
  

 

No time to read? 

  

Try a short story! 

 

 زبان کنج
ترکمان کتابخانه

 English Corner 
 

 

 

 
 IASBS Language Section 

 با دانشگاه خارجی یهازبان آموزشی گروه 3139 سال در معرفی:

 سهولت هدف با را زبان کنج مجموعه ترکمان کتابخانه همکاری

 خریممفت کرد. یاندازراه زبان خودآموز مطالب به دانشجویان دسترسی

 است. شده یروزرسانبه 1396 سال در مجموعه این که منمایی اعالم

 سعی دارد قرار ترکمان کتابخانه شرقیشمال ضلع در که زبان کنج در

 لیسیانگ زبان به مندعالقه دانشجویان ازین مورد منابع که است شده

  .گیرد قرار دسترسشان در کجای در و آسان بسیار

 داستانی یشدهیبندطبقه یهاکتاب را زبان کنج یعمده بخش

 یبندطبقه مشکل به آسان از  سطح شش در که دهدیم تشکیل

 و واژگان ترینپرکاربرد آموزان زبان ،1 سطح در مثال، برای .اندشده

 واژگان اکثر .کنندیم مرور را انگلیسی زبان هایدستور نیتریاهیپا

 دیگر واژگان دسته یک اما دنشویم استفاده نیز 2 سطح در 1 سطح

 همین به و شودیم ترپیچیده نیز  زبان دستور و اضافه هاآن به نیز

  هستند. ویژگی این دارای باالتر سطوح ترتیب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بار .دیکن  گوش را  نآ صوتی  فایل  ابتدا ،فصل هر یمطالعه از قبل

 بار رایب .دکنی مطالعه هم را کتاب ،صوتی فایل شنیدن با همراه ،سوم

 وقاتا گاهی و دکنی گوش را نآ یصوت فایل صرفا   ،کتاب بدون ،چهارم

 را شدهپخش عبارت یا جمله خرینآ و کرده متوقف را فایل دکنی سعی

 بارها تعاطالا صورت این به .خیر یا دیاشده متوجه دببینی تا دکنی تکرار

 افزایش  نتایادگیری  وکیفیت سرعت و شودیم تکرار انبرایت بارها و

   .کندیم پیدا

 یهامهارت از مناسب ایبسته واندبت زبان کنج امیدواریم ،ترتیب بدین

 شما هب خودآموز صورتبه را نوشتاری و گفتاری ،شنیداری مطلب، درک

   دهد. هارائ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعهمطا را کتاب سه حداقل سطح هر از شما: به زبان گروه پیشنهاد

 کتاب 18 ،هما 9 الی 6 زمانی یبازه یک در دیتوانیم شما نیبنابرا .کنید

 است بانز یریادگی در موفقیت رمز ،استمرار ازآنجاکه ید.کن مطالعه را کوتاه

 هس هر یا هفته، دو هر هفته، هر ،کتاب سطح به توجه با کنیمیم توصیه

 کتب بتوانند یافراد است ممکن حال ید.کن لعهطام را کتاب یک هفته

 هر میانگین طوربه باید هرحالبه ولی بخوانند یترباال سرعت با ار ترآسان

  .شود خوانده کتاب یک بارکی هفته دو

 که است این روش این به شدهیبندطبقه کتب از استفاده محاسن زا یکی

 در اگر ،تکرار این .شودیم تکرار شما برای بارها مهم یدستورها و واژگان

 در بیشتر زبان که شودیم باعث ،گیرد صورت ترکوتاه زمانی یهافاصله

 صورتبه شما ذهن کندیم کمک روش این ،همچنین .شود تثبیت ذهن

 و کند ثبت دیخوانیم آنچه بر وهعال را عاتاطال از دسته کی گاهآناخود

 سرعت و زبان دستور ضمنی طوربه مطلب، درک مهارت تقویت با همراه

   .شود تقویت هم شما واژگان بکارگیری

 را یافشرده یهالوح میکنیم توصیه شنیداری یهامهارت تمرین برای

 را شنیداری هایفایل و استفاده شودیم ارائه کتب این از برخی همراه که

 صحیح تلفظ آموختن  و شنیداری  مهارت تقویت بر عالوه زیرا ید،کن گوش

  .شودیم ذهن در مطالب بیشتر تثبیت باعث

 ورتص به ،کنید تقویت را خود نوشتاری و اریگفت مهارت دیخواهیم اگر

 د.بخوانی دور سه را کتاب( کل )یا کتاب از فصل هر گروهی، یا انفرادی

 رد و دهید گوش صوتی فایل به صرفا   ،دوم دور بخوانید. صرفا   ،اول دور

 از یاخالصه ،تیدرنها  بخوانید. را کتاب صوتی فایل همراه ،سوم دور

 به یا) انتدوستان به داستان صورت به را نآ و بنویسید را کتاب یا فصل

 کنید. تعریف (خودتان

  اما .دکنی مطالعه فصل به فصل را هاکتاب این که است این دیگر روش

 

   

 رارق واژگان فرهنگ تعدادی هاکتاب این کنار در :شما منتیب معلم

یم شما  .دارند پیشرفته تا مقدماتی یبندطبقه نیز هاآن که نداگرفته

 دیخواهیم اگر .دکنی انتخاب را فرهنگ یک خود سطح با اسبمتن دیتوان

 افزارنرم از  کنیممی توصیه  دکنی استفاده الکترونیکی یهافرهنگ از

 انگلیسی یهافرهنگ به تمایل اگر نمایید. استفاده یانپورآر یا نارسیس

 ستفادها کمبریج یا دآکسفور ،نگمنال از است بهتر ،دارید انگلیسی به

  .دکنی

 هک هستند غنی چنان النگمن و آکسفورد هزاره، مانند هایی فرهنگ

 بهترین هاآن از چگونه که بگیرید فرا بتوانید هاآن مقدمه مطالعه با اگر

  ود.ب خواهند مفید شما برای خصوصی معلم یک مانند ببرید را بهره
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