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یادگیری هر زبان غیر مادری مطمئنا سختی های خودش رو داره و خیلی وقت ها یادگیری چند 

 برای ما خیلی راحت تر کنند. روش ساده میتواند  این سختی ها رو

ن برابر افزایش در یادگیری زبان انگلیسی نیز نکاتی وجود دارد بازده یادگیری شما را تا چندی

تالش داشته باشید تا مطمئنا راهی  را که برای افراد عادی چندین سال طول  با عالقه همراه.فقط   دهد

 میکشد را به راحتی در عرض زمانی بسیار بسیار کمتر  از آنها طی کنید.

کافیست با ما همراه شوید تا از این نکات و شیوه های نوین یادگیری زبان شیرین انگلیسی بهره مند 

 www.markazezaban.comگیری این زبان داشته باشید.بهترین بازده را در یاد و شوید

 و حاال میریم سراغ آموزش این سه نکته طالیی

 میباشد که هر کدام از حروف مخفف حرفی هستند. CRUاین روش معروف به روش 

C=connect    

در یادگیری مطلبی به خصوص لغت و گرامر 

میتوان بسیار ساده با ایجاد یه لینک آن را به راحتی 

 به خاطر سپرد.
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 لینک یه نوع ارتبط بین آن لغت یا جمله با کلمه یا شکل و یا هر چیز دیگر میباشد.

شما وقتی دو چیز را لینک میکنید و ارتباط میدهید در واقع با به خاطر آوردن هر کدام ار 

 ید آورد.دیگری را نیز به یاد خواه،آنها

که به معنی منطقه میباشد دقت کنید.اگر در به خاطر سپردن آن مشکل   regionبرای مثال به کلمه 

 کافیست آنرا به کلمه رژیم به معنای پادشاهی و دولت را میدهد  ارتباط دهید.،دارید

 خب.پادشاهی بر کجا تسلط دارد؟ بر یک منطقه از زمین.

ه به معنی مجرد میباشد  را اگر به تلفظ قسمت اول کلمه که بچه ک  bachelorو یا کلمه ای  مانند 

 هست ارتباط دهید که هنوز برای ازدواج بچه است .سریعا کلمه مجرد به خاطر شما خواهد آمد.

که به معنای سراپا گوش دادن به کسی یا چیزی است را  to be all ear و یا ضرب و المثلی مثل 

درصد بدنش  03 ارتباط دهیم به کسی که مثال

 فقط گوش است!!

به همین سادگی شما با به یاد آوردن آن شخص 

 .ضرب و المثل اصلی نیز به یاد شما خواهد آمد.
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حاال خودتان چند نمونه را با تصورات خودتان امتحان کنید.انجام دادید؟؟ قطعا شاهد آن خواهید بود 

 برایتان جذاب و لذت بخش خواهد بود.که بعد از پایان این مقاله چقدر یادگیری انگلیسی 

 

 میرم سراغ قسمت دوم درس:

R=repeat                      

 

 

 باشد شما باید هر آنچه که میخواهید فرابگیرید را تکرار کنید تا در ذهن بماند.فرقی نمیکند انگلیسی

 بیشتر شما میشود.تکرار در انجام کار باعث تسلط هر چه !!ا زیست شناسی یا فرمول های ریاضیی

تکرار یکی از کلید های طالیی یادگیری زبان است که خیلی از افراد از آن استفاده نمیکنند و در این 

 صورت مسلما لغات و گرامر یکی پس از دیگری  از یاد آنها خواهد رفت.

 این عمل را باید چندین و چند بار انجام دهید تا موضوع  در ذهن شما باقی بماند.

ودکی وقتی معلم میخواست امالی یک کلمه را به ما یاد بدهد میگفت صد بار از روی آن زمان ک

 دیدم.،و ما نتیجه آن را چند سال بعد وقتی توانستیم جمله ها را بدون اشتباه بنویسیم کلمه بنویسید.
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ی نیز ناخواسته جایگاه کلمات را در حافظه خود مستحکم تر کرده و در زبان انگلیس،با تکرار چیزی

 باید این امر مهم را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

حاال این تکرار میتواند در ذهن انجام گیرد و یا حتی با صدای بلند انجام پذیرد و چه بسی نتیجه 

 بهتری را در پی داشته باشد.

پس این اصل را هیچ وقت فراموش نکنید حتی خود انگلیسی زبان ها نیز اگر کلمه ای را چند وقت 

 تکرار نکنند از یاد خواهند برد.

نحوه چگونگی تکرار با بیشترین بازده  را در مقاالت آینده نزدیک در سایت 

www.markazezaban.com  .حتما مطالعه فرمایید 

 

 قسمت سوم درس:

U=use        

 useو اما مهمترین کلید طالیی در یادگیری زبان انگلیسی 

 کنید . استفادهمیباشد.برای یادگیری این زبان شما باید از آن 
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تکنیک های فوتبال را یاد گرفته و  که با دیگران انگلیسی صحبت کنید.این قسمت مانند کسی میماند

 حاال برای فوتبالیست شدن باید آن را در زمین فوتبال اجرا کند.

با خودتان صحبت کنید.مهم نیست که چقدر انگلیسی بلد هستید صحبت ،حتی اگر کسی را پیدا نکردید

 .خواهید کردمهم اینه که بعد مدتی به مهارتی دست خواهید یافت که همگان را شگفت زده ،کنید

 بحثدرس هایی که یاد میگیرید را در صحبت های خود به کار ببرید.در مورد موضوعات مختلف 

 کنید)حتی به صورت سوال جواب از خودتان بپرسید و جواب بدهید(.

 به هیچ وجه از  صحبت کردن خجالت نکشید.به هیچ وجه!!

قطعا ،نجام این کار خجالت میکشنداز ا ،کسانی که به خاطر ضعیف بودن در صحبت کردن انگلیسی

 پیشرفت قابل توجهی نخواهند داشت.

از صحبت کردن خجالت نکشید چون ،پس اصال مهم نیست که در چه سطحی از انگلیسی هستید

 پیشرفت کم کم به وجود خواهد آمد.

 صحبت کنید. یتا میتوانید در موقعیت های مختلف  انگلیس

پیشرفت خود باشید.فقط کافیست با ما همراه شوید تا لذت آشنایی  با البته اصال الزم نیست نگران 

 جهان بیرون را نیز مثل ما تجربه کنید.
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از آموزش های رایگان و دانلود رایگان مقاالت و کتاب و عضویت در آن با مراجعه به سایت ما 

 زبان شیرین شوید. های ما  استفاده کافی را برده و قطعا شاهد پیشرفت فوق العاده خود در این
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مرجع تخصصی آموزش زبان به وسیله نکات الزم و با بیانی ساده  مرکز زبان دات کام 

 یادگیری زبان را برای شما دو چندان میکند. و لذت که راحتی زیباو 
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