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وکب استارتر

به خاطر دارم که همیشه توی صحبت کردن به زبان انگلیسی با 
دوستان، معلم ها و افراد انگلیسی زبان و...همیشه این نگرانی 
رو داشتم که نکنه احیاناً وسط صحبت هام معنی واژه ای خاص 
رو از خاطر ببرم و زبونم قفل بشه، چراکه هیچ وقت نتونستم 
لغات انگلیسی تازه  رو، به تعداد هرچند کم و با چند بار مرور 
کردن،  حفظ کنم و همیشه بعد از چند ساعت یا چند روز تمام 
آنچه رو که خونده بودم، چه لغت چه هر مطلبی دیگه رو فراموش 

می کردم. به همین خاطر همیشه این مشکل همراه من بود.
زبان  مختلف  کالس های  که  نوجوانی  و  کودکی  دوران  حتی 
انگلیسی می رفتم، بدون در نظر گرفتن هزینه های زیاد کالس، 
شهریه و رفت وآمدو... همیشه این مشکل یعنی دامنه لغات 
کم روبه روی من بود. دامنه ی لغات کم فقط مشکل من نبود، چرا 
که بقیه همکالسی ها و دوستام هم دست کمی از من نداشتن. 
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بیشتر روی  ما تصمیم داشت که  زبان  به همین خاطر استاد 
لغات تمرکز کنه، پس قرار شد که هر هفته یک درس از کتاب 
504 واژه ی کاربردی انگلیسی که هر درس شامل 12 لغت 
کاربردی و رایج در زبان انگلیسی بود رو با ما تمرین کنه. یعنی 
با این شیوه 42 هفته، چیزی حدود 10 ماه طول می کشید تا 
یادگیری این لغات به پایان برسه،  حاالاصالً کاری با ظاهر متن 

کتاب نداریم که چقدر و حشتناک و سخت به نظر می رسید!

خب حاال چه اتفاقی افتاد؟

2 تا 3 هفته به همین روال پیش می رفتیم، یعنی با سختی و 
مشقت و بدبختی و تکرار طوطی وار لغات چند درس ابتدایی 
کتاب را برای مدتی به حافظه می سپردیم، بعد از دو سه هفته 
این روند متوقف می شد و دیگه انگیزه و انرژی برای ادامه ی 

یادگیری نداشتیم.

به  یا  کار  وسط  نمی موند،  باقی  انرژی  هیچ  اینکه  از  گذشته 
مدرسه  امتحانات  به  ها  زبان آموزان  یا  می خوردیم،  تعطیالت 
و دانشگاه برمی خوردن و کالس ها رو لغو می کردن و یا به هر 
دلیلی که بود، ما هیچ وقت نتونستیم که یادگیری لغات کتاب 

504 رو به پایان برسونیم.
42 هفته زمان بسیار زیادی بود!
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دنیا  به  و  انسان تشکیل بشه  زمانی که یک  به اندازه  تقریباً 

بیاد!
امتحان های  با  و  دانشگاه شدم  وارد  از سال ها  بعد  اینکه  تا 
اختصاصی(  زبان  عمومی،  زبان  مقدماتی،  )زبان  زبان  متعدد 

روبه رو شدم.

مثل هر دانشجوی افتخارآفرین دیگه، من هم تمامی امتحاناتم 
رو شب امتحان می خوندم و پاس می کردم. البته با نمره های 

12 و 13!مثل بیشتر شما!
ولی چون که از همون دوران ابتدایی زبان  انگلیسی کار می کردم 
و هزینه های بسیار زیادی را بابت آموزش زبان پرداخته بودم، 
زبان عمومی خیلی حساسیت داشتم و بیش ازحد،  نمره  روی 
انتظارات زیادی از خودم داشتم، بااین وجود اون رو هم طبق 

روال مثل همه ی امتحان ها شب امتحانی خوندم!

وقتی که نمرات زبان عمومی اومد تمام تصوراتم از خودم نابود 
شد، چند دقیقه تمام به صفحه نمایش خیره موندم و نمره 12 
زبان عمومی ام را نگاه می کردم. نمره زبان مثل چکشی بود که 
بر روی سرم فرود اومده بود و تا چند روز آشفته و پریشان 

بودم و واسم قابل پذیرش نبود که نمره زبانم شده 12!

به دنبال روشی می گشتم تا بشه این اوضاع نا به سامان رو 
تغییر داد. تا اینکه بعد از جست وجوهای فراوان توی اینترنت، 
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دوره های مختلف تندخوانی و تقویت حافظه، صفحات اجتماعی 
و کتاب های مختلف و همچنین آزمون کردن روش های مختلف، 

با روش کدگذاری )coding( آشنا شدم.
با همین روش چند وقتی پیش رفتم و شروع کردم به یادگیری 
زبان انگلیسی و نتیجه ای که به دست اومد شگفت انگیز بود!

به  بودم،  خونده  این روش  با  یک بار  فقط  که  را  لغاتی  تمامی 
تعداد خیلی زیاد، برای مدت تقریباً 5 تا 6 روز به خاطر داشتم. 
تأکید می کنم فقط با یک بار خواندن بدون هیچ تمرین دیگه ای!

رو  تخصصی  زبان  امتحان  تنبل هستم،  کالً  ازاونجایی که  ولی 
هم شب امتحان خوندم.

تمام لغات کتاب رو توی یک شب با همین شیوه ای که جدیداً 
کشف کرده بودم، حفظ کردم و امتحان زبان تخصصی رو دادم.

روزی که نمرات زبان تخصصی  اومد، تفاوت من با همکالسی هام 
آشکار شد. نمره زبان تخصصی ام شده بود 20، بدون اینکه 
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هیچ نمره ی اضافی از استاد دریافت کنم، درحالی که دوستام 
به دنبال پاچه خواری از استاد برای گرفتن نمره ای برای پاس 

شدن بودن.
خیلی احساس خوبی داشتم از اینکه نمره ماکس تمام دانشگاه 
شده بودم، احساس غرور افتخار و اعتماد به سقف داشتم!آره 

خالصه کسی حریفم نمی شد!

از همون دوران به بعد همین شیوه رو به کاربستم و پوزه ی هر 
لغت انگلیسی رو که با اون مواجه می شدم به خاک می مالیدم.

امروز  تا  چقدر  که  رسیدم  نتیجه  این  به  تازه  روز  بعدازآن 
بی خود و بی جهت تقال می کردم و سؤالم این بود که چرا من 
بودم  تلف کرده  رو  خودم  وقت  این همه  و  نمی گیرم،  نتیجه 
که با شیوه ی سنتی و قدیمی زبان انگلیسی رو یاد می گرفتم 
چون که تکرار طوطی وار فقط و فقط خیانت در حق خودم ، زمانم، 

انرژی ام و تمام هزینه هایی بود که می کردم.

که  داشتنی  از همین روش دوست  استفاده  با  کتاب  این  تو 
عشق منه، 50 تا از کاربردی ترین لغات انگلیسی رو با کمترین 
تا آخر این کتاب رو  زحمت وهزینه یاد خواهید گرفت. حتما 
نتایجی که خواهید دید شگفت زده  از  مطالعه کنید چون که 

خواهید شد.
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فصل اول

www.takbook.com

http://vocabstarter.ir/


www.vocabstarter.ir 8

وکب استارتر
این روش چطوری کار میکنه؟

جدیداً  )کدگذاری(واژه ها  کدینگ  یا  تصویرسازی  روش 
به عنوان یکی از روش های جدید برای به خاطر سپردن بهتر و 
حفظ راحت تر  لغات در زمان کمتر مطرح شده که امکان ماندگاری 

بیشتر لغات در حافظه زبان آموزان عزیز رو فراهم می کنه.

به منظور  گوناگونی  روش های  و  یادگیری  روش های  امروز  تا 
روش های  بین  در  معرفی شدن.  و  شناخته  یادگیری  تسریع 
گوناگون تدریس و یادگیری و به ذهن سپردن لغات زبان های 
خارجی که ارجح تر از روش فراگیری به کمک معادل یا ترجمه 
کمک  به  یادگیری  روش  دو  شناخته شدن،  مادری  زبان  در 
تصویر و یادگیری به کمک کلمات کلیدی یا کلیدواژه ها به عنوان 
مؤثرترین و عملی ترین روش های یادگیری، و به خاطر سپردن 
محققین  توسط  خارجه  زبان های  آموزش  در  جدید  واژه های 

زبان شناس معرفی و تأییدشده . 

یکی از این روش ها که از زبان مادری زبان آموز بهره می بره 
روش  تحت اللفظی  به صورت  یا   Keyword Method رسماً  و 
زبان آموزان  بین  حاضر،  حال  در  نام گرفته،  کلیدواژه ای 
کدبندی  یا  کدینگ  روش  به  لغات  یادگیری  به  فارسی زبان 

شناخته شده و از محبوبیت باالیی برخوردار هست.
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روش کلیدواژه یا روش کدبندی یا همون ُکدینگ 

خودمون:

تو این روش که به یادگیری لغات با کمک عبارات و واژه های 
کلیدی آشنا و به نوعی تصویرسازی ذهنی به تسریع و ماندگاری 
بیشتر یادگیری کمک می کنه، زبان آموز باید یک کلمه یا عبارت 
موردنظر  زبان  کلمه  به  نزدیک  و  هم صدا  که  مادری  زبان  از 
کلمه  به  که   با تصویری ذهنی  و   خاطر بسپاره  به  رو  هست 
وجود  نیز  کلمه  معادل  یا  معنی  آن  در  که  داره  ارتباط  اصلی 

داره.

با این شیوه ضمن ارائه ی جمله کدبندی شده که شامل معادل 
یا ترجمه یک لغت انگلیسی و همچنین کلمه کلیدی معادل های 
ارائه میشه.  انگلیسی هم،  یا هم معنی  تلفظ توضیح  فارسی، 
واژه ها  یادگیری  برای  عناصر ضروری  و  تمامی روش ها  پس، 
برای زبان آموزان عزیز فراهمه تا بتونن به بهترین شیوه به 
زبان  در  رایج  واژگان  این  خاطرسپاری  به  و  مرور  فراگیری، 

انگلیسی بپردازن

. چه قدر رسمی صحبت کردم!
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بدون  1دقیقه  از  کمتر  در  لغت  هر  یادگیری 

فراموشی:
 

همون طور که در باال هم اشاره شد، اول از همه استفاده از 
روش کدینگ و جمالت کدبندی شده کلیدی، که بعضاً مستلزم 
می تونه  نیز هست،  زبان آموزان  از سوی  ذهنی  تصویرسازی 
میزان  به  رو  لغات  این  سپاری  خاطر  به  و  یادگیری  سرعت 
واژگان  اینکه کدهای  به  توجه  با  و  بده  افزایش  قابل توجهی 
کمکی  عناصر  سایر  همراه  به  کتاب  این  در  و  تنظیم  قبل  از 
نظیر معادل فارسی، توضیح با ذکر مثال انگلیسی، تلفظ و … 
در اختیار شما عزیزان قرارگرفته، شما دیگه ازنظر زمان هم 

محدودیتی نخواهید داشت.

از کتاب 504 واژه کاربردی  در این کتاب 50 لغت کاربردی 
زبان آموز  توسط شما  تا  است  آماده  همین شیوه  با  انگلیسی 

عزیز ضربه فنی بشن!

چندین  از  که  زمان هایی  میانگین  به  توجه  با  تخمینی  زمان 
همراه  به  لغت  یک  حدوداً  یادگیری  برای  مختلف  زبان آموز 
مثال ها در جمله  به ثبت رسیده ، معادل حدوداً 1 دقیقه برای 
هر لغت هست که با یک محاسبه ساده خواهیم دید که به طور 
متوسط و درمجموع طی 50 دقیقه مطالعه زبان آموز می تونه این 
لغات  رو یاد بگیره که نهایتاً با نیاز احتمالی به مرور برخی لغات 
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)پیش از اتمام کتاب( و یا استراحت کوتاه بعد از هر10 تا 15 
دقیقه مطالعه )به منظور کمک به تثبیت آموخته ها(، این زمان 
به تقریباً 1 ساعت 30 دقیقه خواهد رسید. یعنی حتی ممکنه 
به مرور  آنکه  از  پیش  فشرده  و  یک روزه  برنامه ریزی  یک  با 
لغات قبلی نیاز باشه، تمامی لغات این کتاب رو بامعنی، تلفظ و 
کاربرد در جمله به خاطر بسپارین. البته این کتاب قطعاً اون قدر 

جذابیت خواهد داشت که چند بار اون رو مطالعه کنید.

آیا این کتاب به پیش نیاز خاصی  نیازی داره؟

تقریباً میشه گفت که نه نداره! تمام مطالب این مجموعه نیاز به 
پیش نیاز خاص و یا گذراندن دوره های دیگه نداره و با داشتن 
تالش و  پشتکار می تونید به سادگی اون رو یاد بگیرین و از 
. البته  سریع ترین روش یادگیری زبان انگلیسی لذت ببرید 
برای دانشجویان و بزرگ ساالن بهتر جواب  می ده ولی در هر 
سنی می شه از این روش استفاده کرد. چی بهتر از این برید 

حالشو ببرید!

همه چیز آماده است!  حاال تصمیم با شماست اگه می خواهین 
که همچنان با شیوه ی سنتی عمل کنین و با صرف زمان، انرژی 
و هزینه فراوان انگلیسی را یاد بگیرین خب برید ولی در نظر 
داشته باشین که یادگیری به شیوه ی سنتی و تکرار طوطی وار 
لغات فقط و فقط خیانت در حق زمان،هزینه،انرژی و تالش های 
می ده  شما  به  کتاب  این  که  نتیجه ای  به  قطعاً  و  خودتونه 
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نمی رسید. گذشته از این بسیاری از زبان آموزان هستن که 

با استفاده از همین روش با کمترین زحمت بیشترین نتیجه رو 
می گیرن و اگه می خواهین که از اون ها عقب نمونید چاره ای 
به غیراز این کتاب ندارین و باید شیوه ی سنتی رو کنار بذارین 
حال  در  نوین  شیوه های  نخواهید  چه  بخواهید  چه  که  چون 

جایگزین شدن با روش های کم بازده قدیمی هستن.
حتی دقیقه ای رو برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت هدر ندید 
و یادگیری زبان انگلیسی رو از همین جا و همین االن  شروع 
کنین. اگر واقعاً به هدفتون که یادگیری زبان انگلیسی هست 
همه چیز  چون  نیست  بهانه ای  و  عذر  هیچ  جای  باشین  پایبند 

برای شما حاضره. فقط کافیه که با این کتاب همراه بشین.
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فصل دوم
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این  با  واژه  هر  برای  باشد  قرار  اگه  که   می پرسن  خیلی ها 
شیوه یک داستان بسازیم یا به اصطالح کدینگ انجام بدیم ، 

آیا واژه ها رو باهم قاطی نمی کنیم و اون ها واز یاد نمی بریم؟

خبر خوب اینجاست که ذهن ما هیچ محدودیتی برای به خاطر 
سپردن داستان ها نداره به همین خاطره  که ما همیشه خالصه ای 

از داستان هایی که شنیده یا خوندیم رو به یاد داریم.

با این کار در حقیقت از نیمکره سمت راست مغز که مسئول 
ثبت تصاویره استفاده می کنیم به جای اینکه با تکرار طوطی وار، 
لغات رو با استفاده از نیم کره سمت چپ یاد بگیریم عالوه بر 
این نیمکره سمت راست جایگاه حافظه بلندمدت هست و در 
همون لحظه مطالب رو به حافظه بلندمدت می سپاریم پس جای 
هیچ نگرانی بابت  فراموشی وجود نداره و خواهش می کنم که 

ترس  به دل خودتون راه ندید.

کسایی که وقت کتاب خواندن ندارن یا به هر دلیلی نمی خوان 
از کتاب استفاده کنن،  می تونن با استفاده از فایل صوتی این 
کتاب باکیفیت بهتر و بیشتر لغات رو با  همین شیوه یاد بگیرن.

فایل صوتی این محصول عالوه بر اینکه تأثیر بیشتری تو  سرعت 
و کیفیت یادگیری داره تلفظ صحیح واژگان و کاربرد آن ها در 
جمله با تلفظ درست رو هم به همراه خودش داره. همچنین 
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می تونید در موبایل یا ضبط ماشین خود از فایل صوتی اون در 
اوقاتی که بیکار هستین استفاده کنین و یک قدم به هدف 
خود که یادگیری و کاربرد زبان انگلیسی در زندگی تون هست 

نزدیک تر بشین.

با ذکر چند مثال این موضوع خیلی راحت تر واستون 
جا میفته:

به  با شیوه ی کدینگ  رو    Essential واژه ی  داریم  قصد  مثالً 
خاطر بسپاریم.

اول از همه باید بدونیم که Essential به چه معناست؟
معنی این واژه: ضروری، کاربردی ، واجب

بعد باید شیوه ی تلفظ این واژه رو بدونیم؟
/ ِاِسنشال/

اون باید با استفاده از تلفظ واژه که /ِاِسنشال/هست و معنای 
اون که /ضروری/ هست و کلمه ای مشابه در زبان فارسی یک 

ارتباط برقرار کنیم یا به عبارتی دیگه داستان کوتاه بسازیم:

www.takbook.com
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توی سرما  باید  آدم  توی سرما  پوشیدن ضروریه  ِاِسن شال 

شال بپوشه!

اََصن شال پوشیدن ضروریه! واجبه!
به همین راحتی و سادگی با صرف کمترین زمان یک لغت رو تا 
آخر عمر یاد گرفتیم، طوری که هیچ وقت فراموشش نمیکنیم.

یاد  ما  آورد  زبان  به  Essential رو  کلمه ی  جا  هرکسی در هر 
شال پوشیدن تو سرما که ضروری هست میفتیم!
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یه مثال دیگه:

می خواهیم واژه ی Vanish رو کدینگ کنیم:
خب معنی واژه چیه؟

ناپدید شدن، غیب شدن
تلفظش؟
/َونیش/

داستان ما ؟
تصور کنید که یک زنبور اومد َو منو نیش زد و ناپدید شد!

یک زنبور آمد َو نیش زد منو و ناپدید شد!
تامام!

شما  لغات  دامنه ی  به  که  دیگه  کاربردی  واژه ی  یک  هم  این 
افزوده شد.

واقعاً جای تبریک داره، اگر اونجا بودم حسابی برای شما دست 
می زدم.
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مثالی دیگه:

Absurd
معنی؟

احمقانه
تلفظ؟

/اَبُسرد/ یا /اَبُزرد/
کدینگ؟

آب سرد خوردن تو این سرما کار احمقانه ایه!
واقعاً کی تو این سرما آب سرد می خوره ؟ احمقانست.

این هم تامام!
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تبریک! در کمتر از 3 دقیقه 3 واژه ی کاربردی زبان انگلیسی 

رو یاد گرفتین.

با همین شیوه می تونید هر واژه ای رو که با اون روبه رو شدین 
رو توی  کمتر از 1 دقیقه از پا دربیارین و پوزه اش رو به خاک 

بمالین.

تنها کاری که باید  بکنین اینه که خالقیت خودتون رو به کار 
بندازین و یک کدینگ مناسب برای هر واژه پیدا کنین. ولی 
اگ حالشو ندارین که خالق باشین مشکلی نیست ما به جای شما 
خالقیت به خرج می دیم و برای هر واژه مناسب ترین کدینگ 
رو پیدا می کنیم و شما فقط کافیه که  توجه کنین و اونچه که 

به شما گفته میشه رو تجسم کنین.

کار تمومه. مطمئن باشین از امروز به بعد شما دیگه اون آدم 
برابر  چند  شما  انگیزه  قطعاً  و  بود  نخواهید  سابق  بی انگیزه 
میشه. در حدی که دیگران تعجب خواهند کرد که شما چطوری 

تو کمترین زمان تا این حد پیشرفت می کنین!

در پایان فقط باید خدمت شما عرض کنم مثال هایی که  در ادامه 
آموزش آورده شده صرفاً جهت اینه که شما جایگاه واژگان رو 
توی جمله درک کنین، اگه تو مثالی متوجه منظور جمله نشدین، 
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از   باالتر  سطحی  تو  که  چون  نیست،  نگرانی  برای  جایی  اصالً 

سطح ابتدایی هستن.
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دانلود نسخه کامل کتاب+فایل صوتی

همین اآلن میتونین کتاب + فایل صوتی رو تهیه کنین
برای تهیه روی لینک زیر کلیک کنین:

دانلود کتاب  + فایل صوتی
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