
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یبهترین روش های یادگیری زبان انگلیس 

امروزه روش های زیادی وجود دارد که شما می توانید با بهره گیری از آن ها در کم ترین 
زمان ممکن به اندازه ای که نیاز دارید زبان انگلیسی را بیاموزید که اگر آن را با گذشته 
مقایسه کنید متوجه می شوید که عمال این کار ممکن نبود. فراموش نکنید که یادگیری زبان 

سته به سطح شما می تواند متفاوت باشد، این که در چه سطحی هستید باید انگلیسی ب
توسط یک شخص آشنا به زبان مشخص شود و یا این که از آزمون های آنالین استفاده 

 .کنید

خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی قطعا امروزه یکی از مهم ترین اتفاقات است، در آینده 
س می کنید شما نیاز به یادگیری زبان خواهید داشت و احتماال بیش از چیزی که حاال ح 

برای این که در روش های مختلف با مشکل مواجه نشوید بهتر است نخست در مورد آن 
 .ها مطالعه کنید

هستند که ترجیح می دهند در کالس ها شرکت کرده و دوره های زبان را به صورت    بسیاری 
آکادمیک ببینند. امروزه ما در عصر ارتباط و برخط هستیم و قطعا صرفا بسنده کردن به این 
روش ها نمی تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. در این حالت باید محتوا های جذاب را مدام  

 .بخوانید

 ن و یادگیری زباتماشای فیلم 

تماشای فیلم، انیمیشن، ویدیو و همینطور سریال می تواند یکی از بهترین روش ها برای 
یادگیری زبان باشد که امروزه در سراسر دنیا کاربرد دارد. مسئله این است که وقتی شروع به  

مشکل  یادگیری یک زبان می کنید باید فاکتور ها و المان های زیادی را بررسی کنید تا به 
 .نخورید

در درجه اول باید بدانید که آیا یک فیلم به سطح زبان شما و خواسته هایتان پاسخ خواهد 
 .داد؟ بهتر است که هر فیلم و سریالی را ابتدا با زیرنویس ببینید

البته که منظور ما زیرنویس فارسی نیست، بسیاری از ترجمه کنندگان نخست یک فیلم را 
می کنند. در این صورت شما می توانید به فهم و درک بهتری از  به زبان انگلیسی ترجمه

شنیدن کلمات برسید و قطعا این روش در حال حاضر به عنوان یکی از اصلی ترین راهکار 
 .های یادگیری زبان در دنیا است

پیشنهاد بعدی ما این است که یک دفترچه خاطرات یا وبالگ داشته باشید که می توانید 
ه تان را به راحتی روی آن ثبت کنید. البته که وبالگ بهتر است چون می توانید  خاطرات روزان 



تولید محتوا نیز داشته باشید و لحظات خود را و هر چالشی که دارید را ثبت کنید. در نهایت 
 .اتفاق مثبت افزایش یادگیری شما است

 ن یادگیری زبان در کم ترین زما

ان را در کم ترین زمان ممکن فرا بگیرید که نسبت به زمانی شما می توانید زبان مورد نظرت
 .آن حس عالقه در شما پدید آمده باشد

صحبت کردن با دوستانی که سطح زبان خوبی دارند راه دیگری است، یا این که اگر به طور  
کلی شخصی را در اطراف خود ندارید که از زبان خوبی برخوردار باشد چت کردن را جایگزین 

سئله اشتباه است که فکر کنید چت کردن با یک شخص صرفا خارجی انجام کنید، این م
شود؛ حتی می توانید با دوستان خودتان بر اساس یک سری گفتمان ها تمامی مکالمات 

 .روزمره تان را به انگلیسی صحبت کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

ترفندی که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و در نقد این روش باید گفت که احتماال 
این وضعیت از  بسیاری از شما برای یافتن یک شخص مقابل به مشکل بر می خورید. در 

اپلیکیشن های دوست یابی استفاده کنید و سعی کنید مدام کلمات جدیدی را به کار ببرید  
 .که ناخودآگاه در ذهنتان باقی بماند

راهکار دیگری که با ورود به عصر و دنیای دیجیتال باید قدر آن را بدانیم، نرم افزار ها و 
راحتی یاد بگیریم. این مسئله مهم است   بازی هایی هستند که اجازه می دهند زبان را به

که شما از نرم افزار های محبوب و پرطرفدار استفاده کنید و حتی در آزمون های آنالین نیز 
 . سطح خود را محک بزنید



 ی بازی های رایانه ای فکری انگلیس

بازی های زیادی هستند که در آن ها محتوا بیشتر دیده می شود، یعنی شما ناگزیر هستید 
ه سطح زبان خود را باال ببرید، از طرفی بهتر است یک مترجم آنالین داشته باشید و تمامی ک

کلمات را ترجمه کنید، این باعث می شود که پروسه تکرار ذهنتان را درگیر کلمات کرده و  
شما به راحتی معانی آن ها را بیاموزید. همیشه بهتر است برای یادگیری زبان از کلماتی 

ه حس می کنید قبال کاربردشان را شنیده و یا با آن ها آشنایی دارید. در نهایت شروع کنید ک 
اتفاق مثبت این خواهد بود که شما می توانید هم سطح زبان خود را تقویت کرده و در کنار  

 .آن با هوشتان نیز دست و پنجه نرم کنید

مهندس و یا طراح هستید استفاده از فروم های آنالین نیز می تواند راهکار خوبی باشد، اگر  
و یا حتی شغلی دارید که در اینترنت می توان برای آن فروم های آنالین یافت در حال 

 .انید از امکان یادگیری از این طریق نیز استفاده کنیدوحاضر می ت

 

 

 

 

 

 

 

امروزه بسیاری از سایت ها به صورت آنالین و در لحظه محتوا را برای شما ترجمه می کنند 
 .که این ویژگی در این پلتفرم ها نهفته است

 ن یادگیری زبان با کالس های آنالی 

کالس های آنالین روش های دیگری هستند که امروزه به صورت ویژه به مخاطبان این 
نهاد می کنیم، شما می توانید بدون این که از خانه خارج شوید در کالس های محتوا پیش

یک متخصص زبان و استاد شرکت کنید، هر چیزی که الزم است را بیاموزید و در صورتی  
که سوالی داشتید پاسخش را نیز جویا شوید، فراموش نکنید که شما در یادگیری زبان به 

 . ی زبان آموزی را شروع کنیداین روش می توانید در سطوح مختلف



تعداد زیادی آموزشگاه آنالین وجود دارد که می توان با یک جستجوی ساده اطالعات زیادی 
را در مورد آن ها بدست آورد، این ویدیو کنفرانس است که تاثیر خوبی روی یادگیری شما 

آزمون   خواهد داشت و اگر درگیر هزینه ها و دغدغه های پرداخت شهریه هستید همیشه
 . های آنالین به صرفه تر خواهند بود

عالوه بر این تمرین و تکرار در این گونه کالس ها به مراتب آسانتر از دیگر روش ها خواهد 
 . بود. شما می توانید با نظم بیشتری به زبان آموزی خود در سطوح باالتر نیز ادامه دهید

 ی فراگیری زبان به صورت مجاز

نمی توانیم در تمامی شرایط انتظار داشته باشیم که کالس های آنالین پاسخگوی نیاز ما 
خواهند بود، گاهی شما نیاز است که مطالعه فیزیکی داشته باشید، هنوز هیچ رقیبی برای  
کتاب خلق نشده است، این که همه چیز مکتوب است و شما در هر لحظه که بخواهید می 

 .ید و برای یادگیری با آن درگیر شوید بهترین امکان خواهد بودتوانید به سراغ آن برو

رادیو گوش کردن به زبان های انگلیسی می تواند در تقویت لهجه به شما کمک کند، البته 
که انتظار می رود سطح زبان شما با اندازه ای رسیده باشد که بتوانید به راحتی متون را 

درصدی درک کنید. در این حالت کار شما   50صورت    ترجمه کرده و این که حداقل متن را به
 .به مراتب آسان تر خواهد بود

شما عالوه بر تمامی فاکتور هایی که تاکنون بیان شد می توانید برای یادگیری هر چه بهتر 
زبان انگلیسی با خودتان نیز صحبت کنید. صحبت های روزانه که در ذهنتان دارید را به 

حتی می تواند در یادگیری لهجه و همینطور باالبردن اعتماد به  صورت التین مرور کنید،
 .نفش نیز کمکتان کند

در نهایت بهتر است که کتاب هایی برای درک مطلب و گرامر نیز خریداری کرده و دوره ای  
و در مدت زمان کوتاه آن ها را بیاموزید. با صحبت کردن شما می توانید مهارتتان را تقویت 

 .کنید
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