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استیصال در اقیانوس  عمیق انگلیسی
قطعا همه ما حس و حال نخستین باری که به زبان به انگلیسی با یک فرد خارجی  صحبت کرده ایم را بخاطر داریم. این 
خاطره برای خودم شخصا بسیار شوک آور بود. خوبی داستان این بود که در واقع با کسی صحبت نمی کردم بلکه فقط در 

حال گوش دادن به یک نوار کاست بودم.
سرعت کلمات گوینده چنان سریع بود که گویی در حال شنا در اقیانوسی عمیق و یخ زده بودم و کیلومترها  با خشکی فاصله 
داشتم! بسیاری از کلمات برایم آشنا بودند اما همچنان متوجه صحبت های گوینده نمی شدم. دائما خسته می شدم و ناامید.
برای سالها در مدارس انگلیسی خواندیم اما کتابهای که در مدرسه خواندیم کمترین کمکی به روان شدن در مکالمه نکرد. از 
طرفی کتابهای مکالمه ایی که می خواندیم نیز بر اساس انگلیسی کتابی طراحی شده بودند و ارتباط بسیار کمی با انگلیسی 

واقعی و محاوره ای داشت. فیلمهای زبان اصلی بسیار اندک بودند و اینترنت هم که اصال وجود خارجی نداشت!!!!!
ارتباط من با انگلیسی واقعی بسیار اندک بود، بنابراین گفتن این جمله که "خب من انگلیسی نمی فهم." برایم دردناک بود. 
دائما از خود می پرسیدم: "چرا؟" "چرا اینگونه است؟" با خودم فکر می کردم برای روان صحبت کردن از بانک کافی واژگان 

برخوردارم اما بعدا متوجه شدم که موضوع فقط دانستن لغت نیست بلکه چیزی بیش از لغت نیاز دارم. 

تفاوت بین روان صحبت کردن و  لیست لغات دیکشنری 
زبان انگلیسی صرفا مجموعه ای عظیم از لغات موجود در دیکشنری نیست. وقتی کلمات در قالب جمله به کار می روند در 
پاره ای موارد تلفظ شان با آنچه به صورت جداگانه تلفظ می شوند کامال  متفاوت است. به این معنا که برخی صداها کوتاه 

تر و یا آهسته تر تلفظ می شوند. برخی صداها تلفظ نمی شوند و برخی صداها کال تغییر می کنند. مثال در اغلب موارد کلمه 
and به صورت an و یا حتی n تلفظ می شود! و از این جهت وقتی به صحبت کردن یک فرد انگلیسی زبان گوش می کنید 

احتماال شما هم خود را در همان اقیانوسی می یابید که سالها پیش من در آن دست و پا می زدم.

3 راز  درک جمالت انگلیسی در مکالمات سریع           
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موضوع:3 راز  درک جمالت انگلیسی در مکالمات سریع            نویسنده: دکتر زبان )مسعود اکبری(

برای خواندن جدیدترین مطالب آموزشی به سایت دکتر زبان مراجعه کنید!
برای دانلود صدها مقاله مشابه این مطلب عضو سایت دکتر زبان شوید!
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این واقعیت خیلی دردناک است که شما برای یادگیری یک زبان پول و زمان  ارزشمندتان را هزینه کنید اما در پایان قادر به 
فهمیدن آن زبان نباشید!

خوشبختانه الگویی که در اینجا معرفی خواهم کرد چندان هم پیچیده  نیست. وقتی که با این الگو آشنا شدید و تمرین کنید 
قادر به فهمیدن کامل جمالت خواهید بود و نه فقط چند کلمه یا عبارت خاص. حتی  قادر به فهمیدن فیلمهای مورد عالقه 

خود خواهید بود. تنها کافی است سه الگوی ساده زیر را یاد بگیرید و تمرین کنید.
و اما این سه رازی که برای فهمیدن جمالت در مکالمات سریع به آن نیازمندید به شرح زیر هستند:

راز شماره 1: همه کلمات به هم متصل می شوند. 
به این مثال دقت کنید:

Whatchahearisgoingtalooklikethis 

ترجمه همین جمله:
What you hear is going to look like this

قطعا هنگام خواندن و یا نوشتن مطالب انگلیسی برای فهم معانی از فاصله کافی بین کلمات برخوردارید. فاصله ها نشانگر ابتدا 
و انتها هستند. اما این قاعده تنها در مورد انگلیسی نوشتاری صدق می کند به همین دلیل افرادی که زمان بیشتری را به 

مهارت ریدینگ اختصاص می دهند در مهارت اسپیکینگ  و لیسینینگ با مشکل مواجه هستند.  
مثال:

•	 Build a home )تلفظ می شود(  builda home.

•	 Later on  )تلفظ می شود(  lateron.

•	 Two apricots )تلفظ می شود( tu:wapricots.

•	 The end )تلفظ می شود( thi:jend.

تمرین:
عبارات زیر را تلفظ کنید و برای ما به آدرس ایمیل drzaban@gmail.com  ارسال کنید تا بررسی کنیم.

•	 Left it
•	 Used up
•	 Time’s up
•	 Letter of intent
•	 Paid up front
•	 Filled up a form

•	 Heard an unfamiliar voice
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راز شماره 2: غالبا صدای h تلفظ نمی شود. 

وقتی صدای h در یک کلمه حذف می شود صداهای باقیمانده در آن کلمه به کلمه قبل خود می چسبند. به این مثالها دقت 
کنید:

•	 Left	him	alone )تلفظ می شود(  leftimalone. 
) leftim :حذف می شود و اینطور تلفظ می شود h حرف (

•	 Washed	his	hands )تلفظ می شود(  washtiz	hands. 

) washtiz :حذف می شود و اینطور تلفظ می شود h حرف (

•	 Tell	her )تلفظ می شود(   teller )the h is gone(.
) حرف h حذف می شود.(

تمرین:
جمالت زیر را تلفظ کنید و برای ما به آدرس ایمیل drzaban@gmail.com  ارسال کنید تا بررسی کنیم.

•	 Helped her at school.

•	 Worked with her.

•	 Fixed his car.

•	 Stayed at his office.

•	 Left him a note.

راز شماره 3: دو صدای “d” و “t” شبیه ج و چ تلفظ می شوند.

 اگر یک کلمه به  “d” و “t” ختم شود کلمه بعد از آن با صدای “y” شروع شود مثل “you”، در این صورت “t” همراه با 
“y” صدای ج می دهد و “d” همراه با “y” صدای چ می دهد. مثال:

Could you )تلفظ می شود(   kudzha.

Didn’t you )تلفظ می شود(   didntcha.
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تمرین :
جمالت زیر را تلفظ کنید و برای ما به آدرس ایمیلdrzaban@gmail.com   ارسال کنید تا بررسی کنیم.

•	 Could you stay?

•	 Can’t you decide?

•	 Would you prefer?

•	 Did you eat?

•	 Couldn’t you explain?

خب، قدم بعدی چیست؟

اکنون که با این سه راز آشنا شدید. اگر قصد دارید به تمرین این تکنیک بپردازید، برای کسب نتیجه بهتر می توانید به شکل 
زیر عمل کنید:

1. تمرینات خواسته شده را انجام دهید و برای ما به آدرسdrzaban@gmail.com  ایمیل کنید.

2. ابتدا عبارات گفته شده در بخش تمرینات را آهسته و به ترتیب سریع تر بخوانید.

3. فیلمها و اخبار انگلیسی را گوش کنید و به نحوه ادغام کلمات دقت کنید.

4. از الگوهای گفته شده در صحبت های خود استفاده کنید.

5. در دوره مکالمه آنالین دکتر زبان شرکت کنید تا با مطالب و نمونه های بیشتری از انگلیسی واقعی آشنا شوید.

برایتان در مسیر یادگیری انگلیسی واقعی موفقیت و کامیابی روزافزون آرزومندم!
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