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برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید! 
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!

یادگیری سریع واژگان با سه تکنیک فانتومی

وقتی افراد مختلف از من می پرسند که چگونه واژگان خود را به سرعت افزایش دهم و آن ها را در ذهن ماندگار کنم، خیلی 
کنجکاو می شوم ببینم این افراد از چه روش هایی استفاده می کنند. برخی از این افراد سعی می کنند هر لغتی را که می بینند 
حفظ کنند حتی اگر این لغات چندان در مکالمات واقعی کاربرد نداشته باشند. از طرفی دیگر عده ایی هستند که نمی دانند 

از کجا باید شروع کنند و امیدوارند که لغات بدون تالش در ذهنشان نقش ببندد. و باالخره گروهی دیگر هستند که مستقیم 
سراغ دیکشنری می روند و هر نوبت یک حرف از کلمات دیکشنری را حفظ می کنند. می دانیم که یکی از عوامل مهم توانایی در 
مکالمه به یک زبان خارجی دارا بودن بانک واژگان قدرتمند است. متأسفانه بسیاری از زبان آموزان برای یادگیری و نگاه داشت 

لغات از روش مناسبی برخوردار نیستند.
همه چیز به روش یادگیری بستگی دارد، برای آنکه بتوانید به طور مؤثری لغات انگلیسی را فرابگیرید به دو چیز نیازمندید. اول 
نقشه یادگیری لغات، دوم روش های مؤثر حفظ واژگان. باید دانست که حفظ واژگان در قدم اول لزوما به معنی تسلط بر واژگان 
نیست. آنچه از فراموش شدن لغات جلوگیری می کند عبارت است از مرور و استفاده کلمات به تناوب در موقعیت های مختلف. 

این جمله حضرت علی )ع( که می فرماید دانش همراه با عمل است و نیز سعدی شیرازی که می گوید عالم بی عمل به چه ماند؟ 
به زنبور بی عسل، مصداق همین واقعیت است. در این مقاله به معرفی سه روش اثرگذار می پردازیم که به کمک آن ها می توانید 

بانک واژگان خود را به سرعت افزایش دهید:
1. تا جایی که امکان دارد با خودتان حرف بزنید
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توانایی درک کلمات، اصطالحات و جمالت در یک زبان خارجی قطعاً بسیار لذت بخش است لیکن رسیدن به این توانایی به 
تنهایی چندان کارساز نخواهد بود. برای آنکه بتوانید در مکالمات مؤثر عمل کنید باید به یک دیکشنری سیار تبدیل شوید. 

به عبارت دیگر پس از اسکن کلمات در ذهن خود باید بالفاصله آن ها را در دنیای واقعی و مکالمات به کار بگیرید. بسیاری از 
افراد از خأل لغت و گرامر خود چندان آگاه نیستند ولی زمانی که شروع به صحبت کردن می کنند تازه متوجه این خأل می شوند. 

به همین دلیل یکی از بهترین تکنیکها برای هر زبان آموز این است که هر روز با خود صحبت کند با گزارش کارهای روزمره، 
توصیف چیزهایی که می بینید، برنامه هایی که برای پایان روز دارید، توضیح در مورد علت انجام دادن یا انجام ندادن کارها، 
ناگهان متوجه می شوید که چه اصطالحات و کلماتی نیاز دارید تا خأل موجود را پر کنید. همراه با خود یک نوت پد با خود 

همراه داشته باشید و کلماتی را که می خواهید یاد بگیرید ثبت کنید تا هر موقع به آن ها احتیاج داشتید به راحتی در اختیارتان 
باشد. این روش به شما کمک می کند تا در بیان کلمات به سرعت روان شوید همچنین این روش در به خاطرآوری کلماتی که 

از قبل یاد گرفته اید بسیار اثرگذار است. هر چه بیشتر یک کلمه را در ذهن خود فعال کنید عمیق تر در ذهنتان نقش بسته 
و احتمال فراموش کردن آن کاهش می یابد. اگر امکان صحبت کردن با یک فرد انگلیسی زبان را ندارید صحبت کردن با خود 

روشی بسیار تأثیرگذار است.
2.  از نمانیک )mnemonic( و تخیل استفاده کنید.

نمانیک عبارت است از یک ابزار با تخیل که به فرد کمک می کند تا سریع تر یک چیز را به خاطر بیاورد. در این روش از سه 
اهرم ارتباط، تصویر و ریتم استفاده می شود. یکی از افرادی که در استفاده از نمانیک ها بسیار ماهرانه عمل می کند استاد 

مرتضی جاوید هستند. در ادامه این مبحث به ۴ تکنیک حفظ واژگان به نقل از ایشان می پردازم.
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الف( تکنیک ریشه یابی:
در این تکنیک کلمات از یک ریشه هستند. مثال run )دویدن( runner )دونده( – water )آب( watery  )آبکی(

ب( تکنیک هم آوایی:
در این تکنیک از شباهت های آوایی بین لغت و معنی استفاده می کنیم که این شباهت می تواند یا در حروف باشد یا در ریتم. 

مثال هم آوایی در حروف مشترک: kettle – کتری      sugar – شکر
مثال هم آوایی در ریتم: soar – اوج      quote – نقل قول

ج( قطعه قطعه سازی: ابتدا واژه انگلیسی را به چند قطعه تقسیم می کنیم، بهترین قطعه را انتخاب می کنیم )هر قطعه که تصویر 
بهتری به ما می دهد( درنهایت تصویر آن قطعه را به تصویر معنی پیوند می دهیم. مثال:

expand:    گسترش دادن  → ex + pand

تصور کنید دارید پندهای بزرگان را گسترش می دهید و می خواهید که او نیز آن پند را گسترش دهد.
information  :  اطالعات = in + form + ation

فرمی را مجسم کنید که روی آن اطالعات را ثبت کرده اید.
د( شبیه سازی: ابتدا کلمه را پشت سر هم تکرار می کنیم سپس دقت می کنیم که یاد چه کلمه ای در زبان مادری مان می افتیم.

مثال:
shriek : جیغ زدن  → شریک

مجسم کنید که شریک شما سر همه مشتری ها جیغ می زند.
intentionally: عمدا → تنش

می توانیم این گونه شبیه سازی کنیم که این تنش را علی عمدا بر طرف کرد.
3. لیست لغات درست کنید و به کار ببرید.

   



 تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به سایت دکتر زبان است 4
و هرگونه کپی، برداشت و انتشار آن مطابق با قوانین کپی رایت پیگرد قانونی دارد.

لیست واژگان به ویژه اگر در آغاز مراحل یادگیری یک زبان خارجی هستید شیوه ای بسیار عالی برای یادگیری و افزایش بانک 
واژگان است. علت آنکه لیست لغات در یادگیری و حفظ واژگان می تواند تا این حد قدرتمند باشد در قانونی به نام قانون زیف 
نهفته است. بر اساس قانون زیف اگر تمام کلمات یک کتاب را بشماریم و از زیاد به کم مرتب کنیم به این نتیجه می رسیم که 
رتبه هر کلمه با فراوانی )بسامد( همان کلمه نسبت عکس دارد، یعنی تعداد دفعاتی که هر کلمه در متن ظاهر می شود با رتبه 

همان کلمه در متن رابطه معکوس دارد. این نسبت در کلمات کل متن برقرار است؛ که به قانون زیف معروف شده است. بر 
طبق زیف کلمه ای که در رتبه 1 قرار دارد دو برابر بیشتر از کلمه ای در متن ظاهر می شود که در رتبه 2 قرار دارد و 3 برابر 

بیشتر از کلمه ای ظاهر می شود که در رتبه 3 قرار دارد و همین طور تا آخر.
او این قضیه را با اصل کمترین کوشش توجیه کرد. انسان ها بر اساس این اصل تمایل دارند کارهای خود را به گونه ای ساده تر 

انجام دهند و در نوشتن متنی سعی دارند بیشتر از کلمات تکراری استفاده کنند؛ و به همچنین در هنگام صحبت کردن و 
سخنرانی سعی دارند کلمات کمتری را بیشتر تکرار کنند. زیف بر مبنای اصل کمترین کوشش، اهمیت کوتاه نویسی مقاله ها را 
از طریق به کارگیری واژه های کمتر برای یک مفهوم مورد تأکید قرار داد. وی در همین زمینه بیان کرد در شرایطی که می توان 

برای بیان یک مفهوم از یک واژه استفاده کرد، به کارگیری واژگان متعدد برای بیان آن مفهوم در یک مقاله بی معنی است.
مصداق این قانون در یادگیری لغات این است که برخی لغات نسبت به برخی لغات دیگر بیشتر تکرار می شوند و به همین دلیل 

است که فراگیران زبان خارجی باید روی این دسته از کلمات بیشتر تمرکز کنند.
این سه روش روش هایی هستند که طی چند صدسال به منظور افزایش حجم واژگان دائماً مورد استفاده قرار گرفته است. 
مطمئنم که افزودن هر کدام از این روش ها در برنامه یادگیری و توسعه بانک واژگان قدرتمند کمکی شایان به شما خواهد 

نمود.بنابراین اگر کسی از شما راهکارهای افزایش سریع واژگان را پرسید می توانید این مقاله را معرفی کنید. نظر شما دوست 
عزیز انگلیسی زبانم چیست؟ لطفاً اگر درزمینه یادگیری لغات ایده یا نظری دارید آن را در پایین همین مقاله برای ما بنویسید تا 

دیگران نیز استفاده کنند. منتظر شنیدن نظرات شما هستم.

   


