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چیست؟ انگلیسی زبان یادگیری روش ترین آسوده  

 

  

 جهان سراسر در که است المللیبین زبانی انگلیسی زبان

 کلمه یک حتی اگر کنید، سفر که کشوری هر به. دارد کاربرد

 انگلیسی به توانیدمی حداقل نباشید، بلد را آنجا زبان از

 شودمی پیدا نفر یک احتماال زیرا. بخواهید کمک دیگران از

 بهتر بنابراین. کند تانکمک بتواند و بداند انگلیسی که

 به روزی چون بگیرید، یاد را زبان این زودتر هرچه است

 دانندنمی افراد از بسیاری البته. خورد خواهد دردتان

 پیدا مهارت آن در و بگیرند یاد را زبان این باید چگونه

 خوردن آب مثل انگلیسی یادگیری که ندارید باور اگر. کنند

باشید همراه ما با است، آسان . 

 

 زبان یادگیری که باشید داشته یاد به چیز، هر از قبل

 کنیدمی فکر اگر بنابراین. دارد نیاز تالش و زحمت به جدید

 سخت کرد، خواهد تزریق مغزتان به را آن سرنگ یک با کسی

کنید تمرین باید فقط! اشتباهید در . 

 کردنصحبت مهارت تقویت:  انگلیسی زبان یادگیری اولی بخش

انگلیسی به  

 

  

 

منزل در انگلیسی زبان ایادگیری  
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 صحبت انگلیسی کمی روز هر انگلیسی زبان یادگیری برای .1

 کنید

 

 صحبت که است این انگلیسی زبان یادگیری برای روش بهترین

 یا باشید بلد انگلیسی یکلمه 5 فقط که کندنمی فرقی. کنید

 صحبت انگلیسی. باشید مسلط کامل آن دستورزبان به اینکه

 تقویت روش مؤثرترین و ترینسریع دیگر شخص یک با کردن

است مکالمه . 

 

 مکالمه برای آمادگی از خاصی سطح به رسیدن منتظر    

 آمادگی سطح   آن به طوالنی هایمدت تا احتماال چون نباشید،

 کنید آغاز را انگلیسی مکالمه امروز همین. رسید نخواهید

یافت خواهید مهارت مکالمه در سرعتبه چگونه که ببینید و . 

 داشته تمایل که کنید پیدا را زبانانگلیسی بومی فرد یک    

. دهد اختصاص شما با صحبت به را روز در زمانی باشد

 انگلیسی شما با دقیقه 30 دهید پیشنهاد او به توانیدمی

 یاد او به را خودتان زبان دقیقه 30 شما و کند صحبت

 .بدهید

 تمرین دارید، اقامت زبان انگلیسی کشور یک در اگر    

 کنیدمی مالقات که افرادی با ساده هایصحبت با را مکالمه

 یا دارمغازه به ساده!« سالم» یک اگر حتی. کنید شروع

باشد غریبه یک از مسیر پرسیدن . 

 

 

کنید کار تانتلفظ روی انگلیسی زبان یادگیری برای .2  
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 آن گرامر و انگلیسی زبان از قبولی قابل درک اگر حتی

 را تلفظ باید باز است، گسترده تانواژگان یدایره و دارید

 حتی کنید، تلفظ نادرست را کلمات اگر. کنید تمرین

 منظور یتوجهم سختیبه است ممکن نیز زبان انگلیسی هایبومی

بشوند شما . 

 

 دهید، افزایش را تانانگلیسی مهارت سطح خواهیدمی اگر    

 به دقتبه. کنید تلفظ واضح و صحیح طوربه را کلمات باید

 گوش زبان انگلیسی بومیان توسط معین، کلمات تلفظ نوع

 تلفظ آنها عین تا ببندید کار به را تانتالش یهمه و کنید

 .کنید

 زبان در یا ناآشناست تان برای که ایکلمه هر به    

 برخی مثال، برای. کنید توجه خوب ندارد، وجود تانبومی

 بنابراین و ندارند را «ر» حرف شانبومی زبان در افراد

 دیگر برخی کهحالی در بیاورند، زبان به را آن توانندنمی

 چند هر. )باشند داشته مشکل «ث» صدای با است ممکن

کنند تلفظ توانندمی را حروف یهمه معموال هازبانفارسی !) 

 زبانانگلیسی کشورهای از برخی در انگلیسی کلمات تلفظ    

 هم با کامال دیگر، زبان  انگلیسی کشورهای از دیگر برخی با

 زیادی تفاوت آمریکایی انگلیسی   مثال، برای. است متفاوت

 اقامت یا مسافرت قصد اگر. دارد بریتانیایی انگلیسی   با

 این به باید دارید را زبان انگلیسی کشورهای از یکی در

باشید داشته توجه موارد . 

 

 را تانواژگان یدایره  انگلیسی زبان یادگیری برای .3

بگیرید یاد را اصطالحات و عبارات و بدهید گسترش  

 

 بگیرید، یاد را بیشتری انگلیسی اصطالحات و لغات هرچه

کرد خواهید صحبت ترآسان  

. 
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 یادگیری در شما به زبان انگلیسی بومی   یک با کردنتمرین    

 کمک است رایج کشور آن در که هاییعبارت و عامیانه کلمات

 تلویزیونی هایبرنامه تماشاکردن خواندن، اگرچه. کندمی

 یادگیری در تواندمی نیز خبرها به دادنگوش و انگلیسی

باشد مفید خارجی زبان جدید کلمات . 

 باید گیرید،می یاد جدید عبارت یا واژه یک کههنگامی    

 کار این. ببرید کار به جمله یک در را آن کنید سعی

است کلمات خاطرسپردنبه برای روش بهترین . 

 کردندرست جدید، کلمات خاطرسپردنبه برای دیگر روش    

 منزل در لوازم و وسایل به آن چسباندن و آنها از برچسب

 استفاده کتری از که بار هر کار،این با. است کار محیط یا

 را آنها انگلیسی معادل کنید،می نگاه آینه در یا کنیدمی

کنیدمی مرور تانذهن در هم . 

 که اصطالحاتی نوشتن برای یادداشت دفترچه یک داشتن    

 برند،می کار به را آنها مداوم طوربه هازبان انگلیسی

عبارت مثال. است ضروری  «it’s raining cats and dogs» از معنای به 

 که است این معنای به بلکه! نیست باردمی گربه و سگ آسمان

عبارت. است شدید یا سنگین بارندگی  «cloud nine» معنای به 

عبارت. است بودن خوشحال خیلی  «piece of cake» کاربه وقتی 

 این از استفاده. است آسان خیلی کاری یا چیزی که رودمی

 انگلیسی در تانمهارت تقویت سبب مکالمات، در هاعبارت نوع

شد خواهد . 

 

 

 یا انگلیسی هایکالس در انگلیسی زبان یادگیری برای .4

کنید شرکت انگلیسی زبان به وگوگفت و بحث هایگروه  
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 تمرین برای هاگروه و هاکالس در - خوردن آب مثل انگلیسی

کنید پیدا حضور انگلیسی  

 

 انگلیسی مرتب بتوانید که است دیگر عالی روش یک این

کنید تمرین . 

 

 از برخی روی توانیدمی انگلیسی کالس یک در حضور با    

 برخی کالس، در حضور. کنید تمرکز وگوهاگفت تررسمی هایجنبه

 ساختار مانند گرامری نظر از کردنصحبت صحیح هایروش از

 برای ساختاری رویکرد یک طورکلیبه و فعل صرف جمالت، درست

آموخت خواهد شما به را زبان یادگیری . 

 و ترغیررسمی روش وگوگفت و بحث گروه یک در حضور    

 روی تأکید آن در که است انگلیسی یادگیری برای تریراحت

 کردن صحبت درست منظور به دیگران با ارتباط برقراری

 در کردن صحبت با کندمی کمک شما به کار این. است انگلیسی

 مرور به و کنید پیدا بیشتری راحتی و تسلط دیگران برابر

بریزد تانترس زمان . 

 بهترین بنابراین. دارند معایبی و مزایا فوق روش دو هر    

کنید استفاده روش دو هر از همزمان که است این کار . 

 

 

5.  خودتان همراه لغت فرهنگ یک انگلیسی زبان یادگیری برای

باشید داشته  

 

  

 

روز 50 در انگلیسی زبان یادگیری  
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 تلفن اپلیکیشن یا کتاب صورتبه تواندمی لغت فرهنگ این

باشد همراه . 

 

 هنگام اگر که معناست این به لغت فرهنگ یک داشتن همراه    

 آن کردید، فراموش را ایکلمه زبان انگلیسی یک با مکالمه

 خالص ناراحتی از ترتیب این به. کنید پیدا راحتیبه را

شد خواهید . 

 یاد از که را ایواژه توانیدمی لغت فرهنگ داشتن با    

 بهتر را آن ترتیب این به و کنید مرور دوباره ایدبرده

بسپارید خاطربه . 

 کنید استفاده دارید روز طول در که کوتاهی هایزمان از    

 اتوبوس رسیدن منتظر که هنگامی مثال. بگیرید یاد لغت و

 قرمزچراغ پشت حتی یا قهوه نوشیدن حال در هستید،

 کار این با. کنید مرور را تانلغتفرهنگ توانیدمی

بگیرید یاد بیشتر یکلمه 30 تا 20 روزی توانیدمی . 

 لغاتی فرهنگ از ابتدا است بهتر هستید مبتدی چنانچه    

 کرده ترجمه تانمادری زبان به را کلمات که کنید استفاده

 توانیدمی رفتید، فراتر مبتدی سطح از آنکه از پس. باشد

کنید استفاده انگلیسی به انگلیسی لغات فرهنگ از . 

 خواندن نوشتن، هایمهارت:  انگلیسی زبان یادگیری دوم بخش

کنید تقویت خود در را دادنگوش و  

 

  

 

ماه یک در انگلیسی زبان یادگیری  
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 هایپادکست یا رادیو به انگلیسی زبان یادگیری برای .1

دهید گوش انگلیسی  

 

 یا گوشی در و کنید دانلود را هابرنامه این است بهتر

کنید ذخیره خود پلیر . 

 

 توانیدمی. دهید گوش را هابرنامه این دقیقه 30 روز هر    

 که حالی در یا کار محل به وآمدرفت هنگام ورزش، سالن در

دهید انجام را کار این ایدنشسته کامپیوترتان پشت . 

 فقط اینکه نه گویند،می چه بفهمید واقعا کنید سعی    

 خیلی که بینیدمی اگر حتی. شوند سرازیر تانگوش به کلمات

 از را کلیدی عبارات و کلمات کنید سعی کنند،می صحبت سریع

 وگوگفت کلی موضوع که بفهمید تا کنید پیدا هاصحبت الیالبه

چیست یدرباره . 

 معنی که را اصطالحاتی یا کلمات از برخی توانید،می اگر    

 از را آنها معنای بعد و کنید یادداشت دانیدنمی را آنها

 بار این و دهید گوش دوباره سپس. کنید پیدا لغت فرهنگ

کنید یادداشت را دیگری کلمات . 

 

2.  هایبرنامه و هافیلم انگلیسی زبان یادگیری برای

کنید تماشا انگلیسی  

 

 مهارت تقویت برای جالب و کنندهسرگرم هایروش از یکی

 هایبرنامه و هافیلم تماشای انگلیسی، زبان شنیداری

است انگلیسی . 

 

 است تانعالقه مورد که را هاییبرنامه یا هافیلم از برخی    

 تا کرد خواهد کمک شما به کار این. کنید تماشا و بگیرید

یا هافیلم است، ممکن اگر. شود ترآسان تان برای یادگیری  
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 آشنایی آنها با کمی که کنید انتخاب را هاییبرنامه 

  دارید

 کلی   داستان   از آگاهی. پرفروش هایفیلم یا هاکارتون مانند

 یمتوجه ترآسان کند کمک شما به تواندمی برنامه یا فیلم

بشوید آنها موضوع . 

 زیرنویس که تلویزیونی یبرنامه یا فیلم عنوان، هیچ به    

 را شما فقط آنها. نکنید تماشا دارد تانمادری زبان به

 خواهد زیرنویس بر تمرکزتان یهمه مسلما. کنندمی منحرف

نشنوید را هاشخصیت صدای اصال شاید و بود  

 

 

 یمجله یا روزنامه کتاب، انگلیسی زبان یادگیری برای .3

بخوانید انگلیسی  

 

 کندمی ایفا خارجی زبان یادگیری در مهمی نقش مطالعه

بگیرید جدی را مهارت این تمرین بنابراین . 

 

 مشهور، رمان یک. کنید پیدا را تانعالقه مورد مطالب    

 و بردارید مد یمجله یک حتی یا تایمزنیویورک یروزنامه

 کننده کسل آن محتوای که دیدید اگر. کنید خواندن به شروع

بدهید تغییر را تانمطالعه منبع است، . 

. بفهمید را آن واقعا که کنید تمرکز خوانیدمی آنچه روی    

 تا بزنید عالمت نشدید متوجه که را عبارتی یا کلمه هر

کنید پیدا را آن معنای لغت فرهنگ در بعدا . 

 به کار این. بخوانید بلند صدای با هستید، تنها اگر    

 صحیح تلفظ خواندن، مهارت تقویت بر عالوه کندمی کمک شما

کنید تمرین نیز را کلمات . 
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 به روزانه خاطرات دفتر یک انگلیسی زبان یادگیری برای .4

باشید داشته انگلیسی زبان  

 

 انگلیسی جمله چند روز هر - خوردن آب مثل انگلیسی

 بنویسید

 

 مهارت تقویت به نیز را زمانی دیگر هایمهارت کنار در

دهید اختصاص نوشتن . 

 

 زبان یک یادگیری هایبخش ترینمشکل از یکی شاید نوشتن    

 به تواندمی انگلیسی به نوشتن. است مهم حال این با باشد،

کند کمک دیکته و گرامر جمالت، درست ساختار تمرین   در شما . 

 چند آن در روز هر و کنید درست روزانه خاطرات دفتر یک    

. باشد شخصی خیلی نباید حتما. بنویسید انگلیسی به جمله

 یا خوردید شام برای که چیزی وهوا،آب یدرباره توانیدمی

بنویسید تانروزمره کارهای . 

 زبان انگلیسی بومی فرد یک به را آن ندارید، مشکلی اگر    

. کند درست را تاناشتباهات بخواهید او از و بدهید نشان

نکنید تکرار دوباره را اشتباهات شودمی سبب کار این . 

 

 پیدا زبان انگلیسی دوست یک انگلیسی زبان یادگیری برای .5

کنید نگارینامه او با بتوانید که کنید  

 

 یک توانیدمی شد، تقویت شما در نوشتن مهارت کههنگامی

کنید پیدا را فردی چنین . 
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 به نوشتن تمرین در شما به تواندمی دوستی چنین داشتن    

 یک سوی از نامه یک دریافت آن بر عالوه. کند کمک انگلیسی

دارد خاصی هیجان آنالین پیام یک حتی یا شخص . 

 دارد که باشد خودتان مانند فردی تواندمی فرد این    

 زبانانگلیسی بومی یک است ممکن حتی. گیردمی یاد انگلیسی

 نیز شما. بگیرد یاد را شما مادری زبان خواهدمی که باشد

کنید اصالح را او اشتباهات توانیدمی . 

 ایاالت مانند) زبانانگلیسی کشور یک از فردی چنین داشتن    

 نیوزیلند استرالیا، ایرلند، کانادا، انگلستان، متحده،

 یدرباره بیشتر کندمی کمک شما به( جنوبی آفریقای یا

بگیرید یاد آنها زندگی و فرهنگ . 

 تعهد جدیدتان زبان به:  انگلیسی زبان یادگیری سوم بخش

باشید داشته  

 

  

 

مهاجرت برای انگلیسی زبان یادگیری  

 

 

  

 

 زبان یادگیری که تانهدف به - خوردن آب مثل انگلیسی

باشید داشته تعهد است انگلیسی  
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کنید حفظ را تانانگیزه انگلیسی زبان یادگیری برای .1  

 

  

 

 انگیزه با انگلیسی زبان یادگیری برای که است مهم بسیار

 فراموش است جدید زبان یک بر تسلط که را تانهدف و باشید

 .نکنید

 

 و بمانید پایبند جدید زبان یک یادگیری از تانهدف به    

 دست هدف این به خواهیدمی که کنید یادآوری خودتان به

 با که ایالعادهفوق هایفرصت و تجربیات تمام به. یابید

 فکر بود خواهد فراهم تانبرای انگلیسی زبان در مهارت

 .کنید

 زبانان انگلیسی با بود خواهید قادر انگلیسی زبان با    

 زبانانگلیسی یک فرهنگ با کنید، وگوگفت جهان سراسر در

 هم تانکاری پیشرفت موجب بالقوه طوربه و بشوید آشنا

شودمی . 

 

 

کنید تمرین روز هر انگلیسی زبان یادگیری برای .2  

 

کنید تمرین روز هر برسید تانهدف به ترسریع خواهیدمی اگر . 

 

 بنابراین. دارد بستگی تکرار به جدید زبان یک یادگیری    

 هرچه بیندازید، طوالنی یفاصله خواندن یدوره هر بین اگر

 وقت مجبورید و کرد خواهید فراموش ایدآموخته قبال را

  اول از دوباره را آنها یهمه و کنید تلف را تانباارزش
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 مسلط زبان این بر هنوز شما که کنید توجه. کنید شروع

کرد خواهید فراموش را هایتانآموخته راحتی به پس نیستید، . 

. بیفتید بام طرف آن از اصطالح به که نکنید مطالعه طوری    

 که ببرید پیش طوری را یادگیری فرایند کنید سعی

 برای روز یک خواندن، برای روز یک. باشد کنندهسرگرم

 یمطالعه برای روز یک و کردنگوش برای روز یک نوشتن،

باشند داشته مرور حالت باید کارها یبقیه. گرامر . 

 شود، انجام باید فرصتی هر در و روز هر در چهآن    

 ترینمهم از یکی این. است انگلیسی زبان به کردنصحبت

نکنید رها را آن اصال و هاستمهارت . 

 

کنید فکر انگلیسی انگلیسی زبان یادگیری برای .3  

 

 انگلیسی در عالی سطح به خوب سطح از گذار برای راه یک

کند فکر انگلیسی دهید آموزش را مغزتان که است این . 

 

 زمان بالعکس و مادری زبان به انگلیسی از مداوم یترجمه    

 و ظریف هایتفاوت زبان هر. کندمی مصرف زیادی انرژی و

 به دقیقا را آن توانمی دشواری به تقریبا که دارد خاصی

برگرداند دیگر زبان . 

 انگلیسی کند، فکر انگلیسی دهید آموزش را مغزتان اگر    

. بود خواهد ترروان و ترطبیعی تانبرای کردنصحبت و نوشتن

 کسی با انگلیسی به است قرار که هنگامی سوئیچ، یک مانند

 مغز و کنید روشن را تانانگلیسی مغز کنید، برقرار ارتباط

کنید خاموش را تانمادری زبان ! 
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 پیدا زبان انگلیسی دوستان انگلیسی زبان یادگیری برای .4

 کنید

 

  

 

کودکان برای انگلیسی زبان یادگیری  

 

  

 

کنید پیدا زبان انگلیسی دوستان - خوردن آب مثل انگلیسی  

 

 این  انگلیسی زبان یادگیری برای هاآزمون بهترین از یکی

 صحبت بومی زبان به که بگیرید قرار جمعی در که است

کنندمی . 

 

 دوست کردن پیدا روش بهترین سطح، این به رسیدن برای    

 عمومی اماکن در آنها با گذراندنوقت و زبانانگلیسی هایی

است رستوران و کافه مانند . 

 تا کنید صحبت انگلیسی که کرد خواهد مجبورتان روش این    

 دیگرش مزیت. کنید برقرار ارتباط تاندوستان با بتوانید

 خشک مطالعه یا درس کالس مانند که است آن بودن کنندهسرگرم

 .نیست

 

نترسید کردن اشتباه از انگلیسی زبان یادگیری برای .5  
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 انگلیسی زبان یادگیری راه   سر   بر موانع ترینبزرگ از یکی

ترسندمی کردن اشتباه از افراد از بسیاری که است این . 

 

 به رسیدن راه   سد   و کندنمی شما به کمکی هیچ ترس این    

شودمی تانهدف . 

 که است مسلم. نکشید خجالت و نترسید کردناشتباه از    

 جدید زبان یک به راحتی به ابتدا همان از تواندنمی کسهیچ

 را خودتان منظور شده هم سختی به کنید سعی. کند صحبت

کنید بیان . 

 یک یادگیری ابتدای در کسی هر که باشید داشته یاد به    

. است قانون و قاعده یک این. کندمی اشتباه جدید زبان

 یا نادرست یکلمه طورتصادفیبه که هنگامی است طبیعی

 خجالت یا ناراحتی احساس آورید،می زبان به ایغیرمؤدبانه

کنید رد شوخی و خنده با را هااین یهمه اما. کنید . 

 زبان در شدن کامل شما هدف باشید داشته یاد به    

. کنیدمی تالش پیشرفت برای فقط شما و نیست انگلیسی

 در شما به اشتباهات. است یادگیری از بخشی کردناشتباه

 .بپذیرید را آنها بنابراین کنند،می کمک شدن بهتر


