــطح خودت ــب س ــی و متناس ذهن

ــد. ــه ببنی ــت و جمل ــارات را در باف عب
ــی  ــی ذهن ــه کش ــرکت در دوره نقش ــا ش ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــنهاد م ــه پیش البت
ــد و  ــی بیاموزی ــه شــکل کامــا اصول ــن مهــارت را ب ــان، ای ــر ایرانی واقعی هــوش برت

ــد.  ــه کار بگیری ــری خــود ب ــود یادگی ــرای بهب ب

           تلفظ کلمات مهم تر از لهجه است

ــه روان  ــد ک ــر می کنن ــی فک ــان انگلیس ــران زب ــیاری از فراگی بس
ــت  ــریع صحب ــد س ــه بای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــردن ب ــت ک صحب
ــید،  ــی می اندیش ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــه یادگی ــر ب ــا اگ ــد. ام کنن
ــه  ــا ب ــد ت ــت می ده ــما فرص ــه ش ــردن ب ــت ک ــد آرام صحب بدانی
ــر  ــد فک ــد بگویی ــد بع ــه می خواهی ــه آنچ ــید و ب ــس بکش ــتی نف درس
کنیــد. پــس احســاس آرامــش بیشــتری خواهیــد کــرد و مــی توانیــد 
ــه  ــد. ب ــز کنی ــود تمرک ــی خ ــوه دادن انگلیس ــاده جل ــارق الع روی خ

ــود. ــد نم ــل خواهی ــر عم ــات بهت ــظ کلم ــی، در ادای تلف عبارت
ــی را  ــوب انگلیس ــای محب ــات آهنگ ه ــر، کلم ــلط بهت ــرای تس ب
ــد  ــه شــما کمــک می کن ــد. آواز ب ــا آواز بخوانی ــراه آنه ــد و هم بیاموزی

تــا آرامــش داشــته باشــید و فقــط ایــن کلمــات را ادا کنیــد. همچنیــن ایــن روش بــه 
ــاخت  ــر س ــز ب ــه تمرک ــازی ب ــه نی ــا ک ــد. از آنج ــک می کن ــما کم ــن ش ــم و لح ریت
جمــات نداریــد، می توانیــد روی تلفــظ کلمــات نیــز تمرکــز کنیــد! هنــگام تمریــن 
ــار  ــیوه گفت ــد و ش ــت کنی ــا دق ــوه ی ادای آواه ــه نح ــد و ب ــود بنگری ــه خ ــه ب در آین
ــات  ــر کلم ــریع تر و دقیق ت ــه س ــرای اینک ــد. ب ــد نمایی ــده را تقلی ــا گوین ــده ی خوانن
 BBC Learning ــاه آموزشــی ــای کوت ــد، از ویدیوه ــظ کنی ــان انگلیســی را تلف  زب

English  و یــا English with Emma اســتفاده کنیــد.

https://soheilamani.com/how-to-improve-long-term-memory/
https://www.mindmeister.com/
https://soheilamani.com/product/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://soheilamani.com/product/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
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ــا خودتــان رقابــت کنیــد و خودتــان را  بــرای یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی ب
ــد. ــا کســی مقایســه نکنی ب
الگوها را بخاطر بسپارید

ــا  ــریعتر الگوه ــدر س ــده اند و هرچه ق ــکیل ش ــا تش ــف از الگوه ــای مختل زبان ه
ــه  ــال زمانی ک ــرای مث ــش می یابد. ب ــما افزای ــری ش ــرعت یادگی ــد، س ــدا کنی را پی
ــپارید،  ــر بس ــده را بخاط ــده و بی قاع ــا قاع ــال ب ــته افع ــکال گذش ــد اش می خواهی

ــد: ــگاه کنی ــر ن ــه افعــال زی ــد. ب ــا بگردی ــال الگــوی مشــترک آن ه دنی
Plan — Planned 
Rot — Rotted
Stop — Stopped

همانطــور کــه ماحظــه می کنیــد تمامــی ایــن افعــال کــه 
ــت  ــوند در حال ــام می ش ــدا تم ــروف بی ص ــه ح ــاده ب ــکل س در ش

گذشــته پســوند –ed  می گیرنــد.
همچنین، به صفات زیر دقت کنید:

Responsible — Irresponsible
Regular — Irregular
Relevant — Irrelevant

ــرف  ــا ح ــه ب ــی ک ــردن صفات ــی ک ــرای منف ــع ب ــتر مواق در بیش
R شــروع می شــوند می تــوان از پیشــوند منفی ســاز ir- اســتفاده 
ــوند  ــوند از پیش ــروع می ش ــا L  ش ــه ب ــی ک ــتر صفات ــرای بیش ــی، ب ــود. از  طرف نم

منفی ســاز il اســتفاده می کنیــم. بــه مثال هــای زیــر توجــه نماییــد:
Legal — Illegal
Legible — Illegible
Literate — Illiterate

ــه  ــان انگلیســی جمــات وارون ــز در زب ــر از ســاختارهای چالش برانگی یکــی دیگ
ــر را بخوانیــد: اســت. جمــات زی

.Only once did I go to the opera

.Only by chance had Archimedes discovered densi-
ty

.Only after worse will the patient cry doctors give him 
pills

 only once, only after, only by از  بعــد  جمــات،  ایــن  در 
ــظ  ــای حف ــن، بج ــود. بنابرای ــل می ش ــوالی تبدی ــت س ــه حال ــه ب chance  جمل
ــا  ــن الگوه ــان انگلیســی ای ــریع زب ــری س ــرای  یادگی ــر اســت ب ــد بهت ــردن قواع ک
ــای  ــد الگوه ــم می توانی ــما ه ــا ش ــد آی ــت کنی ــد و دق ــی کنی ــات بررس را در جم

دیگــری بیابیــد.
از سیستم کرنل برای یادداشت برداری استفاده کنید

ــارت  ــت مه ــای تقوی ــی از راه ه ــوش دادن یک ــه گ ــنیده اید ک ــا ش ــم حتم ــما ه ش
ــه  ــر مرحل ــه ه ــد ک ــم می دانی ــن را ه ــا ای ــا حتم ــان انگلیســی اســت. ام ــاری زب گفت
ــریع تر  ــد س ــری را بدانی ــای یادگی ــر روش ه ــد. اگ ــد باش ــد هدفمن ــری بای از یادگی
ــرعت  ــش س ــر در افزای ــای موث ــی از راه ه ــوید. یک ــک می ش ــود نزدی ــدف خ ــه ه ب
ــرای  ــی ب ــک روش علم ــت. ی ــرداری اس ــت ب ــی یادداش ــان انگلیس ــری زب فراگی
ــد.  ــنیداری Cornell System  می باش ــارت ش ــری مه ــرعت یادگی ــش س افزای
در ایــن روش، قبــل از پخــش کــردن فایــل صوتــی ابتــدا یــک جــدول بــه شــکل زیــر 

ــد. ــتون تقســیم کنی ــه دو س ــف اول را ب ــف و ردی ــه دو ردی ــد و آن را ب ــم کنی رس
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برای یادگیری سریع زبان انگلیسی
 از روش های به روز استفاده کنید.

ــر  ــد و ه ــش کنی ــان را پخ ــطح خودت ــا س ــب ب ــی متناس ــل صوت ــون، فای  اکن
ــرای  ــاال ســتون ســمت راســت بنویســید. ب ــف ب ــه می شــنوید را در ردی کلمــه ای ک
بــار دوم فایــل را پخــش کنیــد و ســعی کنیــد کلمــات کلیــدی مربــوط بــه گفتگویــی 
ــت  ــاال یادداش ــف ب ــپ در ردی ــمت چ ــتون س ــتید را در س ــنونده آن هس ــه ش ک
کنیــد. بــرای دفعــه ســوم، فایــل را پخــش کنیــد و خاصــه ای از ایــده اصلــی بحــث 
را بنویســید و ردیــف پاییــن را تکمیــل کنیــد. پــس از انجــام ایــن فراینــد، بــه تمامــی 
ــتفاده از  ــا اس ــده اید را ب ــه ش ــه متوج ــر آنچ ــد و ه ــگاه کنی ــود ن ــت های خ یادداش

ــد. ــرار کنی ــان تک ــرای خودت ــد ب ــت کرده ای ــه یادداش ــی ک کلمات
به خاطــر داشته باشــد کــه خاصــه نویســی کرنــل منحصــر مهــارت شــنیداری 
و یادگیــری زبــان انگلیســی نیســت، بنابرایــن بــرای آشــنایی بــا کاربردهــای دیگــر 

مقالــه ی روش یادداشــت بــرداری کرنــل را مطالعــه کنیــد.

           یادگیری سریع زبان انگلیسی با هدفگذاری و برنامه ریزی

تمرین روزانه کلید یادگیری سریع زبان انگلیسی است
ــظ  ــان حف ــه انگیزه ت ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــان انگلیســی زمان ــری ســریع زب یادگی
ــان  ــرض زب ــان را در مع ــر روز خودت ــد ه ــتفاده کنی ــه اس ــان بهین ــود و از زمانت ش

ــم: ــر بگیری ــر را در نظ ــناریوهای زی ــد س ــد. بیایی ــرار دهی ــی ق انگلیس
ــر  ــه ه ــا شــروع برنام ــد و ب ــه می کن ــه انگلیســی مطالع ــا دو روز در هفت صب  •
ــوش  ــه را فرام ــش آموخت ــه پی ــه هفت ــی ک ــی مطالب ــد تمام ــاس می کن ــه احس هفت
ــاص  ــته اختص ــه گذش ــب هفت ــرور مطال ــه م ــادی را ب ــان زی ــس زم ــت. پ کرده اس

. هــد می د
ــت  ــاده اس ــر روز آم ــن او ه ــون ذه ــد و چ ــه می کن ــر روز مطالع ــینا ه س  •

روزمــره مــدت زمــان کمــی را بــه مــرور مطالــب روز قبــل اختصــاص 
. هــد می د

ــی  ــی انگلیس ــر روز کم ــه ه ــد ک ــم بگیری ــر تصمی ــن، اگ بنابرای
ــته  ــه داش ــی نتوانســتید مطالع ــه دلیل ــک روز ب ــر ی ــی اگ ــد حت بخوانی
ــعی  ــا س ــاد. مث ــد افت ــب نخواهی ــان عق ــه بلندمدتت ــید از برنام باش
ــه  ــاعت کلم ــدت ۲ س ــه م ــه ب ــک روز در هفت ــه ی ــای اینک ــد به ج کنی
بخوانیــد،  هــر روز ۱۵ دقیقــه بــرای یادگیــری لغــات زبــان انگلیســی 
وقــت بگذاریــد. نکتــه دیگــر ایــن اســت که، اگــر روزانــه نمی توانیــد 
هــر چهــار مهــارت خوانــدن، شــنیداری، گفتــاری و نوشــتاری را تمرین 
ــا  ــاری ی ــنیداری و گفت ــارت ش ــروه مه ــی از دو گ ــل یک ــد، حداق کنی
ــوت  ــما دع ــور از ش ــن منظ ــن کنید. بدی ــتاری را تمری ــدن و نوش خوان
ــه  ــه روزانه مراجع ــای مطالع ــاد عادت ه ــه مقاله ی ایج ــم ب میکنی

ــد. کنی

           از مرور کردن غافل نشوید

مــرور کــردن مطالبــی کــه می آموزیــم در یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی موثر 
اســت. به فــرض مثــال، اگــر مطلبــی را هشــت صبــح امــروز بخوانیــد و فــردا در همان 
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ســاعت آن را مــرور کنیــد حــدودا تنهــا ۲۰ درصــد آن را از یــاد خواهیــد بــرد. حــاال 
اگــر هفتــه آینــده ۵ دقیقــه زمــان بــرای مــرور مطلــب هفتــه پیــش اختصــاص دهیــد 
ــدد  ــرور مج ــا م ــید. ب ــر داشته باش ــب را بخاط ــه مطال ــد هم ــاه میتوانی ــک م ــا ی ت
ــد  ــش خواهی ــاه افزای ــه ۶ م ــدگاری آن را ب ــز مان ــس از ۴۰ روز نی ــب پ ــان مطل هم
ــد  ــخص حافظه بلن ــی مش ــل زمان ــب در فواص ــردن مطال ــرور ک ــن، م داد. بنابرای

مدت شــما را تقویــت می کنــد و به خوبــی مطالــب را به خاطــر می ســپارید. 
 

           از کتاب های تصویری استفاده کنید

دانــش روان شناســی امــروز بــر اهمیــت خنــده در یادگیــری تاکید 
ــری  ــرعت یادگی ــش س ــد در افزای ــده می توان ــع خن ــد. در واق می کن
ــتان  ــا داس ــری ی ــاب  تصوی ــد. کت ــش داشته  باش ــی نق ــان انگلیس زب
ــما را  ــه ش ــتند ک ــده داری هس ــای خن ــه روایت ه ــری مجموع تصوی
بــا شــوخی های انگلیســی زبانان آشــنا می کنــد و می توانیــد بــا 
تصاویــر جــذاب کتــاب روایــت را بــرای خودتــان بازگــو کنیــد. بــرای 
ــم: ــنهاد می کنی ــر را پیش ــور زی ــتان های مص ــف، داس ــطوح مختل س

اگر مبتدی هستید، Diary of a Wimpy Kid بخوانید.  •
اگر در سطح متوسطه هستید، Archie بخوانید.  •

 Romantically Apocalyptic ،ــتید ــرفته هس ــطح پیش ــر در س اگ  •
نیــد. بخوا

داشــتن یک مــدرس خوب باعــث می شــود ســرعت شــما در یادگیــری 
ــوند. ــرف ش ــما برط ــتباهات ش ــد و اش ــش یای افزای

برای افزایش سرعت در یادگیری زبان انگلیسی
 کالس ثبت نام کنید

ــه  ــی ب ــارت خاص ــرای مه ــان ب ــاس اهدافت ــر اس ــد ب ــت الزم باش ــن اس ممک
آمــوزش صحیــح نیــاز داشته باشــید. بــرای مثــال می توانیــد در یــک کاس 
ــر  ــد. اگ ــم کنی ــود فراه ــداف خ ــرای اه ــه الزم را ب ــد و زمین ــام کنی ــازی ثبت ن مج
ــس  ــد پ ــاد بگیری ــفر ی ــره در س ــات روزم ــرای مکالم ــی را ب ــد انگلیس ــد داری قص
ــد  ــا اگــر اهــداف کســب و کاری داری ــد ی ــه آن شــرکت کنی در دوره ی مخصــوص ب
ممکــن اســت بخواهیــد بــرای تقویت مهــارت نوشــتاری یــا مهــارت خوانــدن کاس 
ــدف  ــتای ه ــن در راس ــای آنای ــردن در کاس ه ــام ک ــد. ثبت ن ــی کنی نام نویس

اصلی تــان شــما را در مســیر درســت موفقیــت قــرار می دهــد.

           یک هم صحبت ) پارتنر( پیدا کنید

شــما از هم اکنــون می توانیــد در مکالمــات روزمــره بــه زبــان انگلیســی صحبــت 
ــه را  ــات لغت نام ــام کلم ــه تم ــه وقتی ک ــی ن ــده. حت ــال آین ــه س ــردا و ن ــه ف ــد. ن کنی
ــت  ــن اس ــه ممک ــن االن ک ــید. همی ــل بشناس ــان را کام ــد زب ــا قواع ــوید ی ــظ ش حف
ــه  ــد و ب ــت کنی ــا انگلیســی زبانان صحب ــد ب ــید می توانی ــدی باش ــما در ســطح مبت ش
ــاد  ــد ی ــد کــه می خواهی ــن می کنی ــی را تمری ــن موقعیــت مهارت ــای واقعــی در ای معن
بگیریــد. از آنچایی کــه زبــان یعنــی ارتبــاط برقــرار کــردن، بــا دیــدن افــراد جدیــد 
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ــد. ــتر بدانی ــا بیش ــورد آن ه ــوید در م ــد می ش ــما عاقمن ش
ــما  ــد. ش ــاد بگیرن ــی ی ــد فارس ــه عاقمندن ــتند ک ــرادی هس ــات اف ــی اوق بعض
می توانیــد بــه آن هــا فارســی بیاموزیــد و بــا آن هــا زبــان انگلیســی تمریــن کنیــد. بــه 
ایــن منظــور می توانیــد بــه وبســایت Language Exchange مراجعــه کنید، 
یــک پروفایــل کاربــری بســازید و بــرای تمریــن زبــان انگلیســی پارتنــر پیــدا کنیــد. 
ــد،  ــن کنی ــی را تمری ــان انگلیس ــان زب ــک پیام رس ــق ی ــد از طری ــت داری ــر دوس اگ
برنامــه ی پرطرفــدار Tandem را روی تلفــن هوشــمند خــود نصــب کنیــد. یکــی 
ــد  ــدا کنی ــت پی ــد هم صحب ــت در آن می توانی ــا عضوی ــه ب ــایت های ک ــر از وبس دیگ
ــن  ــا بزرگ تری ــد ب ــرم میتوانی ــن پلتف ــت. در ای ــن کنید Meetup اس ــا او تمری و ب
ــان  ــورد عاقه ت ــات م ــورد موضوع ــوید و درم ــنا ش ــی آش ــان  انگلیس ــای زب گروه ه
ــش  ــی افزای ــان انگلیس ــری زب ــرعت یادگی ــن روش، س ــا ای ــد. ب ــو بپردازی ــه گفتگ ب

بــد. می یا
ــا دوســتان خــود  ــد ب ــه طــور هدفمن ــه ب ــا ۱۰ دقیق ــه ۵ ت ــه می شــود روزان توصی
ــر  ــا از پارتن ــد. مث ــش باش ــری ثمربخ ــا یادگی ــد ت ــن کنی ــی را تمری ــان انگلیس زب
ــد اســت  ــرای شــما جدی ــد کلمــه ای کــه در صحبــش ب ــد چن انگلیســی زبان بخواهی
را تلفــظ کنــد و بعــد از او تکــرار کنیــد. بــه ایــن صــورت اندک انــد در بیــان کلمــات 

می شــوید. موفق تــر 
مطالعــه گروهــی زبــان انگلیســی ذهــن شــما را بــرای پذیرفتــن عقایــد مختلــف 

آمــاده می کنــد.

           گاهی اوقات گروهی زبان انگلیسی بخوانید

ــد: ”  ــه می گوین ــنیده اید ک ــی زبانان را ش ــروف انگلیس ــل مع ــا ضرب المث حتم
دو فکــر بهتــر از یــک فکــر اســت”. در واقــع، عضویــت در گروه هــای زبــان انگلیســی 
ــای  ــا و روش ه ــف، ایده ه ــراد مختل ــا اف ــه ب ــد ک ــم می کن ــما فراه ــرای ش ــی ب فرصت
ــان  ــری زب ــد همیشــه مشــتاق یادگی ــر می خواهی ــا آشــنا شــوید.   اگ ــری آن ه یادگی
ــه  ــاد ب ــال اعتم ــن ح ــد و در عی ــت کنی ــد آن را روان صحب ــید، و بتوانی ــی باش انگلیس

نفــس بگیریــد و کــم رو نباشــید، برخــی اوقــات گروهــی مطالعــه کنید. 
ــز  ــای تمرک ــد و به ج ــن بخوانی ــک مت ــد ی ــروه می توانی ــای گ ــا اعض ب
ــای ارائه شــده توســط نویســنده  ــن، ایده ه ــی مت ــده اصل ــر ای ــق ب مطل

ــد. ــان کنی ــه بی ــان را آزادان ــد و نظراتت را مقایســه کنی

           دفترچه خاطرات داشته باشید

ــد. در  ــت کنی ــود را ثب ــی روز خ ــم و معمول ــات مه ــب اتفاق ــر ش ه
ــه  ــی ک ــات و الگوهای ــد کلم ــعی کنی ــه س ــرات روزان ــتن خاط نوش
ــه  ــوید ب ــور می ش ــن روش مجب ــا ای ــد. ب ــه کار ببری ــد را ب آموخته ای
کلمــات و عبــارات زبــان انگلیســی فکــر کنیــد و بــه مــرور بــرای شــما 

ــی،  ــد. از طرف ــد ش ــاده تر خواه ــی س ــان انگلیس ــه زب ــتن ب ــردن و نوش ــت ک صحب
ــه  ــد از آنچ ــد بای ــی را بیاموزی ــان انگلیس ــریع تر زب ــد س ــد داری ــه قص هنگامی ک

ــتن! ــر از نوش ــی بهت ــه راه ــد. چ ــتفاده کنی ــد اس فراگرفته ای

           به خودتان جایزه بدهید
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بــرای اینکــه متمرکــز و بــا اشــتیاق درس بخوانیــد، بــه خودتــان جایــزه بدهیــد. 
روش هــای مختلفــی وجــود دارنــد تــا بتوانیــد در همــه حــال بــه مطالعــه و یادگیــری 
ــک  ــده مشــاهده ی ــان وع ــه خودت ــد ب ــا می توانی ــد. مث ــه دهی ــان انگلیســی ادام زب
ــام  ــری انج ــازی  کامپیوت ــد، ب ــاه بروی ــردش کوت ــه گ ــتتان ب ــا دوس ــد، ب ــم بدهی فیل
ــل  ــود عم ــده خ ــه وع ــا ب ــه حتم ــید ک ــاد داشته باش ــه ی ــد. ب ــا ورزش کنی ــد، ی دهی

ــه شــود. ــری در شــما نهادین ــا اشــتیاق یادگی ــد ت کنی

           از اشتباه کردن نترسید

افــت در یادگیــری مســئله ی انکارناپذیــری اســت. در واقــع، 
ــتباه  ــتند. اش ــردن هس ــرفت ک ــرای پیش ــان ب ــی آس ــتباهات روش اش
ــک  ــرای ی ــا ب ــر اســت ام ــران ناپذی ــدس جب ــک مهن ــرای ی ــردن ب ک
ــری  ــی از روشــهای یادگی ــی اســت. یک ــان انگلیســی طبیع ــر زب فراگی
ــته  ــتری داش ــتباهات بیش ــه اش ــت ک ــی آن اس ــان انگلیس ــریع زب س
ــده  ــکل اصاح ش ــوید و ش ــتباهات آن ش ــه اش ــر متوج ــید، زودت باش

آن را بدانیــد.
ــاد  ــان انگلیســی را ســریع ی ــد زب ــه شــما می توانی ــم ک ــا مطمئنی م
ــتر  ــدر بیش ــا هرچق ــر دنی ــا آدم در سراس ــه میلیون ه ــد چراک بگیری
ــی را  ــان انگلیس ــد زب ــت کرده ان ــته اند و صحب ــتباه داش ــد، اش ــام داده ان ــن انج تمری

ــد؟ ــروع نکنی ــروز ش ــرا از ام ــس چ ــد. پ ــریع تر آموخته ان س

           یادگیری سریع زبان انگلیسی ؛ حرف آخر

ــا عنوان چگونــه مهــارت گفتــاری خــود را تقویــت  مارویــن وایــس در کتابــش ب
ــا  ــخت دنی ــای س ــی از زبان ه ــان انگلیس ــه زب ــود اینک ــا وج ــت: “ب کنیم نوشته اس
بــه شــمار مــی رود، بیشــتر افــراد دنیــا زبــان انگلیســی را بــه عنــوان زبــان دومشــان 
انتخــاب کرده انــد و بــه آن تســلط دارنــد. عواملــی ماننــد ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 
دیگــران، مشــاهده فیلــم، گــوش کــردن بــه موزیــک و مطالعــه کتاب هــای مناســب، 
و یــادآوری اهدافتــان ســرعت شــما را در یادگیــری زبــان انگلیســی افزایــش خواهــد 
ــد  ــاال می توانی ــال کــردن روش هــای ب ــا مثبت نگــری و دنب ــم کــه ب ــا مطمئنی داد.” م
ــا  ــر دنی ــا آدم در سراس ــه میلیون ه ــد چراک ــاد بگیری ــریع ی ــی را س ــان انگلیس زب
ــد  ــت کرده ان ــته اند و صحب ــتباه داش ــد، اش ــام داده ان ــن انج ــتر تمری ــدر بیش هرچق

ــد؟ ــروع نکنی ــروز ش ــرا از ام ــس چ ــد. پ ــریع تر آموخته ان ــی را س ــان انگلیس زب


	_GoBack

