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                                                              بنام خداوند بخشنده و مهربان

In the name of the most compassionate   
  

     
 

  انگليسي زبان سريعتر براي يادگيرييي ها ايده ونكات 
  

 براي مبتدياننكاتي 

  
  :نوزاد هستيدشما مانند يك -1

  كودكان به آهستگي زبان خود را مي آموزند
  مي دهند آنها ابتدا گوش

 سپس صحبت ميكنند

 در نهايت آنها قادر به خواندن و نوشتن مي شوند
  
  :هر روز انگليسي گوش دهيد -2

  گوش دادن به راديوهاي انگليسي زبان
  كانال هاي انگليسي زبانتماشاي 

  تماشاي فيلم هاي انگليسي زبان
  از درس هاي آنالين  كه بر روي اكثر سايت هاي اينترنتي موجود است استفاده كنيد

  
  :يك دوست زبان آموز داشته باشيد-3

  مكالماتي را با هم به زبان انگليسي داشته باشيد
  تمرين ديالوگ هاي انگليسي

 كنيد استفاده مبتديدر سطح  از كتاب هاي درسي

 

  :كتاب هاي داستان انگليسي بخوانيد -4
  با كتاب داستان هاي كودكانه آغاز كنيد

 خواهد گذاشت،تاثيراتي فراوان در ذهن شما  آنهاحتي خواندن گذراي ! تبليغات،عالئم و برچسب هاي محصوالت را بخوانيد

 استفاده كنيد EnglishClub.comاز سايت هاي اينترنتي همچون 

 

  :جديد لغاتيادداشت -5
  يك دفترچه يادداشت لغات جديد درست كنيد

  ...) A ...B ...C( به ترتيب حروف الفبا نوشتن كلمات
  ساخت جمالت و مثال ها

  استفاده كنيد انگليسي به انگليسي يك فرهنگ لغتاز  هميشه
 

  داشتن يك دفترچه خاطرات انگليسي-6
  با يك جمله شروع كنيد

  احساسي داريد؟ چه
  آب و هوا چطور است؟
  امروز چه كار كرديد؟

  فردا جمله ديگري بنويسيد

www.booknama.com



2 
 

M

K

  
  
  به يك كشور انگليسي زبان برويد-6

  يادگيري زبان سريعتر است
  با يك خانواده انگليسي زبان بمانيد

  افراد گوش دهيد )زبان مادري(گفتگوهاي بوميبه 
  جالب داشته باشيديك تجربه 

  
  من انگليسيزبان  يادگيريقرارداد 

  )يادگيري زبان انگليسي جهتتعهدي با خود (
  

انگليسي ....................تا......................از تاريخ)عدد واقع بينانه باشد(ساعت در هفته......................قول مي دهم حداقل ) نام شما................................(من 
  ).كمتر از سه ماه(بخوانم

شنيدن و صحبت  هاي مهارت و اصالح بهبود     :مثال به عنوان(............:..............................................................................اولين هدف من اين است كه
  )كردن

  :عبارتند از من ديگر اهداف خاص
  )كلمه جديد 100يادگيري :    به عنوان مثال............(.......................................................................................................................

  )نوشتن هر روز يك ايميل به زبان انگليسي:    به عنوان مثال............(.......................................................................................................................
 )و اصالح  تلفظ من  بهبود  : به عنوان مثال .................( .................................................................................................................

و به پاس اجراي دقيق اين  نمايم  وقراردادي جديد منعقد مي من در پايان اين دوره از مطالعه زبان انگليسي،دوباره اهدافم را ارزيابي خواهم كرد
  :قرارداد به خودم اين جايزه را اهدا مي نمايم

  )،ديكشنري جديدمدت كفش جديد،مرخصي و استراحت كوتاه:  به عنوان مثال............(.....................................................
  )امضاي شما..........................................................(امضا
  )امضاي دوست،معلم و غيره.........................................................(شاهد
  ........................................................تاريخ

 

  
 

 از كجا آغاز كنم؟
  چرا مي خواهيد زبان انگليسي بياموزيد؟

خواهان ديگران  آيا خودتان عالقه داريد يا به اجبار براي چه مي خواهيد زبان انگليسي بياموزيد؟كه  قبل از شروع از خود اين سوال را بپرسيد
بايد به گونه اي باشد كه خود خواهان انجام ؟ همچون بسياري از تصميمات زندگي،يادگيري زبان انگليسي نيز يادگيري زبان انگليسي مي باشيد

  !باشيد
  

  تعيين اهداف
براي مثال شما مي خواهيد به يك كشور ! تعيين هدف آسان است ،مي آموزيد بنابر اين انگليسي اگر شما ميخواهيد بدانيد كه براي چه زبان

شايد قبالً عبارات مفيد زيادي . باشد " احياء زبان انگليسي "براي يادگيري، هدف شما ممكن است . اين عاليست.انگليسي زبان مسافرت نماييد
  !!!اهداف شما هر چه هستند،آنها را بنويسيدبه هر حال .هستيدو نيز تلفظ خود ) listening(شنيداريميدانستيد اما خواهان بهبود مهارت 

 

  
  

www.booknama.com



3 

يد؟ يا با 

اطمينان  

شده باشد و 

پيدا كردن  - 

  ور كنم
ي 

 نوشتن ن

وشتن و 

شتن 

ن حداقل 

هسته مطالعه كنيد

.ي خود بنويسيد

 در آن گنجانده ش

  وستتان
-من خواب اتاق در

 

دوباره آنها را مرو
برا(آن مشكل دارم

بدون لميف يتماشا 

ن بلد نيستم و نو
  سي ترجمه كنم

گذاش-صحبت كنم

جستجو و نوشتن 

هايي در يك جاي آه

ندي را خودتان برا

مهارت اصلي  4هر 

  

ا و دودر مورد شم
د اءياش دادن قرار 

  هم
 ي كه ياد گرفته ام 

شكلي داشتم پس د
ز گفتار كه من در آ

 -يادداشت بردارم

جوي واژگاني كه من
آنها را به انگليس م

عت فقط انگليسي ص
  تفاده كنم

 - كه متوجه نشدم

A

S

  . باشيد

  
 
.  

ت داريد كه به تنها

ست جدول زمانبند

ين مهم است كه ه

  صه داستان
spe انگليسي در 

يك مكالمه ساده د
 مورد در) بلند يا

  ديدم 
بلكه فقط گوش ده
 استفاده از لغاتي

تلفن مشت مكالمات 
تخاب يك بخش از

توانم از روي آن ي

english(-جستجو
داشتم و سعي كنم
ي حداقل نيم ساع
 تلفني داشتم استف
ت هايي از فيلم را ك

از سايت  "يد
http  

A 

ت كه واقع بينانه 

 . سخت و پيچيده
 .يسي كار مي كند

ساس تنظيم كنيد
 مسير كار؟ دوست

شما مي بايس. باشد

ين برنامه زماني اي

نوشتن خالص-ين
ellingخي از قواعد 

نوشتن ي- مات تلفن
صد با( كردن حبت

دفترچه لغات جد ر
هيچ ننويسم ب -)ي

شتن يك داستان با

بخش اصطالحاتر 
www.engl (- انت
  ش از درس

نم كه من بتخاب ك

hclub.comسايت 

 ام در دفترچه يادد
براي-ز و همكالسي

راتي كه در مكالمه 
ستارت كردن قسمت

  جه شوم
مي گوييد چيزي ي 

://www.english

  ؟ 
ترين چيز اين است

ستند اما نه خيلي
ادگيري زبان انگلي

عه خود را بر آن اس
اتوبوس در وار بر

  :ه مي نماييد

مي ب دو هفتهبراي 

در اي. ده كرده ايد

تمريانجام -كودكان
نوشتن برخ -هفته
  فه

 استفاده در مكالما
صح نيتمر -فته ام

درن و ثبت اشياء 
به زبان انگليسي(و

نوش-ته ياد گرفتم

اگر در –مات تلفن 
lishclub.comت 

تست زدن آن بخش
فيلمي انتخ–) ليسي

استفاده از س(سي
 هاي محل زندگي 
ي با يك زبان آموز
 سعي كنم از عبار

استوپ و اس -صلي
نها را در متن متوج
يا شما به شخصي
hclub.com/voc

 د

داريد؟ ف خود نياز
مهمت. متفاوت است

  . منظم
مهيج و دلچسب هس
يي براي شما در يا
مه زمانبندي مطالع

سو يا در روز؟ يا 
  سيقي ؟

مانبندي را مشاهده

جدول زمانبندي بر

طور مناسب استفا

استان انگليسي ك
ره تعطيالت آخر ه
طالعه حروف اضاف

مفيد مورد  طالحات
 اضافه كه ياد گرف

نوشتن -ديكشنري
وش دادن به راديو
غاتي كه در اين هفت

در بخش مكالم حان
استفاده از سايت(ر
خواندن درس و ت 

انگلي(م زبان اصلي

ب المثل هاي انگليس
شتن ضرب المثل
ه به زبان انگليسي
در جلوي خودم و 

زبان اص يك فيلم 
سي و سعي كنم آن

ي چيزي مي گوييد 
sa-cabulary/cw

بسازيد مانبندي

ي رسيدن به اهداف
اي هر زبان آموز 
ع كنيد اما به طور
ستفاده كنيد كه م
ه روش و الگوهاي
هفته مطالعه، برنام
ب مطالعه مي كنيد 

موس ر حين اجراي
ي از يك جدول زم

از ج الگون فقط يك 

كه از امكانات به ط
  .ي پيش روند

  ل
دخواندن يك 

نوشتن دربار
بررسي و مط

اصطخواندن  
مرور حروف  

نام اشياء از د
يك ساعت گو 

مرور تمام لغا

  م
و امتح تمرين

مطالعه گرامر
 -)صفت:مثال

كرايه يك فيلم
  يزيچ هر

خواندن ضرب 
نو–ثبت آنها 

داشتن مكالمه 
يادداشت ها د

ديدن دوباره  
لغت انگليس10

شما  "تمرين 
tell.htm-ay
  تست زدن

 

يك جدول ز
  

چه مدت براي
اين پاسخ بر
آهسته شروع

ااز چيزهايي 
بفهميد كه چه 

بعد از چند ه
در شب خوب

ددوستانتان 
در زير الگويي

اين :توجه

حاصل كنيد ك
به طور موازي

  

هفته اول
  شنبه
  يكشنبه
  دوشنبه
  سه شنبه
 چهارشنبه

 پنج شنبه
  جمعه

  

هفته دوم
  شنبه
  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

 چهارشنبه

 پنج شنبه

  جمعه
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 زبان 
و  ي تداوم

رت اصلي 
داشتن . 

 بايد 

ع شما ابتدا 

 ص مي

و بر يكديگر 
گري 

بت مي 

ي ارتباط به 

  !منظم پيش روند

شما حين يادگيري
دهد براي ه شما مي

ت كه در چهار مهار
ر زباني نياز داريد

خوب صحبت كنيد 

 مثال بعضي مواقع
  .يد

 همديگر هر شخص

ي به  هم وابسته و
ها را بيشتر از ديگ

درصد صحب 35د 

مار براي برقراري

رنامه ها به طور م

اگر ش .ذت مي بريم
 خود انگيزه اي به

ست، اين مهم است
راي ارتباط در هر

  . كرد
خبتوانيد ز اينكه 

  .و را مي دهيد

به طوري كه!  كند
طلبي را مي نويسي
 و فهميدن منظور 

مهارت اصلي 4هر 
 برخي از مهارت ه

دهيم و حدود ش مي

طور ميانگين اين آ

m

ز در آن باشد و بر

نجامشان از آنها لذ
داش دهيد كه اين 

يكي از اهداف شما
 هستند كه شما بر

انگليسي نخواهد 
قبل ازشما  همچنين

  :تقسيم كنيم

  .جي
و پاسخ او مي كنيد

اصي پيروي نمي 
 كه شنيده ايد ،مط
ت بلكه براي درك

هاز آنجا كه .  "ت؟
توانيم  باط ما مي

ما به سادگي گوش

به ط. است شتننو
  . باشد

Q
نيز "تعهدي "ي كه

ستند كه ما موقع انج
به خود پاد !ي كنيد

  
ياگر اين .  هستند

چهار مهارت اصلي
بهتر شما در زبان

هو . خوب بخوانيد
طي را به دو گروه ت

يم و سپس خروجي
صحبت مپس شما 

  
از نظم خاي لزوماً 

ما درباره ي چيزي
 اصلي كافي نيست

ت اصلي مهمتر است
ل در ايجاد يك ارتب

گذرانيم،م مايي مي

درصد از طريق ن 
متفاوتهر شخص 

Q
انگيزه اي .دارديزه 

هيم، چيزهايي هس
رست مطالعه نمي

)واندن ، نوشتن
 در زبان انگليسي

،چ نوشتن و واندن
 كمكي به ارتباط ب

بايد بتوانيد خسيد 
مهارت هاي ارتباط

تدا ما ورودي داري
سپ گوش مي دهيد

.مي نويسداش را 
ورودي و خروجي 

 بعضي مواقع شم
مهارت 4مهارت از 
  .شته باشد

مهارت 4دام يك از 
با اين حال! هستند

در ارتباطات اجتم

9واندن ، و حدود 
هموقعيت و شغل 

ه مقدار زيادي انگي

 !لذت ببريد
خوبي انجام مي ده

مسير دقع شما در 

صحبت كردن ، خو
راري ارتباط بهتر 
صحبت كردن ، خو

گانه  4مهارت هاي 
خوب بنويسوانيد 

ك مي كند كه اين م

كند كه بدانيم ابت ي
گوپرسد  سوالي مي

سپس جواب نامه ا
. اري ارتباط است

يا . فرا مي دهيدش 
 همديگر تنها يك م
نايي مطلوبي داشت

كد "اهند بدانند كه
مهارت مهم ه 4ك از 

ز اوقاتي را كه ما د

باطات از طريق خو
م ممكن است براي 

  عهد 
ن انگليسي نياز به

ل  زبان انگليسي
 ما در زندگي به خ
ت نمي بريد،در واقع

  .كار و يادگيري

، ص شنيدن(صلي
وزان خواهان برقر

شنيدن ، ص.  باشيد
ب تنها در يكي از م

بتوقبل از اينكه شما 
اين كمك .ب بشنويد

     < < < ي
  )ط گوش ها
 )سط چشم ها

  > > > ي
  )توسط دهان( ن

  )سط دستان

 

ساده به ما كمك مي
كسي كه از شما س

، سمي خوانيدمه را 
مثال هايي از برقرا
كنيد و سپس گوش

بين  قراري ارتباط
مهارت اصلي توان 

ان آموزان مي خوا
د، بنابر اين هر يك

   .يم

درصد از 40حدود 

درصد از ارتب 16
اين ارقام م.است ي

 

  
  
  

ايجاد يك تع
يادگيري زبان

  
يادگيري  از

چيزهايي كه 
انگليسي لذت

در ك استمرار
  
اصمهارت  4 

اكثر زبان آمو
تعادل داشته
توانايي خوب
براي مثال ش
بتوانيد خوب

  

 ورودي
توسط(شنيدن
توس( خواندن

خروجي
صحبت كردن

توسط(نوشتن
  

                   
 
 
 

    
  

اين ديدگاه س
شما ابتدا به ك
شما ابتدا نامه

مونه ماينها ن
صحبت مي ك
در هنگام برق

 4بايست در 
ضي از زبابع

تكيه مي كنند
نمايياستفاده 

ح براي مثال ،

كنيم، تقريباً 
زبان انگليسي
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ه براي 
ه را به 

 هستند در 

دهيد كه 
و يا . نيد
  .ام دهيدنج

  ييد

  .  د است

  ...و )

به  كم كم

ند روز بعد 

 داشته 

  شته باشيد

حبت كردن است كه
 لغات نوشته شد

  .قرار دارند
ن ،بسيار عمومي 

اجازه د.شده باشد
ت خود صحبت كن
يل دارند كه شما ان

  . داشته باشيد

ز آن استفاده نماي

PDF, doc (جودمو

)به صورت آفالين

بخوانيد تا شما كم 

چن .ر تلفظ بيابيد

زبان انگليسي به 

 تلفظ صحيح داش

مهارت هاي صحز 
شود كه باعث مي

مهارت اصلي ق 4ر 
 اصلي مثال شنيدن

خش در آن تركيب ش
ن داستان با دوست
بان انگليسي، تماي
كوچكتر دسترسي

مهارت شنيداري ا

cx(هاي كامپيوتري

دريافت اخبار ب(ها

 ي رامتن صداي بلند

ط ضعف خود را د

ين بار مكالماتي را

ه تمرين گفتگو با 

B

z

يك بخش از تلفظ 
وچكتري است كه ب
وچك هستند كه در

مهارت هاي بلكه !

بخ 4يد كه همه ي  
نآسپس درباره ي 

 در كالس درس زب
لي و مهارت هاي ك

  است انه

يد جهت يادگيري م

به صورت فايل ها

پادكست ه: همچون

ص با سعي كنيد د

كند كه نقاط مك مي
  ريد؟

اگر شما چندين.شيد

خت است مگر اينكه

Q

براي مثال، . دارند
ر از مهارت هاي كو

از مهارت هاي كوي 
هستند  كم ارزش

 براي خود بسازيد
بخوانيد و سستان 

ست كه آموزگاران 
رت اصليامه 4ن در 

  به شنيدن باشد

ايعام زبان ديشنو

تواني د دارد كه مي

اشت هاي مفيدي ب

ها استفاده نماييد ه

  :ظ

نيستيدبه انجامش 

ر واقع به شما كمك
داي خود مشكل دار

نگليسي داشته باش
  .د رفت

براي آن مردم سخ

Q

اي كوچكتري نيز 
ثال امالء يكي ديگر

،بخشيين صورت 
و ت كه فاقد اهميت

ك جدول زمانبندي 
 براي مثال يك داس

اين چيزيس.ويسيد
 درس هاي آنالين

  

تمام حواس خود ب

  فيد است
  بريد ت مي

ش يم ونيزيتلو در 
  سي

ورت رايگان وجود

هايي كه درآن ياددا
  ترنت
توانيد از آنها ه مي

ت كردن و تلفظ

گر در ابتدا قادر به

 داشته باشد،اما در
م قسمت هاي صد

ماتي را به زبان انگ
از بين خواهد يسي

   ياد بگيريد
  لفظ نمي شود 

،درك مفهوم شما ب

وبه خود مهارت ها
يا مث ت تمرين شود

واژگان نيز به همين
ه اين معني نيست

   .يژه تر هستند
زبان انگليسي، يك
 ديگر منجر شود،
باره اش چيزي بنو

توانيد به شما مي

 :نهارت شنيد

ن باعث مي شود ت
   نگليسي

ي زبان آموزان مف
ه از ديدن آنها لذت

 شما آنچه از ياري
انگليسا به زبان 

هاي گويايي به صو

ب كنيد و يا فيلم ه
از اينت) صوتي(ي
وجود دارد كه يان

مهارت صحبت

ا. زي صحبت كنيد
   .يد
  د

شايندي براي شما 
در كدا. گوش دهيد

 دوست خود مكالم
به زبان انگلي تلفن

  كت كنيد
  گيريد

ما وجود ندارد را
تل برخي حروفها 

كنيد بان سفر مي
  يد

مهارت اصلي به نو
بايست ي بهتر مي

دستور زبان و و.م
كوچك بهرت هاي 

،ويرت هاي كوچك
بهتر در يادگيري ز
لعه شما به نوعي

يد و سپس دربن ك
EnglishClub.co ش

ي يادگيري مه

  ن به راديو
اين.ه دست نگيريد

فيلم هاي زبان ان
كودكان بسيار براي
 را انتخاب كنيد كه

ايبس كه ديباش شته
ز تلفن هاي گويا
ز كشورها تلفن ها

  يلم
 زيرنويس انتخاب
ز منابع شنيداري

فراوصوتي منابع 

گي يادگيري م

  ن صحبت كنيد
درباره ي هر چيز

نيعادت ك سي خود
ود را ضبط كنيد
ت احساس ناخوش

خود گبط شده ي 
  ز تلفن

ستفاده از تلفن با 
شما از پاسخ به ت
هاي كالس شرك
ت رايج را ياد بگ
 كه در زبان شما
ر بعضي از زبان ه
 كشور انگليسي ز
با هم تمرين كني

 

م 4هر يك از 
ايجاد ارتباطي
خوبي بفهميم
منظور از مها
حالي كه مهار
براي نتيجه ب
نوعي از مطال

ي تماشا مفيل
omدر سايت 

  
  

چگونگي-1
  
 گوش دادن

هميشه قلم به
 تماشاي في

برنامه هاي ك
برنامه هايي 

داش خاطر به
 استفاده از

در بسياري از
تماشاي في

فيلم هايي با 
استفاده از

در اينترنت م
  

چگونگ -2
  
 با خودتان

در اتاق خود،
صداي انگليس

 صداي خو
اين ممكن است
به صداي ضب

 استفاده از
ميتوانيد با اس
باشيد،ترس ش

  در گفتگو
 اتحاصطال
 صداهايي

براي مثال در
به زماني كه 

 دو به دو ب
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ت را بيابيد 

تجوي 

Who  
What  
Why   
Whe  
Whe  

دهد  نشان 

 ين اصول

W

اين عبارات.يان كند

رتب در حال جستج
  !عه كنيد

o is it about? 

t happened?
did it happe

re did it take
n did it take 

 مي تواند به شما 

مهمترييكي از  ظم

W

ي اين عبارات را بي
 Long le  

  را افزايش دهيد

اگر شما مر! بفهميد
را مطالع فعلي خود

  
                      

?                     

en?                
e place?        

 place?         

اين  .سودمند باشد

فعاليت هاي منظكه 

e

نمي تواند به تندي
egged ladies la

كلي مطالعه خود ر

را كه خوانده ايد ب
متناسب با سطح ف
 ي كه مي خوانيد
                     

                      

                    
                      

                    

  ) ه

مي تواند بسيار س

باشيد كطر داشته 

e

هم نزبان نگليسي 
ast longer: نند

  گليسي

به طور كمان ها و 

  گيريدمي 

خواهيد آنچه  مي
س شما بايد متني مت
راي هر داستاني
                      

                     

                   
                     

                   
  شته باشيد

  متكي باشيمم 
  ستفاده كنيد

ت اخير وارد شده

م...) ختار گرامري و

  اشته باشيد
  يد

به خاط. شود  نجام

L

Tw‐Tongue(  
ك شخص بومي ان
ا را تمرين كنيد ما

انگ  و واژگان

 هاي اينترنتي، رم

بهتر ياد م ،مي بريد

ي هستيد اما شما م
پس. ن سخت است

Who, What, بر
                     

                      

                    
                      

                    
ي  همراه خود داش
 ديجيتال و مترجم
كشنري آنالين اس

  ثبت كنيد
  تان نگه داريد

مخصوصاً لغا( ب 

  spelling و 
   

دون توجه به ساخ

 انگليسي تماس د
بنويسينگليسي 

 صورت روزانه ان

 )spelling(  

wisters(دشوار ظ

حتي يك.مي شوند 
رستي و تندي آنها

   جمله ها 
  يد اينترنتي

هارت خواندن

ها، مجله ها، سايت
  خوانيد

لذت مآنچه كه از  
  ه داشته باشيد

يري واژگان جديدي
س خواندن اين متن
, Where, Whe

                      

                     

                    
                     

                    
انگليسي -ليسي

به ديكشنري هاي 
يك ديك مي كنيد از

شنري شخصي ث
ي از كارهاي ديگرت

  الفبا روف

ر شب قبل از خواب

نوشتن هارت 
 باشيد

بد(آزاد نويسي    

  سيد
سط ايميل به زبان

ان زبان خود را به
ت كه مي تواند به 

وشتاري و امالء

تلفظ يدارا تاار
 تلفظت به سختي 

سعي كنيد به در.د
سترس كلمات و 
ز سايت هاي مفي

مهي يادگيري 

  چيزي بخوانيد
ودكان، روزنامه ه
ه عالقه داريد بخ
شته باشيد كه شما 
 مناسبي مطالعه
شما خواهان يادگي
ني آنها هستيد پس

en, Whyرسي ر

                      

                      
                    
                      

                    
ك ديكشنري انگل
يست كه هميشه ب
ينترنت استفاده م
يد را در يك ديكش
ي شخصي را جداي

حر بيترت بهجديد 
  ز سخنراني ها
  ه براي خودتان

شخصيتان هرري 

ي يادگيري مه
خاطرات داشته ب
!!!رامر توجه نكنيد

  .استك تفريح 
ي انگليسي بنويس
 معلمين خود توس
قايع پيرامون خ

است تمريناتياز  ر
  ت

صحيح نو قواعد

 

  عباتمرين
برخي عبارات
و تمرين كنيد

  اسمطالعه
 استفاده از
  
  

چگونگي-3
  
 هر روز چ
كتاب هاي كو 
 آنچه را كه

به خاطر داش
  در سطح

در يك متن، ش
كلمات و معان

 مرور و بر
 : براي مثال

              
              
               
              

 هميشه يك
اين عادت بد 

از ا زماني كه
 لغات جدي

اين ديكشنري
ج واژگان ثبت

ثبت بخشي از
ثبت يك جمله
مرور ديكشنر

  
  

چگونگي-3
 يك دفتر خ

هميشه به گر
كه نوشتن يك

 ايميل هاي
با دوستان و

 اخبار و و
اين يكي ديگر
يادگيري است

 يادگيري ق
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ز گاهي به 

 روي گرامر 
. وع كنيد

مانع تمركز 

راد بومي زبان نيز

رسه خود دائماً بر 
با چند تمرين شرو

  خطاهاي شما

ل حواس پرتي و ما

افرحتي . س نيست

رد كه در زمان مدر
ب. مطالعه مي كنيد

ست جهت اصالح خ

  زش دهيد

از عوامل) نگليسي

  شيد

در دسترس جمالت 

وزاني واقعيت دار
و مكاتبه م ارتباط 

، كمكي اسمري شما

گيريد و به او آموز

  شيد

ان ت يادگيري زبان

شدن از درس نباش
  حاكم باشد

 و نوشتن صحيح

  ينترنتي

   انگليسي

صاً براي دانش آمو
قط براي برقراري 

هاي احتمالي گرام

  ست
امر را خوب ياد بگ

اگانه اي داشته باش

جهت بجز در( تلفن

ا مجبور به بلند ش
يسي در ميانتان ح

z

راي بررسي امالء و
  مي نمايند

سايت هاي مفيد اي

زبان گيري 

  ت
اين مخصوص. ستند

كه شما گرامر را فقط

ايرادهجهت بررسي 

ز شما پايين تر است
بر شماست كه گرا

هاي جدادفترلغات 

 
  

زيون،ايميل، تيتلو 

كه شما شرطيبه 
 جو يادگيري انگلي

  ست بياموزيد
  بان ها

ه يك ديكشنري بر
 و امالء را مرور م

  ي رايج
  ر انگليسي

penp و ديگر س

تر براي يادگ

است و مكاتبه اط
گرامر، وسواس هس
طر داشته باشيد كه

  طينه كنيد
   !ف نكنيد 

به آموزگار خود ج
  تتان بياموزيد

نش انگليسي او از
ر ، زور و تعهدي ب

  دهيد
هايتان، نوشتن،و ل
  ظم مطالعه كنيد

 س اختصاص دهيد
 اتان مطالعه كنيد
. ز خود دور كنيد

ستفاده كنيد البته ب
فقط  لعه مي كنيد،

   زبان برويد
  ن بمانيد

ي آنها انگليسي اس
رسوم انگليسي زب

  يد

  ومي پيدا كنيد
  يدا كنيد

  شته باشيد
 

 باشيد كه هميشه
صحيح نوشتاري 
غلط هاي اماليي

در رايج خطاهاي
palز سايت هاي 

ي هاي بيشت

  مر نباشيد
ي برقراري ارتبا
موزان نسبت به گ

به خاط. كردند مي
  ويسيد 

عف خود را قرنط
بر روي گرامر تلف
متن و سپردن آن ب
مري را به دوست
كنيد كه سطح دان
 به او، نوعي اجبار

خود را بهبود د
براي تمرينه. شيد

مدت و به طور منظ
ي را به مرور درس
حت و مورد عالقه 

را ا آن ي و عوامل
  .ي باشند

ي و ميان وعده اس
 يا دو به دو مطالع

شور انگليسي 
واده انگليسي زبان
اني كه زبان مادري
فرهنگ و آداب و ر
ه وقت اختيار كني

  كار انجام دهيد
 انگليسي زبان بو
ز ديگر كشورها پي
نفس بيشتري داش
  خصوصي بگيريد

 

به ياد داشته
گاهي قواعد ص

 غ يادگيري
 خ يادگيري
 استفاده از
  
  

راهنمايي
  

نگران گرام
 گرامر براي

زبان آم گاهي
سخت گيري م
يك انشاء بنو

 نقاط ضع
وقت خود را ب
نوشتن يك م

 نكات گرام
دوستي پيدا ك
آموزش شما 

  

ليف ختكا
 منضبط باش
 در كوتاه مد
 مدت زماني
 در جاي راح
 حواس پرتي

در مطالعه مي
 از نوشيدني
 اگر گروهي

  
به يك كش

 با يك خانو
 از آموزگارا
  آشنايي با
 يك كار پاره
 داوطلبانه ك
  يك دوست
 دوستاني از
 اعتماد به ن
 يك معلم خ
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ن را با خود 

  )مك بگيريد

  د كني

  )مقاله

پس فكر 

Pa  و  كنيد
ه يك متن 

! سيد
  .واهيد كرد

زبان اصلي ببينيد

سي خواسته هايتان

ورهاي جستجو كم

  را بنويسيد

 ديكشنري رجوع 

ج از ترجمه م

  و نوشتن برسد

.گليسي زبان است

  !هد

 auseسپس آن را 

بگذاريد و وقتي كه
وش دهيد و بنويس
گيري پيشرفت خو

١

فيلم هاي ز. ويسيد

ط با زبان انگليسي

از موتو(ا بخوانيد

 مورد عالقه اتان ر

  حبت كنيد
نها را نمي دانيد،به

خارج(  ون تافل

دن،صحبت كردن و
.  

ب در يك جامعه انگ

ط پشتكار مي خواه

  .شتن متن است
تن را گوش دهيد س
د جايش را خالي ب
 متن را دوباره گو
 ماه به طور چشمگ

  نيد

انگليسي بنو زبان

فقط.(ن را نمي فهميد

 و شما نيز با آنها

گرافي اين شخص 

  نيد
سي با خودتان صح
صورتي كه نام آنه

ره باالي آزمو

نايي خواندن،فهميد
در زبان نيست) را

باط موفق و خوب

ت نيست بلكه فقط

صوتي زبان و نوش
تم .يز موجود است

 چيزي را نفهميديد
همان) دو هفته – 

م دهيد بعد از يك 

t

  آماده شويد

  ا بسنجيد

تمرين كن بسياره 

  د
ز شپزي خود را به

  ي بنويسيد
د و زبان مادريتان

يق اينترنت بيابيد

صيف كنيد و بيوگ

كن) chat(ود گفتگو
د،به زبان انگليستي

ي بيان كنيد و در ص

ق به كسب نمر

طح خاصي از توان
ليسانس يا دكتر(ي

ول براي ايجاد ارتب

گيري اش هم سخت

ن به فايل هاي ص
متن گفتگوي آن ني

اگر  .را گوش دهيد
يك(بعد از مدتي .

انجامت اين كار را 

R

آ TOEICفل و 
  مي شويد

  پذيرش بگيريد
  كنيد 

ت يادگيري خود را

  TOEIC  

در اين زمينهنيد و 
  يد
  نيد

 

 سرگرم شويد
شآدستور مثالً . نيد
  يد

 به زبان انگليسي
ليسي زبان هستيد

ن انگليسي از طري
  د و بخوانيد
توص) نواده و غيره

  ي كنيد
سي با دوستان خو
يا كار ديگري هستي
ا به زبان انگليسي

موفق ان آموز

  !تالش نياز دارد
ن بگذارد تا به سط
ك خاص دانشگاهي
 تافل يك حد معمو

مهارت است و يادگ

شنيداري،گوش داد
 كه عالوه بر آن، م

ت رمرديد و آن قس
تن كتاب چك كنيد

گر روزي نيم ساعت

R

w  

دي همچون تاف
م ر در كشور خود
پ ي خارج از كشور

 استفاده ي درسي
عيتسري تست وض

  وزيد
ت را نيز بياموزيد

   كنيد
خود را تقويت كن) 

ر به مبارزه بطلبي
گيريد و تمرين كن
   انگليسي باشيد

  يش دهيد

انگليسي  بان
گليسي سرگرم كني
ن انگليسي بنويسي

را... عمل چيزي و 
 در يك كشور انگل

وازهايي را به زبان
بان انگليسي بيابيد

خان ،ز لحاظ شغل 
ي خريداري و بازي
ين به زبان انگليس
ول تميز كردن و يا
زيد و نام اشياء را

زبا ر دوستان

شتر از استعداد به ت
صي را براي آموختن
معني داشتن مدرك

اما حد . حصر است
  !ان بگيريد

 نيست، بلكه يك م
  .ار كنيد

ي تقويت مهارت ش
وجود است ازار م

ميديد دوباره برگر
كه نوشته ايد با مت
 سخت است اما اگر

   

www.darameri

حان استاندارد
براي شغل بهترط 

براي دانشگاه هاي
مطالعه كتاب هاي 

با استفاده از يكس
ت انگليسي را بيامو
ليسي براي تجارت
را بهبود و اصالح

)listening(يداري 
ي كسب نمره بهتر
ء نويسي را ياد بگ
ص در گرامر زبان
مومي خود را افزاي

يادگيري زب ي
هفته خود را با انگ

مسجع به زبانغير 
، لطيفه، دستورالع
يد و وانمود كنيد 

ات و آوليعر و غز
 كشورها را به زبا

از( را به انگليسي 
 به زبان انگليسي
هاي دوستانه آنالي
 كه در خانه مشغو
طراف خود بيانداز

 شخصي ديگر

بان انگليسي بيشت
ي بايد زمان خاص
ك تافل الزاماً به م
يك علم بي حد و ح
ر است دكتراي زبا
 تافل گرفتن غول 
هارت را هر روز كا
رين روش ها براي
 هاي صوتي در با

اگر آن را نفهم.سيد
تمام شد آنچه را ك
كار در ابتدا بسيار 
.ت بسيار مهم است

 
١- ca.com

براي امتح
 واجد شرايط
 ب مي توانيد
  راهنماياز
  ببه آساني
 اصطالحات
 واژگان انگل
 لغات خود ر
 مهارت شني
 خود را براي
 فرمت انشاء
 متخصص يك
 اطالعات عم
  

با ايده هاي
 يك بار در ه
 يك شعر غي
 يك داستان
 بيرون برو

  )بيان كنيد
  شعيكسري
  سرود ملي
  شخصيتي
 بازي هايي
 در محيط ه
  در مواقعي
 نگاهي به اط
  

  
تجربيات 

  
 يادگيري زب

يعني شخصي
 داشتن مدر

دانش زبان يك
نكنيد كه قرار

  خوبنمره
 هر چهار مه
 يكي از بهتر

فايل يكسري 
متن را بنويس
يا يك بخش ت
مطمئناً اين كا

 تكرار لغات

www.booknama.com



9 

 حال هر 

  .ست

  

  يمال

  .ست

به هر .ري در متن

.  
  ! هست، نترسيد

 در زمان ديگري اس

  آوري و ترجمه
  ص –هادي  

السا  دانشگاه آزاد
  واحد اليگودرز

غات بسيار مهم است

ك تك لغات و ديگر

  

لمات را نمي دانيم
 بوديد در ذهنتان 
 كردن همان كتاب 

  .مي زنند

گرد                      
                            

دانشجوي            
و                          

س مرور مرتب لغا

گر با حفظ كردن تك

  .ذهن مي رود

. چيز ديگري است

كه تلفظ صحيح كل
ايي را كه خوانده 
هن، نياز به مرور 

  . كنيد
مه انگليسي حرف م

                            
                            

                            
                            

پس! اره تكرار شود
  .د

شتن و بعضي ديگ

رت ناخودآگاه به ذ

ست اما استعاره از 

 اين خاطر است ك
درصد چيزها 60الً 

اي يك كتاب در ذه

ري يا كم سوادي 
زبان هستيد و همه

                            
                            
                            
                            

 كشيده شده دوبا
عملكرد بهتري دارد
و بعضي ها با نوش

  !تر است
ب گرامري به صور

  !ن
 ظاهر نامفهوم است

!  
بيشتر به  شنويم

رسيده ايد كه مثالً
د ماندگاري محتوا

را محكوم به كم كار
ك كشور انگليسي ز

 

                            
                            
                            
                            

www.eng  

اي يادگيري لغات
با روش خاصي ع
را ياد مي گيرند و

  . كند
ندن متن خيلي بهت
ي شود و هم قالب
روند نه معني شان
خاصي دارد كه به 
!يدح شان ياد بگير

 متن هايي كه مي 
د و به اين نتيجه ر

درصد 95سيدن به 

  !موش نشود
يد،نه اينكه خود ر

فكر كنيد در يك! ت
  . بان گوش دهيد

  م
  ...ست

                            
                            
                            
                            

glishclub.comي  

همان زحمتي كه بر
ي لغات، هر كسي ب
 گوش دادن لغات ر
ش خودش را پيدا 
غات از طريق خوان
ش كلمات فهميده مي
ت بايد به خاطر بر
ضي متن ها معني خ
 را با تلفظ صحيح

نامفهوم بودني از 
ب را تمام كرده ايد

رسبراي .يعي است
  .خوانيد

 ياد گرفته ايد فرام
ي خود درس بگيري
خود خيلي مهم است

ساعت زب 1ل شبي 

  د

نيم كه آرام نگيريم
سودگي ما عدم ماس

                          
                    
                            
                       

سايت اينترنتي ز

 

نبايد دقيقاً ه
 در يادگيري

بعضي ها با 
كس بايد روش

 يادگيري لغ
چون هم نقش

 لغات مفهوم
لغت در بعض

  حتماً لغات
درصد زيادي

 اگر يك كتاب
اين كامالً طبي

 متن زياد بخ
 تكرار آنچه
 از غلط هاي
 تلقين به خ
 حتماً حداقل
  
پيروز باشيد 

  
ما زنده به آن
موجيم كه آس

        

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ا هدش همجرت
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