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 اوگلیسی زبان سریع یادگیری

د6  ها یشن ده پ ی سا گیری برا اد بان ی سی ز گلی ن اهترین در ا   زمان کوت

یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى ، هوکي است دس ًگبُ اٍل ایي هؼٌب سا ثشایتبى داضتِ ثبضذ کِ هبًٌذ ثسیبسی اص 

خَاّین  ایي است کِ دس ایي هغلت هیتَاًیذ دس هذت کَتبُ چٌذ سٍصُ ثِ اًگلیسی غحجت کٌیذ؛ اهب ٍالؼیت  ّبی تجلیغبتی، هی آگْی

ّبی هختلف ٍ  تش کٌیذ ثِ ضوب هی گَیین. چشا کِ ثسیبسی اص صثبى آهَصاى ثِ ػلت هطغلِ تَاًیذ ایي هسیش سا کَتبُ دسثبسُ ًکبتی کِ هی

تبّتشیي صهبى خَاٌّذ ثتَاًٌذ صثبى اًگلیسی سا دس کَ هحذٍدیت صهبى دس ػیي احسبس ًیبص ثِ ثشای یبدگیشی صثبى اًگلیسی، هی

  .هوکي ثیبهَصًذ

تَاى صثبى اًگلیسی سا ثب ثشًبهِ سیضی ّذفوٌذ ٍ دس چْبس چَة  ثسیبسی اص هذسسیي صثبى اًگلیسی ثش ایي ثبٍسًذ کِ هی

 .هطخع فشا گشفت کِ ایي اهش دس فشاگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى، هیسش خَاّذ ثَد

 زمان کوتاهترین در انگلیسی بانز یادگیری برای کارآمد و مؤثر هایی روش

 اص صثبى فشاگیشی آهَصضگبّْبی صثبى ثسیبس هؼذٍدتش ثَد ٍ یب ثؼضبً دس ثؼضی ًمبط اغالً ٍجَد ًذاضت، پیص اص ایي کِ تؼذاد 

 صثبى یبدگیشی ّبی سٍش تکٌَلَطی، ٍ ػلن سشیغ پیطشفت ثب اهشٍص ٍلی. ضذ هی اًجبم  خبًَادُ خَد تَسظ یب ٍ هذاسس عشیك

لیسی دس کَتبّتشیي صهبى، ثسیبس سْل ٍ لبثل دستشس است. ثب لحبػ کشدى ایٌکِ ػالٍُ ثش کویت، دس کیفیت آهَصش ٍ یبدگیشی اًگ

 .   ّبی چطوگیشی غَست گشفتِ است ّن پیطشفت

 5یي سٍش تبثیشگزاس یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى ثشای ضوب گفتِ ضذُ، صهبًیکِ ثتَاًیذ ا 5دس ایي همبلِ 

ّبی سٍصهشُ خَدتبى هذیشیت کٌیذ هغوئٌبً ثِ ّذف اغلی خَد یؼٌی یبدگیشی صثبى  کلیذ عالیی سا ثؼٌَاى ثشًبهِ اغلی دس ثشًبهِ

  .اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى خَاّیذ سسیذ
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 کىیذ تمرکس مهمتر مسائل ريی .1

ضَد ٍ  ّب ثذٍى ّذف ٍ ثی ثشًبهِ اًجبم هی ّبی هختلف، ضبیذ ثشخی اص ایي فؼبلیت دس آضفتِ ثبصاس دًیبی کًٌَی کِ پش ضذُ اص فؼبلیت

فبق هی افتذ. اهشٍصُ رّي هب دسگیش ثسیبسی اص هسبئل است کِ اّویت چٌذاًی ّن ثشای ّشسبل ّن ثذتش اص صهبًْبی گزضتِ ات

 .اعالػین ثی است کشدُ خَد دسگیش سا هب رّي اص فضبیی چمذس ایٌکِ اص ٍلی دسگیشی رٌّی ًذاسد 

 

 

ٍس سیختي هسبئل ثی اّویت اص رٌّوبى ثبضذ ثِ تَاًذ ّویي د یکی اص سٍضْبی یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى ، هی

ای کِ توبم ّذف، فکش ٍ رّي هب ثبیذ دسگیش فشاگیشی صثبى جذیذ ثبضذ تب ثتَاى دس هذت صهبى ثسیبس کن ثیطتشیي ثبصدّی سا  گًَِ

http://iran-europe.net/wp-content/uploads/2018/08/focus.jpg
http://iran-europe.net/wp-content/uploads/2018/08/time.jpg
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 خَد ّبی ثشًبهِ دس  تَاًیذ اًجبهص دّیذ. اگش تش هی تش ٍ سشیغ سٍی هَضَػی هتوشکض ضَیذ، ثب کیفیتداضت. چشا کِ ّشچِ ثیطتش ثش 

 .کشد خَاّیذ جَیی غشفِ ٍلتتبى اص استفبدُ دس حتوبً ثشٍیذ پیص سیضی ثشًبهِ ٍ ّذف ثب

تَاى ثشای کست  پس هیضَد کِ ًتیجِ هغلَثی ثذست ًیبٍسیذ. لزا،  گبّی اٍلبت غشق ضذى ٍ آضفتگی دس کبسّب ثبػث هی

 صثبى یبدگیشی ثشای هْوی ضشط ایي ٍ ضذ هتوشکض ثْتش ٍ کوتش ّبی فؼبلیت ثِ ٍ داضت ّذف سٍی ثش ثیطتشی توشکض  هَفمیت،

 .است صهبى کَتبّتشیي دس اًگلیسی

 رهه در زبان یادگیری به بخشی ايلًیت ي اهمیت .2

ّبی صثبى اًگلیسی ثجت ًبم کٌٌذ یب  اًطبى سا دس ایبم تبثستبى دس کالسکشدًذ فشصًذ ّب سؼی هی پیص اص ایي ثسیبسی اص خبًَادُ

خَاستٌذ صثبى اًگلیسی سا یبدثگیشًذ، ّویطِ ثذًجبل ٍلت خبلی ثشای یبدگیشی صهبى ثَدًذ. ایي افشاد  ثسیبسی اص افشاد ثضسگسبل کِ هی

ثِ ایي ًکتِ تَجِ داضت کِ ٍلتی یبدگیشی ثؼٌَاى دغذغِ  کِ صثبى اًگلیسی سا دس کوتشیي صهبى یبد ثگیشًذ؛ اهب ثبیذ اًتظبس داضتٌذ

 !کٌیذ اغلی فکش ضوب ثبضذ دیگش ًیبص ًیست ثِ دًجبل ٍلت خبلی ثشایص ثگشدیذ، فشغت کبفی ثشایص ایجبد هی

اّذ گشفت. ثب خَ لشاس سٍصاًِ پشاّویت کبسّبی غذس دس رٌّتبى دس کبس ایي ثبضذ؛ ضوب  اگش یبدگیشی صثبى اًگلیسی، اٍلیي کبس سٍصاًِ

 .سٍد هی ثبالتش ًیض ثذّیذ، اًجبم سا اًگلیسی صثبى یبدگیشی کَچک، ٍ ّبی تلف ضذُ  ایي کبس، احتوبل ایٌکِ دس صهبى
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 مفیذ عادتهای به مفیذ غیر های عادت تغییر .3

ضَد هب دس یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى هَفك ثبضین تغییش ػبدتْبی غلظ ٍ  هی یکی دیگش اص کلیذّبی عالیی کِ ثبػث

 است ضذُ اثجبت ٍلی ٍ غیش هفیذ ثِ ػبدتْبی هفیذ ٍ سبلن است.ضبیذ تػَس کٌیذ ّش اًسبًی ثش اسبس ػالیك خَد ػبدتْبیی داسد، 

ّبی غلظ ٍ ًبسبلن  تَاى ثِ ثشخی اص ایي ػبدت ضذ. ثؼٌَاى هثبل هیثب سوی  افشاد، دسپیطشفت تَاًذ هی چمذس غلظ ػبدتْبی ّویي کِ

سٍین ٍتمشیجب چٌذ سبػتی خَد سا دسگیش ایي  اضبسُ کشد: ثِ هحض ثیذاس ضذى اص خَاة ثِ سشاؽ تلَیضیَى ٍیب تلفي ّوشاُ خَد هی

 ضکل ٔ  تَاى ثب هذیشت ًحَُ هب هیضَد هذت صهبى صیبدی تلف ضَد ا ّبی غلظ، ثبػث هی کٌین. دسست است کِ ایي ػبدت ػبدت هی

 .داد تغییش هفیذ ػبدتْبی ثِ سا هفیذ غیش ّبی ػبدت آًْب، گیشی

 مطالعه برای درست زمان .4
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 یبدگیشی ثشای عالیی سٍضْبی اص دیگش یکی ثجشیذ، ثبال خَد ثشای سا اًگلیسی صثبى اّویت  دسجِ کِ  است سسیذُ ایي ًَثت حبال 

 کِ کٌذ هی تضویي سٍش ایي است غجحگبُ ٌّگبم دس ٍ خَاة لجل ضت، اًگلیسی، صثبى  کَتبّتشیي صهبى ، هغبلؼِ دس اًگلیسی صثبى

 .دّیذ اختػبظ اًگلیسی صثبى یبدگیشی ثشای سا صهبًی حذالل ّشسٍص

بسّب اص صثبى ثسیبسی اص داًٌذ. ایي تجشثِ ثبسّب ٍ ث حتی اسبتیذ اّل في ًیض، ثْتشیي صهبى یبدگیشی صثبى سا ضجْب لجل اص خَاة هی

 .است ثَدُ گزاس تأثیش ثشایطبى فشاگیشاى صثبى اًگلیسی ّن ثذست آهذُ کِ چمذس دس ًَع یبدگیشی ٍ هذیشیت صهبى 

 سا رٌّتبى  تَاًذ هی  ایذ، گشفتِ فشا یب ٍ ایذ خَاًذُ گزضتِ ضت کِ هغبلجی  الجتِ، اّویتی ًذاسد کِ سٍصتبى چمذس پش هطغلِ ٍ فطشدُ است، 

 یبدگیشی ػٌبغش تشیي هْن اص یکی  ٍ ثبضذ گزاس اثش ثسیبس تَاًذ هی ّن تکشاس سٍش ایي دس. کٌذ تمَیت  هوکي صهبى کوتشیي دس یبدگیشی  شایث

 .سٍد هی ثطوبس اًگلیسی صثبى

اًذ هیضاى دسغذ یبدگیشی خَد سا ثبالثجشًذ ٍ دس اهش فشاگیشی  اسسشیغ هغبلجی کِ اص ضت لجل فشا گشفتِتَاًٌذ ثب تکش فشاگیشاى صثبى اًگلیسی هی 

 .صثبى اًگلیسی دس هذت صهبى کن ثِ هَفمیت ثیطتشی ثشسٌذ

 

 مىسجم بطًر اوگلیسی زبان یادگیری .5

 ٍ اًسجبم تشیي هسبئل دس ایي صهیٌِ  کی اص هْندس پی ساّکبسّبیی کِ ثشای یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى گفتِ ضذ ، ی

 پیطشفتتبى ٍ دّیذ اداهِ سا خَد تالش حبل ّوِ دس ٍ ّویطِ اًگلیسی، صثبى یبدگیشی ثشای اگش. است یبدگیشی  دس ًکشدى ػجلِ

، دست ًبیبفتٌی  صهبى کَتبّتشیي دس اًگلیسی صثبى یبدگیشی دسًْبیت ٍ ضَد هی ثیطتش ضوب   اًگیضُ ثبضذ،  اٍلَیت دس ضوب ثشای

 .ًخَاّذ ثَد

 صثبى یبدگیشی اگش. است ثشخَسداس ثبالیی اّویت  دسجِ اص اًگلیسی صثبى یبدگیشی کِ کٌذ هی یبدآٍسی ضوب رّي ثِ ایي سٍش 

ل احتوب سٍش، ایي ثب. گیشد هی لشاس سٍصاًِ پشاّویت کبسّبی غذس دس ضوب رّي دس کبس ایي ثبضذ؛ ضوب  سٍصاًِ کبس اٍلیي اًگلیسی،

 .ّبی هشدُ ٍ هخفی صثبى اًگلیسی سا ثیبهَصیذ ثیطتش است ایٌکِ دس صهبى
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 بىًیسیذ اوگلیسی به را هایتان ایمیل زمان؛ کًتاهتریه در اوگلیسی زبان یادگیری برای آخر پیشىهاد .6

کبسی کوک کٌٌذُ ثشای ساّ اص دیگش یکی کٌیذ هی چک سا  ضخػیتبى ایویل ثبس چٌذیي سٍصاًِ کِ  اگشاص آى دستِ افشادی ّستیذ،

ضبى لَی است، ثبضذ.  کٌیذ صثبى اًگلیسی تَاًذ هکبتجِ اًگلیسی ثب افشادی کِ فکش هی یبدگیشی صثبى اًگلیسی دس کَتبّتشیي صهبى هی

 .ّستٌذ دستِ ایي اص بصسگبًبىث ٍ تجبس داًطجَیبى،  داًطگبُ، اسبتیذ غبلجبً

 پیطٌْبد ضوب ثِ( تجبسی سٍاثظ اسبس ثش اجتوبػی ضجکِ) «لیٌکذیي»  بى اًگلیسیثشای تجبدل اعالػبت ٍ استجبعبت ثب دیگشاى ثِ صث

 .دّیذ لشاس هَسداستفبدُ کٌیذ هی اسسبل هختلف افشاد ثِ کِ سا  ّبیی پیبهک  تَاًیذ هی ضوب سٍش ایي  دس ضَد، هی

  

 


