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آیا می دانید میزان موفقیت شما در یادگیری یک زبان به تعداد لغاتی است که می دانید؟ شاید بپرسید چرا؟ به سه دلیل :

 1. لغات کلید ارتباط محسوب می شوند. 

2. دایره واژگان قوی به تقویت دیگر مهارت های زبانی کمک می کند. 

3. هر چه لغات بیشتری بدانید، حجم بیشتری از لغات را یاد می گیرید. 

با این دیدگاه در مقاله امروز به معرفی چهار استراتژی مؤثر برای یادگیری لغات می پردازم.

1. کالوکیشن ها )همانید ها( را یاد بگیرید.

کالوکیشن یا همایند عبارتست از دو یا چند کلمه که معموال در کنار هم استفاده می شوند. از نظر بومی های انگلیسی زبان 

فقط این دسته ازترکیب کلمات درست و طبیعی هستند.به همین دلیل یادگیری کالوکیشن ها بسیار اهمیت دارد زیرا به شما 

کمک می کنند که شفاف تر و مسلط تر صحبت کنید در نتیجه افراد بومی زبان منظور شما را بهتر متوجه شوند. 

به چند مثال از کالوکیشن ها دقت کنید: 

A quick shower  )دوش 5 دقیقه ای( نمی توان بجای quick  از fast  استفاده کرد. 

 Make a mistake )اشتباه کردن( به جای  make نمی توان از  do استفاده کرد. 

 Do your homework )انجام دادن تکالیف تان( بجای  do  نمی توان مثاًل از  make استفاده کرد.

چگونه کالوکیشن ها را یاد بگیریم؟ 

 vaguely الف(آن ها را به صورت ترکیبی از کلمات مجزا یاد نگیرید بلکه به عنوان یک واحد زبان یاد بگیرید .مثال عبارت

remember  )به سختی به خاطر آوردن( را به صورت یک جزء واحد یاد بگیرید نه کلمه به کلمه.
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ب( وقتی کلمه جدیدی یاد می گیرید سعی کنید نمونه هایی از کالوکیشن های آن کلمه را با کلمات دیگر پیدا کنید. مثاًل 
وقتی کلمه "risk” را یاد می گیرید کالوکیشن آن یعنی  “take risk”را هم یاد بگیرید. 

ج( زیاد مطالعه کنید.
یکی از بهترین روش ها برای یادگیری کالوکیشن ها خواندن آن ها در متن است. بعضی از کالوکیشن ها  بسیار متداول بوده 

و در اغلب متون انگلیسی وجود دارند.روزنامه ها یکی از مناسب ترین منابع برای این منظور هستند. 

2. عبارات فعلی را یاد بگیرید. 
عبارات فعلی از فعل و یک حرف اضافه تشکیل می شوند و این حروف اضافه معموالً معنای فعل را تغییر       می دهند. مثال 

فعلgive  به معنی دادن یک چیزی به کسی است. اما وقتی با حرف اضافه up همراه می شود به معنی "تسلیم شدن" است. 
مثاًل: 

I want to give up learning French. 

می خواهم یادگیری زبان فرانسه را کنار بگذارم. 
در اینجا می توانید لیستی از 55 عبارت فعلی پر کاربرد را دانلود کنید.

یادگیری عبارات فعلی به شما کمک می کند که مسلط تر صحبت کنید و نحوه اسپیکینگ شما طبیعی تر به نظر برسد.
همچنین می توانید منظور خود را در نوشتار و گفتار آسان تر منتقل کنید. 

عبارات فعلی را چگونه یاد بگیریم؟ 
عبارات فعلی را در داخل جمله و به عنوان بخشی از جمله یاد بگیرید. این امر فرآیند یادگیری را تقویت می کند زیرا می 

توانید موقعیتی که آن جمله را توصیف می کند را تصویر سازی کنید. مثال: 
I want to take up French so that I can move to France.

 می خواهم به کالس زبان فرانسه بروم تا بتوانم به فرانسه بروم . 

در اینجا می توانید تصویری از یک موقعیت را در ذهن خود ایجاد کنید.
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3. کلمات اتصال ساز را یاد بگیرید. 
منظور از این کلمات ، کلماتی هستند که به شما کمک می کنند تا در مکالمات ، افکار و مفاهیم خود را به همدیگر متصل 

کنید. 
برای آنکه بتوانید یک اسپیکر با اعتماد به نفس به نظر برسید، یکی از مواردی که به آن نیاز دارید این است که بتوانید 

جریانی پیوسته از جمالت منطقی را ایجاد کنید.مثاًل برای اعالم موافقت خود با چیزی که یک فرد بیان کرده استفاده از این 
عبارات خیلی مفید است : 

 I absolutely agree. 

That’s a good point. 

You’re right.  

 یا برای نشان دادن معایب و محاسن یک چیز می توانید از این عبارات استفاده کنید و بحث خود را منطقی و منسجم تر 
کنید. 

 On the other hand, … 

Having said that, … 

شاید بپرسید چه کلمات یا عبارات اتصال دهنده را باید یاد بگیرم. 
باید بگویم بهترین کار این است که هر گاه به عبارت جدیدی برخورد می کنید که از گروه عبارات اتصال دهنده است سعی 

کنید آن عبارت را در زیر یکی از دسته های زیر ثبت کنید. 
• آغاز کردن مکالمه	

 )let me tell you something(                                                                                                       مثاًل 

• اضافه کردن یک نکته	
                                          ) not only ….. but also(  مثالً 

• معرفی لیستی از موارد 	
)firstly…, secondly...(                                                                                                              مثاًل

• موافقت کردن با کسی 	
)I absolutely agree(                                                                                                                    مثاًل
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4. دانسته های خود را به کار بگیرید.

هر چیزی  را که در زبان انگلیسی یاد می گیرید باید بالفاصله در گفتار و نوشتار خود استفاده کنید تا خوب در ذهن تان 
نقش ببندد.حتما این جمله را از حضرت محمد)ص( شنیده اید که "آفت علم فراموشی است!" برای ساده سازی این مرحله 

می توانید پروسه سه مرحله ای زیر را انجام دهید: 
مرحله 1: عبارت را در جمله ببینید. 

بعد از حفظ کردن یک کلمه یا عبارت سعی کنید آن را در چند مثال ببینید.اغلب دیکشنری های برتر برای هر کلمه مثال 
های متعددی عنوان می کنند. به این ترتیب با نحوه کاربرد آن کلمه یا عبارت در عمل بیشتر آشنا می شوید. 

مرحله 2: با صدای بلند آن جمالت را بگویید. 
شاید شما از نوع فراگیران بصری باشید.یعنی افرادی که با دیدن می توانند بهتر یاد بگیرند. اما حتی اگر این گونه باشند با 
گفتن جمالت با صدای بلند روند یادگیری را سریع تر می سازید.در این حین سعی کنید از تخیل خود نیز استفاده کنید.

موقعیت آن جمله را تصور کنید  و جزئیات دقیق جمله را تصویر سازی کنید. 

مرحله 3: جمالت خود را تولید کنید. 
سعی کنید هر چه را یاد گرفته اید در نوشتار و گفتار خود استفاده کنید. و جمالتی تولید کنید که ساخته و پرداخته ذهن 

خودتان باشند. بهترین توصیه من این است که سعی کنید این جمالت مربوط به مسائل روزمره زندگی شخصی خودتان 
باشند. 
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