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 باسمه تعالی

 

 آموزیزبان در  پایههای برای افزایش مهارتمجرب  اتیپیشنهاد
 

 راهبرد کلیمقدمه: 
ترین راهبرد در یادگیری زبان انگلیسی، راهبردی است که یک کودک برای یادگیری زبان مادری از آن استفاده مهم

 باید خود را در دریایجدید ها گوش دادن با دقت و تمرکز و توجه و ... . لذا برای یادگیری زبان ها و ساعتکند: ساعتمی

ی صوتی متنوع در هنگام رانندگی، در اتوبوس و مترو و تاکسی و ...، در هازبان انداخت و نترسید. گوش دادن فایلآن 

 درازمدت تأثیر فراوانی در تقویت زبان دارند.

 تمرین پیشنهادی، متناسب با اختصاص روزانه نیم ساعت .1

 عمده اهداف تمرین

 تقویت جدی مهارت( های ورودیreceptiveگوش :)دادن و خواندن؛ 

 وش با لهجه و آوای زبان انگلیسی؛آشنا کردن هر چه بیشتر گ 

 های ادراک؛تقویت مهارت 

 ؛1ها بصورت تدریجی و نیز درون متنیادگیری واژه 

 های تمرین پیشنهادیگام

 بدون نگاه کردن به مکتوب آن، و مرتبه 4الی  3دقیقه( را حدوداً  3تا  2: یک فایل خبری کوتاه )بین گام اول 

شوید )تک کلمه، در این میان قلم و کاغذی در دست داشته و هر آنچه متوجه می گوش دهید. دقت تمامبا 

 عبارت، ...( را ترجیحاً بدون متوقف کردن صوت مکتوب کنید.

 ید و الیت کن: یک مرتبه متن آن خبر را با دقت مالحظه بفرمائید. در این مرحله، کلمات ناآشنا را هایگام دوم

 استخراج نمایید. د،معانی آن مواردی را که مایلی

 مرتبه فایل صوتی متن را همراه با نگاه کردن به متن مرور کنید. 2الی  1: گام سوم 

 ؛2به انتخاب فرداستخراج شده کلمه از کلمات  11تا  5: بین گام چهارم 

                                                   
است. لذا بهتر است زبان آموز عالوه بر خود واژه، به نحوه و ترکیبی که در واژه در آن بکار گرفته شده ها درون متن از جمله شروط یادگیری صحیح زبان یادگیری واژه 1

 است نیز توجه نماید.
م بازده ک ماند که ذهن آنرا مهم و دارای کاربرد شناخته باشد. در غیر این صورت فرایند بخاطر سپاری با فشار و زحمت فراوان و البتهیک واژه هنگامی در ذهن می 2

 نماید که آنها را حائز اهمیت و ضرورت شناخته باشد.همراه خواهد بود. به همین دلیل زبان آموز لغاتی را استخراج و در الیتنر وارد می
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 وزهای هایی را که امروز و رافزار الیتنر، واژهدر این مرحله تالش کنید تا کلماتی که با استفاده از نرم :گام پنجم

نکته اینجاست که این گام خود به تنهایی ممکن است نیم ساعت در  اید را مرور نمایید.افزار کردهقبل وارد نرم

 روز زمان ببرد.

 چند نکته:

 شود اخبار از مراجع با لهجه آمریکایی انتخاب شوند. سایت ر پیشنهاد میبدلیل سهولت بیشتر، برای اخبا

است که در این صفحه هر روز یک خبر به  /news/voahttp://www.manythings.org/پیشنهادی: 

باشد. آرشیو این اخبار نیز از طریق این سایت قابل دستیابی شده و قابل دانلود میهمراه فایل صوتی آن ارائه 

 http://gandalf.ddo.jpاست: 

 توانید از افزار الیتنر میبرای نرمhttp://ankisrs.net تاپوبایل و هم نسخه لپاستفاده کنید که هم نسخه م 

  دارد.

 مراحل دشوارتر کردن تمرین .2

 مرحله اول

 تقویت درک از مطلب، تقویت امال، تقویت تندنویسی انگلیسیاهداف : 

 ا شوید رشنوید و متوجه میتمرین، تالش کنید با سرعت زیاد، هر آنچه از کلمات می گام اول: در طول اقدام

ه حاوی ای کای از اخبار تهیه کنید، خالصهید در حین گوش دادن خالصهیادداشت فرمائید. به نوعی تالش کن

  ترین ابعاد و اصطالحات، افراد و نهادها، اتفاقات و سایر موارد مهم در خبر باشد.مهم

 ر صه کاملی از خبرود که تنها در مرتبه اول گوش کردن به صوت، خال: این تالش تا جایی پیش میدشوارتر

 تهیه شده باشد.

 مرحله دوم

 تقویت درک از مطلب، تقویت امال، تقویت تندنویسی انگلیسی، تقویت مهارت حافظه زبانی، تقویت اهداف :

 به و فراگیری ترکیب اصطالحاتمهارت صحبت کردن، تقویت دقت 

 ای از آن، مدتی مکث کرده و از روی چکیده خبر را یک مرتبه گوش کردن به فایل و تهیه خالصه: پس اقدام

برای فرد دیگری توضیح دهید. در این توضیح تالش کنید از نمایید مطلب را تالش ر نمایید. پس از آن مرو

بدیهی است که این تمرین بهتر است همان عبارات و جمالتی که در متن اصلی بکار رفت استفاده نمایید. 

 بصورت دو نفره صورت پذیرد.

 ش را افزایش دهید. یعنی پس از گوش دادن به خبر دو بندی کرده و سرعت این تال: کار را زماندشوارتر

 ثانیه هم برای تکرار خبر. 01ثانیه برای مرور زمان وجود خواهد داشت و  31ای، دقیقه

 های الزم برای آزمون تافل است!تمرین فوق، جزو مهارت :نکته 

http://www.manythings.org/voa/news/
http://gandalf.ddo.jp/
http://ankisrs.net/
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 مرحله سوم

 اهداف: تقویت تندنویسی و امالء 

  ه ب گام دومش خالصه کامل از خبر و نیز ارائه خبر برای فردی دیگر است، در که با نگار گام اولاقدام: پس از

 بعد تالش کنید متن کامل خبر را پیاده نمایید.

 چند نکته .3

  تمرکز فراوان به هنگام یادگیری از جمله شروط است. لذا در این مراحل )و حسب تجربه در کلیه مراحل

 زیاد کارآمد نیست. آموزیآموزی( مشاهده فیلم با نیت زبانزبان

 ها )انگلیسی یا غیر آن( قابل استفاده است.این نکات برای یادگیری کلیه زبان 


