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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!

احتماال واژگان مهم ترین بخش در یادگیری هر زبان به شمار می رود .بدون واژگان ،نمی توان صحبت کرد .با یک بانک
واژگان مختصر می توانیم منظور خودمان را بیان کنیم؛ بی آنکه با گرامر آن زبان آشنایی داشته باشیم.
مانند :آب ،غذا ،اتوبوس و . ...
توسعه بانک لغات امری است بسیار مهم و کلیدی ،اما از طرفی می تواند خیلی نیز خسته کننده باشد .اما برای اینکه به زبان
انگلیسی کامال مسلط صحبت کنید ،باید بهره مناسبی از واژگان داشته باشید .همانطور که می دانید سخت ترین بخش هر
آزمون مانند  TOEFLیا  ، IELTSمربوط به بخش واژگان است.
برای رقابت در سطوح اجرایی یا دانشگاهی نیازمند درک کامل کلمات پیچیده و اصطالحات خاص هستید.
از دیگر دالیل مهم یادگیری واژگان این است که می توانید دقیق تر و مختصرتر صحبت کنید .یعنی بتوانید با تعداد کلماتِ
کمتر ،منظور بیشتری را به طرف مقابل برسانید.
بسیاری از زبان آموزان به همین دلیل ،می خواهند که دایره واژگان خود را افزایش دهند.
اگر یادگیری و حفظ کلمات به روشی نادرست انجام پذیرد ،این موضوع به سرعت به امری کسالت بار تبدیل شده و شما را از
پای در خواهد آورد.
مطمئنا بسیاری از شما با افزایش دایره واژگان خود می توانید انگلیسی را راحت تر صحبت کنید.
اما چه طور؟
همه زبان آموزان دوست دارند با مردم کشورهای مختلف صحبت کنند .به کالسهای مختلف می روند اما اغلب آنان هیچ وقت
نمی توانند به آن زبان به خوبی صحبت کنند .در نتیجه احساس بازنده بودن می کنند!
این دسته زبان آموزان معموال لیستی خسته کننده و باال بلند از لغات تهیه می کنند که اغلب کارایی چندانی ندارد .زیرا به
دلیل فراموشی لغاتی که به تازگی یاد گرفته اند ،احساس سرخوردگی به آن ها دست می دهد .همچنین وقتی نمی توانند
بهترین کلمه را در موقعیت مناسب استفاده کنند ،مضطرب می شوند.
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اما آیا تقصیر از این افراد است؟ آیا آن ها افرادی کندذهن یا ناتوان هستند؟ البته که نه!
در واقع مشکل اینجاست که این افراد تالش می کنند ،زبان انگلیسی را به روشی قدیمی و منسوخ شده یاد بگیرند.
برای شناخت مردم یک کشور باید بتوانید به زبان آن ها صحبت کنید .یادگیری واژگان اگر از راه درست انجام شود خیلی
سخت نیست .به خواندن این مقاله ادامه دهید تا برایتان بگویم که چه طور می توان به طور موثرتری ،واژگان جدید را یاد
گرفت.
استراتژی های حفظ کردن لغت
در اینجا در مورد دو روش به خاطر سپاری کلمات جدید و یک روش دیگر برای افزایش واژگان در موقعیت های خاص
صحبت می کنم.
در هر سطحی از زبان انگلیسی که قرار دارید می توانید از این استراتژی ها استفاده کنید .این استراتژی ها ،حفظ لغات را
برای شما آسان تر می کنند.
 .1هرگز کلمات را به تنهایی یاد نگیرید.
معنی کلمات را در جمله یاد بگیرید .مثال اگر می خواهید معنی کلمه  annoyingرا یاد بگیرید ،جمله ای را یادداشت کنید
که این کلمه در آن به کار رفته باشد.
بهتر است جمله ای که انتخاب می کنید ،مربوط به زندگی واقعی و روزمره خودتان باشد.
مغز شما چیزی را که مربوط به شما باشد ،سریع تر به یاد می آورد .چیزهایی که خنده دار ،ناراحت کننده و یا خجالت آور
هستند .هر احساسی می تواند به ساخت یک جمله شخصی کمک کند.
به عنوان مثال ،جمله
My husband is very ‘annoying’ when he watches soccer.
همسرم موقع تماشای فوتبال خیلی اعصاب خرد کن می شود.
My friend doesn’t stop talking. It’s frickin ‘annoying’.
دوستم نمی تواند جلوی صحبت کردنش را بگیرد؛ این کارش واقعا آزار دهنده است.
این جمالت در صورت واقعی بودن در زندگی شخصیتان ،می توانند گزینه های خوبی باشند .زیرا می توانید موقع خواندن،
آنها را تجسم کنید.
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این روش دو مزیت دارد:
اول اینکه اگر کلمه ای را در این چارچوب قرار دهید ،احتمال یادگیری آن بیشتر می شود .مثال در مثال باال کلمه
( annoyingآزاردهنده) را به همسرتان ربط داده اید ،بنابراین این کلمه را عمال به زندگی خود وارد کرده اید .قرار دادن
کلمات در موقعیت واقعی ،احتمال به خاطر سپاری و به یاد آوری آنها را بیشتر می کند .اما ،چرا؟ چون که کارکرد مغز ما
به این صورت است .در واقع مغز انسان ،عاشق یادگیری چیزهایی است که برایش آشنا هستند.
مزیت دوم این که وقتی کلمه مورد نظر را در یک جمله قرار می دهید ،یاد می گیرید که چگونه از آن کلمه (یا گروه
کلمات) به شکل درست استفاده کنید .مثال کلمه ( remindیادآوری کردن) را در این جمله در نظر بگیرید:
That restaurant reminds me of my ex-friend.
اون رستوران مرا یاد دوستم می اندازد.
در اینجا نه تنها کلمه  remindرا یاد می آموزیم ،بلکه کاربرد حرف اضافه  ofو ضمیر  meدر کنار کلمه  remindرا
نیز یاد می گیرید.
 .2یک وضعیت یا کلمه مشابه در زبان مادری را با کلمه جدید پیوند دهید.
هنگامی که می خواهید ،یک کلمه جدید را یاد بگیرید ،به روش زیر عمل کنید:
چشمانتان را ببندید و ببینید با فکر کردن به کلمه مورد نظر چه چیزی یا چه موقعیتی به ذهنتان خطور می کند .به عبارت
دیگر ،آن کلمه شما را یاد چه چیزی می اندازد؟
فرض کنید می خواهیم کلمه ( piousوارسته ،با ایمان) را یاد بگیریم .می توانیم این کلمه را با "پایه" در فارسی ربط دهیم.
مثال بگوییم علی پایه اس.
Ali PIOUSLY said his prayers every night before bed.
علی هر شب قبل از خواب نمازش را با وارستگی می خواند.
یا کلمه ( fertileحاصلخیز) را می توان با کلمه "فرت و فرت" شبیه سازی کرد.
Most fiction writers have FERTILE imaginations.
اغلب نویسندگان رمانهای علمی تخیلی نخیالت باروری دارند.
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این روش که به نمانیکس معروف است سالهاست که در دنیا امتحان خود راپس داده؛پس چرا شما امتحانش نمی کنید؟

و اما در پایان تکنیکی به شما ارائه می دهم که با خیال راحت بتوانید در هر موقعیتی صحبت کنید.

آیا همیشه در مورد اینکه نمی توانید با افراد انگلیسی زبان زمانی شاد را سپری کنید ،ناراحتید؟ از اینکه فقط می توانید در
مورد مسائل کاری صحبت کنید ،معذبید؟
به نظر من ،باید بتوانید در مورد همه مسائل زندگی ،به انگلیسی صحبت کنید .اما چه طور می توانید دایره واژگانتان را برای
هر موقعیت افزایش دهید؟
به توصیف پیرامون خود بپردازید.
وقتی در خیابان قدم می زنید ،در حال آشپزی هستید .یا در حال تماشای فیلمی مستند در مورد اسکیموها هستید ،از
خودتان بپرسید که که چه طور می توانید درباره این موقعیت ها ،به انگلیسی صحبت کنید.
اگر موضوع و یا موقعیتی وجود دارد که واژه ای درباره آن نمی دانید ،با استفاده از استراتژی هایی که در باال ذکر شد ،کلمات
مربوط به آن را یاد بگیرید .سپس خود را در آن وضعیت مشابه قرار داده و با صحبت کردن با خود در مورد آنچه می بینید،
کلمات را تمرین کنید.
به عنوان مثال ،وقتی در محل کارتان نشسته اید ،به اطراف نگاه کنید و سعی کنید ببینید که هر فردی چه لباسی پوشیده
است .نام لباس هایی که نمی دانید را یادداشت کنید و از استراتژی های مذکور برای حفظ کردن آنان استفاده کنید.
یا هنگامی که در خیابان قدم می زنید ،فکر کنید که در حال آدرس دادن یک فروشگاه به یک شخص هستید یا محصوالت
آن را توضیح می دهید .اینجاست که متوجه خواهید شد که این کار تا چه حد دشوار است.
اما بدون قرار دادن خود در آن موقعیت خاص ،هرگز یاد نمی گیرید که چگونه باید در آن موقعیت صحبت کنید.
با این تکنیک ،انگلیسی را وارد زندگی روزمره تان می کنید .این کار خیلی بهتر از زمانی است که از روی اجبار سعی در
یادگیری انگلیسی دارید.
یادگیری از روی اجبار مثل این است که در یک کالس درس بنشینید و تالش کنید تا با استفاده از عکس در مورد گیاهان
دارویی چینی یاد بگیرید .این کار کامال غیر واقعی و بی فایده است .باید به چین سفر کنید و از نزدیک با گیاهان دارویی آشنا
شوید.
این یک روش خودآموز است .و از آنجایی که در اکثر اوقات روز ،انگلیسی صحبت نمی کنید ،می توانید از زمان خود برای
کشف دنیای انگلیسی خود استفاده کنید.
چه واژگانی را می دانید؟ چه موقعیت هایی هستند که فکر می کنید نمی توانید در آنها ،به خوبی انگلیسی صحبت کنید؟
معلم خودتان هستید و می توانید آنچه را می خواهید ،به خودتان آموزش دهید.
شما بهترین
ِ
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از یک یا هر سه روش مذکور که فکر می کنید واقعا می تواند به شما در حفظ واژگان جدید کمک کند ،استفاده کنید .هر سه
روش را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای شما بهتر است.
من شخصا روش دوم را دوست دارم .واقعا برای من خوب است .اما شما فقط با امتحان کردن هر سه روش می توانید
تشخیص دهید که کدام یک برای شما بهتر است.
و از همه مهمتر اینکه از استفاده کردن کلمات جدید در مکالمات ،نترسید.
با اطمینان صحبت کنید و بدانید که اشتباه کردن ،موجب بهتر شدن شما می شود.
آیا با استراتژی های دیگر برای حفظ لغات ،آشنایی دارید؟ از آن ها استفاده می کنید؟ ترفند شما برای یادگیری لغات جدید
چیست؟
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