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درود بر شما

به "دوره رایگان 7 روزه دکتر زبان"  خوش آمدید. در این درس می پردازیم به بررسی اهمیت فایلهای متنی در یادگیری زبان.
با در اختیار داشتن فایل صوتی و پی دی اف می توانیم همراه با گوینده متن را دنبال کنیم. این راهکار به شما کمک می کند 

که سریعتر زبان انگلیسی را یاد بگیرید. شاید بپرسید چطور؟ 

پاسخ این است که با در اختیار داشتن متن درک سریعتری از آنچه در فایل صوتی گفته می شود به دست     می آورید. بر 
اساس تجربه خودم و زبان جویانم می دانم که فهمیدن تمام کلمات و عباراتی که می شنویم بسیار دشوار است. به ویژه زمانی 
که با یک متن دشوار رو به رو باشیم و گوینده سریع صحبت کند. وقتی در حال گوش کردن به فایل صوتی همراه با آن متن 

را می خوانید در واقع متوجه می شوید که فرم گفتاری کلمات چگونه است. به این ترتیب می توانید تک تک کلمات را از متن 
تشخیص داده و دیگر نگران سیل کلماتی که از دهان گوینده خارج می شود نیستید. 

این استراتژی بسیار قدرتمند است. شاید برای شما هم پیش آمده که بیش از 100 بار به یک آهنگ گوش کرده اید و اصال 
متوجه شعر آن آهنگ نشده اید تا زمانی که متن آن آهنگ را دیده اید. شاید هم مدتها یکی از آهنگهای مورد عالقه خود 
را همراه با خواننده آهنگ می خوانده اید بعد وقتی متن آهنگ را دیده اید از مقایسه متن با آنچه خود تصور می کرده اید 

حسابی تعجب کرده اید. )راستش خودم این تجربه را به وفور داشته ام!(

بنابراین علیرغم اینکه گفتیم تا می توانید خودتان را در زبان انگلیسی  غرق کنید، اما توصیه می کنم اگر می خواهید روند 
یادگیری خود را سریعتر کنید حتما تا می توانید به مطالبی گوش کنید که دارای فایلهای صوتی و متنی هستند. و دقیقا به 
همین دلیل محصوالت سایت ما دارای فایلهای متنی هستند. )هر چند برخی مدعیان آموزش آنقدر بی استعداد هستند که 

کاری جز کپی کردن مطالب سایت ما ندارند و به اسم مشتری این محصوالت را خریداری می کنند و همین فایلها را در سایت 
خود به اسم خودشان می فروشند!(

ضمن گوش کردن به این گونه فایلها سعی کنید مهارتهای لیسنینگ و اسپیکینگ خود را نیز تقویت کنید. در اینجا  چند 
تمرین ساده ولی قدرتمند برای تقویت مهارت لیسنیگ و اسپیکینگ معرفی می کنم.

 استراتژی 6 – استفاده از فایلهای صوتی و متنی برای یادگیری سریعتر
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برای تقویت لیسنینگ سعی کنید هنگام گوش کردن به داستان  از تخیل خود استفاده کنید و همزمان تکنیک سایه را بکار 
ببرید. یعنی به فاصله چند صدم ثانیه هر جمله ای  که می شنوید را همراه با گوینده داستان عینا تکرار کنید. همچنین می 

توانید بعد از هر جمله استاپ کنید و جمله را عینا تکرار کنید. برای تقویت اسپیکینگ نیز می توانید موضوع داستان را تصور 
کنید و راجع به آن صحبت کنید. تا می توانید با اشاره به جزییات بیشتر  پاسخهای خود را طول و بسط دهید. یادتان باشد 

به یک جمله کوتاه بسنده نکنید.

همچنین می توانید تمرینات مربوط به لیسنینگ و اسپیکینگ را به تناوب انجام دهید یا آنها را با هم دیگر ترکیب کنید. به 
این ترتیب تمرینات لیسنینگ و اسپیکینگ برایتان جذاب و متنوع می شوند. می دانید که "تنوع"  نمک هر چیزی است. 

سپاسگزارم که تا اینجا با ما همراه بودید. تا فردا که آخرین درس از این مجموعه را برای شما ارسال می کنم شاد و پر انرژی 
باشید، خدانگهدار. 


