
 (زحوت بدٍى اًگلیسی) Effortless English هتد طبق اًگلیسی زباى هکالوه آساى یادگیری طالیی قاًَى هفت

 آى دس ّوچٌیي ٍ هیطًَذ ادا ضوب صثبى ٍاسطِ ثِ سشػت ثِ ٍ آسبًی ثِ کلوبت کٌیذ هی صحجت اًگلیسی کشدى فکش ثذٍى کٌیذ تصَس 

 اٍلیي.ثذّیذ تغییش سا خَد اًگلیسی صثبى هکبلوِ یبدگیشی ضیَُ ثبیذ ضوب ایٌکبس ثشای کٌیذ هی دسک سا دیگشاى ّبی صحجت هفَْم ٍاحذ

 . است دسست ثلِ ؟؟ کشدیذ تؼجت است اًگلیسی صثبى لغبت یبدگیشی کٌبسگزاضتي قذم

 کِ گیشًذ یبدهی سا( ػجبسات) اصطالحبت اًْب ثلکِ آهَصًذ ًوی لغبت یبدگیشی اسبس ثش سا اًگلیسی, صثبًْب اًگلیسی ًکٌیذ حفظ سا لغبت

 ثب اًگلیسی صثبى هکبلوِ یبدگیشی گشفتِ صَست تحقیقبت اسبس ثش. دٌّذ هی سا خَد خبظ هؼٌی کِ ثبضٌذ هی لغت گشٍُ یک اص تشکیجی

 اصطالحبت کِ آهَصاًی داًص ّوچٌیي ثبضذ هی لغبت تک اسبس ثش اًگلیسی صثبى یبدگیشی اص سشیؼتش ثشاثش ۵ تب ۴( ػجبسات) اصطالحبت

 . ثلذًذ ّن ثیطتشی گشاهش گیشًذ یبدهی سا( ػجبسات)

 

 ها لغت تک ًه ٍ باشید( عبارات) اصطالحات یادگیری پی در هویشه:  اٍل قاًَى

 لغت ایي کِ سا( ػجبست) اصطالحی ّویطِ ثیٌیذ هی جذیذ لغت یک ٍقتی.  ّشگض یبدًگیشیذ هٌفشد ٍ جذاگبًِ ثصَست سا کلوبت ّشگض 

 ًِ ٍ کٌیذ هطبلؼِ سا( ػجبسات) اصطالحبت ّوبى ّویطِ کٌیذ هشٍس خَاّیذ هی ٍقتی ٍ کٌیذ یبدداضت است ضذُ کبسثشدُ ثِ آى دس جذیذ

 ّیچ ّشگض کٌن هی تکشاس ثبص یبثذ هی ثْجَد سشیؼتش ثشاثش ۵-۴ ضوب صثبى گشاهش ٍ هکبلوِ کٌیذ گشدآٍسی سا( ػجبسات) اصطالحبت.سا کلوبت

 کٌیذ هطبلؼِ ٍ یبدداضت( ػجبسات)اصطالحبت ثصَست ثلکِ تکی ثصَست ًِ سا کلوبت ٍ ًٌَیسیذ دفتشیبدداضت دس سا لغت تک

 

 بردارید دست اًگلیسی گراهر یادگیری از:  دٍم قاًَى

 صَست ثِ خَاّیذ هی ضوب ٍلی کٌیذ فکش اًگلیسی صثبى ثِ ضوب کِ دّذ هی آهَصش ضوب گشاهشثِ.  ًکٌیذ گشاهش اسیش سٍ خَدتَى صیبد

 قبػذ یب گشاهش اص رسُ یک ایٌکِ ثذٍى.هیکٌِ صحجت فبسسی ساحتی ثِ سبلِ ۶ ی ثچِ یک.)کشدى فکش ثذٍى کٌیذ صحجت صثبى ثب خَدکبس

 صحیح ٍ هٌذ قبػذُ ثسیبس اهب ّست چی...ٍ ًْبد یب ٍ هفؼَل ًذًٍي ضبیذ ٍ ّستي ّویٌطَس ّن ثضسگتشّب حتی.ثذًٍِ چیضی فبسسی صثبى

 .ثگیشیذ یبدش ایٌطَس هیتًَیذ کٌیذ صًذگیتَى هتي ٍاسد اگِ ّن سٍ اًگلیسی صثبى.هیکٌي صحجت

 . گیشیذ یبدهی سا اًگلیسی صثبى اًگلیسی یک هثل ضوب صَست ثذیي

 

 کٌید گَش اٍل:  قاًَى ههوتریي ٍ سَم قاًَى

 دّیذ گَش فقط ثلکِ ًخَاًیذ سا اًگلیسی هتَى فشادّیذ گَش اًگلیسی ثِ ثبیذ سٍص ّش ضوب

 ثِ دادى گَش ٍ ضَیذ ثیخیبل سا اًگلیسی هتَى خَاًذى است اًگلیسی هکبلوِ یبدگیشی دس ضوب هَفقیت کلیذ ایي است سبدُ خیلی

 کٌیذ ضشٍع سا سٍصاًِ ٍ هذاٍم صَست

 

 چشوهایتاى با ًه ٍ یادبگیرید گَشهایتاى با را اًگلیسی

 ثشای اهب گیشیذ فشاهی سا گشاهشی قَاػذ ٍ خَاًیذ هی سا اًگلیسی هتَى ضوب گیشیذ یبدهی سا صثبى چطن ثب ضوب صثبى آهَصش هشاکض اغلت دس

 دّیذ گَش اًگلیسی ثِ فقط سبػت ۳-۲ سٍصی ثبیذ ضوب کٌیذ جبیگضیي سا ضٌیذاسی سیستن ثبیذ اًگلیسی هکبلوِ یبدگیشی دس هَفقیت



 ثذّیذ اختصبظ ضٌیذى ثِ سا خَد ٍقت اغلت کٌیذ هی صحجت اسبًی ثِ سا اًگلیسی ٍ یبثذ هی ثْجَد سشػت ثِ ضوب هکبلوِ صَست ثذیي

 (کٌیذ کلیک ایٌجب اًگلیسی صَتی هٌبثغ سایگبى هطبلت هطبّذُ جْت. )ثبضذ هی ػبلی هکبلوِ یبدگیشی کلیذ ایي

 

 است بهتریي عویق ٍ آرام یادگیری:  چهارم قاًَى

 ثبضذ هی اًگلیسی ػجبسات ٍ کلوبت دقیق یبدگیشی اًگلیسی هکبلوِ ساحت یبدگیشی ساص

 یبدگیشی ثشای.ضًَذ هب رّي هلکِ ثبیذ ثلکِ کٌذ ًوی کفبیت ثسپبسین حبفظِ دس اًشا آصهَى ثشای فقط یب ٍ ثذاًین سا کلوبت تَضیح هب ایٌکِ

 کٌیذ هطبلؼِ ػویق خیلی ثبیذ ضوب کٌین هطبلؼِ سا دسس یک ثبسّب ٍ ثبسّب ثبیذ اًگلیسی هکبلوِ

 

 راحت هکالوه عویق هطالعه

 داسیذ صَتی کتبة یک ضوب اگش هثال کٌیذ هطبلؼِ سا دسس یک ثبس چٌذیي است الصم فقط ایٌکبس ثشای:  است ضذًی اًجبم ایٌکبس چگًَِ اهب

 ثبس ۳ سٍصی ٍ ٍسص ۱۳ هثال.  دّیذ گَش ثبس ۳۳ سا ۱ دسس ثشٍیذ ۲ دسس ثِ ایٌکِ اص قجل

 سسیذ خَاّین ّن ثخص ایي ثِ ثؼذ ّبی قسوت دس. … یبدگشفت ػویق ثطَس سا گشاهش تَاى هی چگًَِ اهب

 هختلف صهبى چٌذیي قبلت دس داستبى یک اص اسفبدُ ثب گشاهش یبدگیشی:  پٌجن قبًَى

 دس آى افؼبل کِ کٌیذ اًتخبة سا صَتی.. (  ٍ پبساگشاف – ًَضتِ)  داستبى یک ثبیذ اًگلیسی گشاهش دستَسی ًِ ٍ طجیؼی یبدگیشی ثشای

 – سبدُ گزضتِ)  دیگش صهب یک دس سا ًَضتِ ّویي ثگَییذ است تش هسلط اًگلیسی ثِ کِ دٍستبى اص یکی ثِ حبل اًذ ضذُ صشف حبل صهبى

 حبالت چٌذیي( صذا)  ًَضتِ یک ثب تَاًیذ هی ضوب حبل کٌیذ گَش اًشا دٍثبسُ ٍ کٌذ ضجط ثشایتبى ٍ ثٌَیسذ.. (  ٍ کبهل گزضتِ – آیٌذُ

 خَاّیذ آضٌب صهبًْب ایي ثب هختلف صهبًْبی دس ًَضتِ ایي ضٌیذى ثب فقط یبدثگیشیذ سا گشاهشی قَاػذ ًیست الصم ضوب ٍ یبدثگیشیذ سا گشاهشی

 (تکشاس – تکشاس – تکشاس)  ػویق یبدگیشی یؼٌی است قبًَى ایي الصهِ چْبسم قبًَى. یبثذ هی ثْجَد خَدثخَد ضوب گشاهش ٍ ضذ

  

 

 کٌید هطالعه هن را ٍاقعی اًگلیسی هٌابع ٍ درٍس باید اًگلیسی بهبَد برای:  ششن قاًَى

 ؟ چی یؼٌی ایي خَة

 استفبدُ هٌبثؼی اص ثبیذ ثگیشیذ یبد سا ضَد هی استفبدُ صثبى اًگلیسی جَاهغ دس کِ اًگلیسی ّوبى یؼٌی ٍاقؼی اًگلیسی خَاّیذ هی اگش

 اًگلیسی کِ است ایي هٌظَس ٍاقؼی …ٍ سادیَّب,  ٍاقؼی صَتی کتت,  ٍاقؼی هجالت,  فیلوْب ًظیش اًذ ضذُ ًگبضتِ ثبسُ ایي دس کِ کٌیذ

 . خَاًٌذ هی ٍ کٌٌذ هی ًگبُ,  دٌّذ هی گَش کٌٌذ هی استفبدُ آى اص خَدضبى ّب صثبى

 ثِ اًذ ضذُ طشح اًگلیسی آهَصش ثشای صشفب کِ ّبیی دٍسُ هطبلؼِ ثش ثبیذػالٍُ کٌیذ صحجت ٍ ثفْویذ سا ٍاقؼی اًگلیسی داسیذ ثٌب اگش

 ثب هٌطجق گیشیذ یبدهی کِ اًگلیسی ضوب کِ است صَست ایي دس کٌٌذ هی استفبدُ آًْب اص سٍصاًِ صثبًبى اًگلیسی کِ ثیبٍسیذ سٍی هٌبثؼی

 اهب اًذ کشدُ اًگلیسی یبدگیشی صشف سا خَد ٍقت اص سبل ۴ کِ ّستٌذ کسبًی ضَد هی استفبدُ صثبى اًگلیسی جَاهغ دس کِ است اًگلیسی

 سی ٍ صثبى آهَصش ّبی دٍسُ.  ضوبست صثبى آهَصش هذسسِ اص هطکل ًیست ضوب اص هطکل ؟ چشا ػبجضًذ صثبًبى اًگلیسی هکبلوبت فْن اص

 ّیچ دیگش ٍ آهَصضی ّبی دی

 ًوبییذ استفبدُ ّن ضَد هی استؼوبل یب ٍ ضَد هی هطبّذُ ٍاقؼی اًگلیسی اًْب دس کِ هٌبثؼی اص هٌبثغ ایي کٌبس دس پس



 تکرارکٌید ٍ دهید گَش فقط ایٌکه ًه دهید جَاب ٍ کٌید گَش:  هفتن قاًَى

 . ًگزسیذ اًْب اصکٌبس ٍ دّیذ جَاة سَاالت ثِ ّویطِ هیطًَذ هطشح ّن سَاالتی دسسی ّش دسکٌبس

 ضوب ثِ ایي دّیذ جَاة آًْب ثِ ضوب ٍ کٌذ سَال ضوب اص داستبى ثبسُ دس ثخَاّیذ دٍستبى اص یکی اص صَتی هٌبثغ ثِ دادى گَش ثٌْگبم

 .پیذاکٌیذ سا جَاة ٍ کٌیذ فکش سشیغ کِ دّذ یبدهی

 صهیٌِ دس هتفبٍتی ّبی ًظشیِ هطوئٌب ثَدًذ – اًگلیص فَستلس ا – هتذ طجق اًگلیسی هکبلوِ آسبى یبدگیشی طالیی قبًَى ۷ ایٌْب

 ثِ ٍلی ًجبضٌذ استجبُ ضبیذ ّن ایٌْب اص کذام ّیچ ٍ ًیستٌذ کبهل ایٌْب اص کذام ّیچ ٍ ایذ دیذُ یب ٍ خَسدُ ضوب گَش ثِ اًگلیسی یبدگیشی

 ثب فیلن طشیق اص اًگلیسی آهَصش یکی,  سادیَ طشیق اص اًگلیسی آهَصش یکی ّستٌذ ًْبیت ثی صثبى یبدگیشی ساّْبی ثبضیذ داضتِ یبد

 اص ٍ ضوشدُ غٌیوت سا ٍقت پس.  االهبضباهلل ٍ صثبًبى اًگلیسی ثب چت طشیق اص فقط فالًی,  آهَصضی دٍسُ فالى طشیق اص دیگشی,  صیشًَیس

 . ثبضذ هی اًگلیسی صثبى یبدگیشی کبتبلیضٍس هذاٍم هطبلؼِ ٍ پطتکبس ٍ جشقِ اًگیضُ.  ایذ کشدُ ضشٍع دسست کٌیذ ضشٍع کِ جب ّش


