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تقویت مهارت شنیداری؛ 
کلید تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی

ــق  ــم و مطاب ــرار اســت ســواالت را بخوانی ــا امتحــان نشســته ایم و ق ســر کالس ی
فایــل شــنیداری پاســخ دهیــم. امــا پــس از اتمــام فایــل یــا از پاســخمان مطمئنیــم یــا 
ــت  ــنایی اســت؟  تقوی ــناریوی آش ــر اســت. س ــه بهت ــدام گزین ــم ک اصــال نمی دانی
مهــارت شــنیداری نــه تنهــا بــرای شــما بلکــه بــرای بســیاری از فراگیــران ترســناک 
ــع،  ــد. در واق ــیم کنی ــود را تقس ــواس خ ــز ح ــد تمرک ــرا بای ــت زی اس
ــم  ــه نمی دانی ــن اســت ک ــنیداری ای ــارت ش ــودن مه ــوار ب ــل دش دلی
چگونــه بایــد تمریــن کنیــم. آیــا بایــد همزمــان وقتــی گــوش 
ــنویم را  ــه می ش ــه ک ــر کلم ــد ه ــا بای ــیم؟ آی ــزی بنویس ــم چی می کنی

ــم؟ ــه کنی ــادری ترجم ــان م ــه زب ب
ــی را  ــان انگلیس ــت زب ــکات اصلی تقوی ــما ن ــه ش ــن ب ــش از ای پی
ــا  ــد ب ــر بخواهی ــا اگ ــم ام ــوزش داده ای ــا آم ــی مهارت ه ــرای تمام ب
ــی  ــات بین الملل ــا در امتحان ــد ی ــفر کنی ــا کاری س ــی ی ــداف تحصیل اه
ــن  ــای تمری ــه روش ه ــد ب ــب کنی ــی از listening کس ــره خوب نم
ارائــه شــده دقــت کنیــد و از منابــع تخصصــی تقویــت مهــارت 
ــه مخصوصــا شــما  شــنیداری listening اســتفاده نماییــد. ایــن مقال
ــد. ــی می کن ــن آن راهنمای ــیوه تمری ــنینگ و ش ــت لیس ــع تقوی ــاب مناب را در انتخ

با انگلیسی زبانان در ارتباط باشید تا با تنوع لهجه افراد آشنا شوید.

           برای تقویت مهارت شنیداری شنونده خوبی باشید

ــد  ــد مهــارت شــنیداری listening را تقویــت کنیــد بای اگــر واقعــا قصــد داری
ــن  ــت ای ــی اهمی ــد. وقت ــوش دهی ــی گ ــای صوت ــه فایل ه ــاال ب ــت ب ــز و دق ــا تمرک ب
ــوید و  ــرو می ش ــی زبانان روب ــا غیرانگلیس ــه ب ــد ک ــد ش ــه خواهی ــئله را متوج مس
ــور  ــد مجب ــت نمی کنن ــوب صحب ــی را خ ــه انگلیس ــل اینک ــه دلی ب
ــام  ــنیداری انج ــارت ش ــرای مه ــی ب ــان تمرین های ــوید خودت می ش
دهیــد. پــس لطفــا هــر روز فقــط بــه مــدت ۱۵ دقیقــه شــنونده خوبــی 

باشــید!

چرا شنیدن منفعالنه در تقویت 
مهارت شنیداری تاثیری ندارد؟

ــا  ــد ام ــوش می کنی ــتی گ ــه پادکس ــی ب ــه یعن ــنیدن منفعالن ش
ــتان را  ــه لباس ــال در حالیک ــد. مث ــه آن نمی دهی ــان را ب ــه تمرکزت هم
ــد  ــوش می دهی ــی گ ــت انگلیس ــا پادکس ــگ ی ــه آهن ــد ب ــو می کنی ات
ــن  ــا ای ــان را ب ــس خودت ــت. پ ــی چیس ــث اصل ــت بح ــم نیس ــان مه ــا برایت و واقع
ــرای تقویــت مهــارت شــنیداری هدفمنــد گــول نزنیــد. اگــر وقتــی در حــال  روش ب
ــی را  ــذای ایتالیای ــک غ ــت ی ــتورالعمل پخ ــما دس ــرای ش ــن ب ــید م ــردن باش کار ک
ــر  ــد؟ اگ ــاد می آوری ــه ی ــدا ب ــم را بع ــن می گوی ــه م ــه آن چ ــا هم ــم، آی ــح ده توضی
ــا  ــس ب ــم آورد. پ ــاد نخواهی ــه ی ــی را ب ــب جزی ــی مطال ــم خیل ــگاه کنی ــه ن واقع بینان

ــوید. ــاده ش ــنیداری آم ــارت ش ــت مه ــرای تقوی ــز ب ــام تمرک تم
بــرای تمریــن لیســنینگ گاهــی از هدســت و فایل هــای صوتــی مصاحبــه 
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خیابانــی اســتفاده کنیــد.

           چرا شنیدن باید فعاالنه باشد؟

ــد  ــاز دارد بای ــراوان نی ــرار ف ــه تک ــاال ب ــت ب ــرای دق ــا ب ــن م ــه ذه ــی ک از آنجای
ــه را  ــن نکت ــنیداری listening ای ــارت ش ــت مه ــات و تقوی ــری لغ ــگام یادگی هن
ــارات نیســت، بلکــه  ــه عب ــد. البتــه مهــارت شــنیداری فقــط توجــه ب در نظــر بگیری
ــنیدن  ــای ش ــا انجــام تمرین ه ــد. ب ــل توجه ان ــز قاب ــار نی ــا و لحــن گفت ــا، تکیه ه آواه

ــد شــد. ــب خواه ــا جل ــن فاکتوره ــه ای ــه توجــه شــما ب فعاالن

listening منابع تمرین           

ــد  ــارت شــنیداری را انجــام دهی ــت مه ــای تقوی ــد تمرین ه ــه بتوانی ــرای این ک ب
نیــاز اســت منابــع خوبــی داشــته باشــید؛ فایــل صوتــی و متــن. دلیــل انتخــاب ایــن 
نــوع منابــع بازبینــی مهــارت درک مطلــب شــما هنــگام برخــورد بــا مطلبــی جدیــد 
ــوش  ــی گ ــل صوت ــه فای ــن ب ــتفاده از مت ــدون اس ــد اول ب ــعی کنی اســت. همیشــه س

ــا از میــزان درک موضــوع  دهیــد و در مرحلــه بعــد متــن را بخوانیــد ت
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــع عال ــد منب ــما چن ــه ش ــا ب ــوید. اینج ــن ش مطمئ

ــم: ــی می کنی ــنیداری listening معرف ــارت ش مه
انتخاب یک صحنه از فیلم به همراه زیرنویس  •

دانلود پادکست به همراه متن  •
انتخاب یکی از ویدیوهای سایتهای خبری  •

تهیه کتاب به همراه فایل صوتی  •
استفاده از اپلیکیشن ها یا سایت های مکالمه زبان  •

در ادامــه بــه طــور مشــخص محبوب تریــن منابــع تقویــت 
 listening ــن ــم و روش تمری ــی می کنی ــنیداری را معرف ــارت ش مه

را آمــوزش خواهیــم داد.
 

همیشــه ســعی کنیــد اول بــدون اســتفاده از متــن بــه فایــل صوتــی گــوش دهیــد 
و در مرحلــه بعــد متــن را بخوانیــد تــا از میــزان درک موضــوع مطمئــن شــوید.

ــان  ــم خصوصــی انگلیســی زب ــا معل ــد ی ــی شــرکت کنی ــای بین الملل در کارگاه ه
ــد. بگیری

listening فایل صوتی برای تقویت           

توصیــه مــا ایــن اســت کــه همیشــه بــرای تقویــت مهــارت شــنیداری 
ــل  ــد. دلی ــه نباش ــش از ۴ دقیق ــه بی ــد ک ــتفاده کنی ــاه اس ــی کوت ــای صوت از فایل ه
ــز  ــه چی ــید هم ــیده باش ــرفته نرس ــطح پیش ــه س ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ت ــت ک ــن اس ای
ــارت  ــت مه ــم تقوی ــای مه ــه از فاکتوره ــرار ک ــه تک ــاز ب ــت و نی ــته کننده اس خس
ــمت ۲  ــن قس ــس در ای ــد. پ ــخت می کن ــری را س ــه یادگی ــت پروس listening اس
مجموعــه فایــل صوتــی بــرای تقویــت listening معرفــی می کنیــم کــه بــرای هــر 
ســطحی فایــل صوتــی رایــگان داشــته باشــد و در مــدت زمــان کوتاهــی قابــل تمریــن 

ــند. ــرار باش و تک
 BBC Learning ۱- ســایت و اپلیکیشــن تقویــت مهــارت شــنیداری
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English
ایــن مجموعــه پادکســت بــرای تقویــت مهــارت شــنیداری بــه همــراه 
ــات و  ــوزش  لغ ــی و آم ــوع موضوع ــل تن ــه دلی ــه ب ــود ک ــه می ش ــو ارائ ــن گفتگ مت
ــالوه  ــت. ع ــوب اس ــوزان محب ــن زبان آم ــه بی ــورت جداگان ــه ص ــات ب اصطالح
ــوزش  ــده اند و آم ــه ش ــه ارائ ــا ۶ دقیق ــه ت ــک دقیق ــت ها از ی ــن پادکس ــن، ای ــر ای ب

فراگیــران تمامــی ســطوح را پوشــش می دهــد.
Culips ESL Podcast ۲- سایت تقویت مهارت شنیداری

ــرای  ــز ب ــن listening نی ــت های تمری ــه پادکس ــن مجموع ای
ــل  ــی مث ــات جالب ــا موضوع ــده اســت و ب ــی ش ــطوح طراح ــی س تمام
“وراجــی” یــا “صحبــت کــردن روان” بــه شــما لهجــه و تلفــظ صحیــح 

را آمــوزش می دهــد.
ــه  ــوان روزان ــن همــراه می ت ــه تلف ــل ســهولت دسترســی ب ــه دلی ب

ــرد. ــن ک ــان تمری ــوزش زب ــن اپلیکیشــن های آم ــا بهتتری ب

           اپلیکیشن تقویت لیسنینگ

ــارت  ــت مه ــرای تقوی ــع ب ــن منب ــه شــد بهتری ــه گفت همانطــور ک
ــن  ــه ای ــت. ب ــات اس ــی مکالم ــی و متن ــل صوت ــامل فای ــنیداری ش ش
 listening  ــن ــرای تمری ــل ب ــا ۲ اپلیکیشــن موبای ــان انواع برنامه ه ــت، از می جه

را در ادامــه معرفــی می کنیــم.
Ello -۱

ــی و  ــای صوت ــما فایل ه ــنیداری ش ــارت ش ــطح مه ــا س ــه متناســب ب ــن برنام ای
ــا  ــدی شــده هســتند و ب ــه موضــوع بن ــد گذاشــت ک ــان خواه ــری در اختیارت تصوی

ــوند. ــه می ش ــی ارائ ــل متن فای
English Listening Daily -۲

زبان آمــوزان و عالقمنــدان بــه یادگیــری مکالمــه روان انگلیســی نیــز 
ــدت  ــه در م ــه چگون ــای مقال ــن تمرین ه ــن اپلیکیش ــتفاده از ای ــا اس ــد ب می توانن
زمــان کوتاهــی انگلیســی روان صحبــت کنیــم یادگیــری مکالمــه زبــان 
ــن  ــن اپلیکیش ــاال، در ای ــه ب ــابه برنام ــد. مش ــروع کنن ــی را ش انگلیس
ــه می شــوند. ــی ارائ ــوع باالی ــا تن ــی دروس ســطح بندی شــده و ب تمام

           کتاب تقویت لیسنینگ زبان انگلیسی

ــت  ــرای تقوی ــاب ب ــتند از کت ــب هس ــه راغ ــی ک ــرای فراگیران ب
مهــارت شــنیداری خــود اســتفاده کننــد دو کتــاب معرفــی می کنیــم 
کــه حتمــا مخاطبــان هــوش برتــر ایرانیــان بــا نــام آن هــا در 

برخورده انــد. گذشــته  مقاله هــای 
ــطح Basic، Developing و  ــه س ــای Tactics در س کتاب ه

Expanding ارائــه شــده اســت.
Active Listening -۱

 listening ــن ــری روش تمری ــرای یادگی ــری ب ــع بهت ــوال مناب ــا معم کتاب ه
هســتند. بــرای مثــال، ایــن کتــاب کــه در ســه ســطح منتشــر شــده اســت هــم تنــوع 
ــای  ــواع روش ه ــر ان ــطح آخ ــا س ــدا و ت ــما آهســته از ابت ــه ش ــم ب ــی دارد ه موضوع
ــت  ــای تقوی ــی از روش ه ــه یک ــه ب ــد. در ادام ــوزش می ده ــنینگ را آم ــن لیس تمری

ــم. ــاره می کنی ــاب اش ــن کت ــنیداری ای ــارت ش مه
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Tactics for Listening -۲
ــک  ــاب کم ــوان کت ــه عن ــا ب ــه تنه ــرا ن ــای Tactics اخی ــه کتاب ه مجموع
ــا  ــنایی ب ــت آش ــگاه ها جه ــی در آموزش ــاب درس ــوان کت ــه عن ــه ب ــی بلک آموزش
روش هــای تقویــت لیســنینگ آیلتــس و تافــل تدریــس می شــود. تنــوع ســواالت و 
ــا لهجه هــای مختلــف انگلیســی از جلوه هــای ایــن مجموعــه  آشــنایی زبان آمــوزان ب
ــما  ــرار ش ــن و تک ــه تمری ــا در پروس ــودن فایل ه ــاه ب ــن، کوت ــت. همچنی ــا اس کتابه

تاثیــر زیــادی می گــذارد.
تقویــت مهــارت شــنیداری زبــان انگلیســی مســتقیما بــر اعتمــاد بــه نفــس شــما 

در روان صحبــت کــردن تاثیرگــذار اســت.

           چگونه listening تمرین کنیم؟

بــه طــور کلــی ۲ روش فوق العــاده بــرای تمریــن listening وجــود دارد کــه بــه 
تفکیــک بــه آمــوزش آن میپردازیــم. دقــت داشــته باشــید ایــن مراحــل در تمریــن 
ــداد  ــن تع ــرای ای ــون شــرایط ب ــا آزم ــد و ممکــن اســت ســر کالس ی ــاق می افتن اتف

تکــرار فراهــم نباشــد.
 

۱- تمرین listening طوالنی  و سطح متوسطه به باال
سوال را بخوانید و کلمات معنی دار آن را مشخص کنید.  •

ــه  ــد ) در چ ــی بزنی ــنینگ حدس های ــوع لیس ــورد موض در م  •
ــود( ــد ب ــورد خواه م

ــن  ــده در تمری ــدول داده ش ــا ج ــودار ی ــا، نم ــه عکس ه ب  •
ــه تنهایــی آن را تحلیــل  ــا ب ــا دوســتتان ی listening دقــت کــرده و ب

کنیــد.
بــه روش یادداشــت بــرداری کرنل کاغــذ دفترتــان را   •

کنیــد. بخش بنــدی 
فایــل صوتــی را پخــش کنیــد و چنــد کلمــه کلیــدی   •
بنویســید. ) از نوشــتن جملــه خــودداری کنیــد! فقــط کلمــه بنویســید(

ــخصی  ــرات ش ــم و نظ ــکات مه ــد و ن ــش کنی ــی را پخ ــل صوت ــددا فای مج  •
خــود را بنویســید.

هنــگام ســومین بــار از شــنیدن فایــل صوتــی، ســعی کنیــد کلیتــی از آنچــه   •
ــید. ــم بنویس ــکات مه ــدول ن ــک از ج ــا کم ــنیده اید را ب ش

ــد و  ــوع کنی ــت رج ــن پادکس ــه مت ــوع ب ــان از درک موض ــرای اطمین ب  •
کلمــات جدیــد را بــا یکــی از روش هــای نویــن مطالعه بــه خاطــر بســپارید.

ــد  ــعی کنی ــن س ــد. بنابرای ــای آن را نمی دانی ــه معن ــتند ک ــی هس ــه کلمات همیش
ــد. ــدس بزنی ــای آن را ح معن

۲- تقویــت مهــارت شــنیداری بــرای فراگیــران ســطوح مبتــدی و 
ســطه پیش متو

ــات  ــداد، صف ــامی، اع ــل: اس ــی دار ) مث ــات معن ــد و کلم ــوال را بخوانی س  •
منفــی( آن را مشــخص کنیــد.

ــورد خواهــد  ــد ) در چــه م ــی بزنی ــورد موضــوع لیســنینگ حدس های در م  •
بــود(

بــه عکس هــا، نمــودار یــا جــدول داده شــده در تمریــن listening دقــت   •
ــد. ــل کنی ــی آن را تحلی ــه تنهای ــا ب ــتتان ی ــا دوس ــرده و ب ک

در دفتر خود سه ستون رسم کنید.  •
ــم را در  ــای مه ــد و کلمه ه ــوش کنی ــی گ ــل صوت ــه فای ــار ب ــن ب ــرای اولی ب  •
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ــت  ــد کلی ــدس بزنی ــنیدن اول ح ــان ش ــس از پای ــد. پ ــت کنی ــپ یادداش ــتون چ س
ــود. ــی ب ــه موضوع ــا چ ــط ب ــو مرتب گفتگ

ــات  ــتن اطالع ــه نوش ــتون دوم ب ــد و در س ــوش کنی ــار گ ــن ب ــرای دومی ب  •
ریزتــری توجــه کنیــد. پــس از ایــن مرحلــه بایــد بتوانیــد بــه زبــان خودتــان کلیتــی از 

ــد. ــات بگویی ــداری جزیی ــا مق ــث ب بح
بــرای ســومین بــار بــه فایــل گــوش کنیــد و اگــر نکتــه  جدیــدی برخوردیــد   •
ــه  ــه ای از آنچ ــتتان خالص ــه دوس ــپس ب ــد. س ــل کنی ــتون های اول و دوم را تکمی س

ــد. ــط کنی ــس ضب ــان وی ــرای خودت ــا ب ــد ی ــه کنی ــد ارائ ــه ش گفت
ــد و  ــتفاده کنی ــو اس ــن گفتگ ــر از مت ــه آخ ــد در مرحل می توانی  •
بــا تطبیق یادداشــت های خــود و متــن بــه بررســی اشــتباهات 
شــنیداری بپردازیــد. فرامــوش نکنیــد کــه در ســتون ســوم دفترچــه 

ــد. ــت کنی ــان را یادداش ــات جدیدت اطالع
ــاال  ــل ب ــک از مراح ــر ی ــرای ه ــا ب ــیاری از کتاب ه ــوال بس معم
ــی اگــر  ــی حت ــه طــور کل ــا ب ــد. ام ــه طراحــی می کنن ســواالت جداگان
ــه زودی  ــد ب ــال کنی ــاال را دنب ــد و روش ب ــوش کنی ــم گ ــار ه ــه اخب ب
ــود.  ــد ب ــارت شــنیداری listening خــود خواهی ــت مه شــاهد تقوی
ــن  ــا کل مت ــمتی ی ــود قس ــته می ش ــز خواس ــران نی ــی از فراگی گاه
ــر اســت  ــرای بعضــی بی نظی ــز ب ــن روش نی پادکســت را بنویســند. ای
و بــرای برخــی بی فایــده. ســعی کنیــد روش هــای مختلــف را امتحــان 

ــد. ــدا کنی ــان را پی ــبک خودت ــا س ــد ت کنی
ــر  ــم ب ــد ه ــش می بخش ــما آرام ــن ش ــه ذه ــم ب ــیقی ه ــه موس ــردن ب ــوش ک گ

ــذارد. ــر می گ ــما تاثی ــات ش ــان کلم ــن بی ــن و ت لح

           تقویت مهارت شنیداری با داستان، موسیقی و انیمیشن

خوشــبختانه بــه میــزان اهمیــت تقویــت و تمریــن listening منابــع و روش های 
متنوعــی وجــود دارنــد. امــا توصیــه مــا ایــن اســت اگــر فراگیــر مبتــدی هســتید بــا 
ــه ســراغ داســتان  ــر ذکــر شــده شــروع کنیــد ســپس ب ــع پیش ت مناب
یــا موســیقی و انیمیشــن بیاییــد. دلیــل ایــن اســت کــه ایــن نــوع منابــع 
نیــاز بــه ســطح مشــخصی از دانــش پایــه زبــان هســتند و ممکــن اســت 
بــرای شــروع از تقویــت مهــارت شــنیداری دلســرد شــوید. با وجــود 
ــت  ــتان ها جه ــه داس ــا روش مطالع ــتید ب ــد هس ــر عالقمن ــن، اگ ای
ــنینگ  ــه لیس ــی از جمل ــان انگلیس ــه زب ــای چهارگان ــت مهارته تقوی

ــا داســتان را مطالعــه کنیــد. ــان ب ــه آمــوزش زب آشــنا شــوید مقال

ــن ها  ــن انیمیش ــل بهتری ــور مفص ــه ط ــه ب ــور ک ــن همانط همچنی
بــرای یادگیــری زبــان را معرفــی کردیــم آشــنایی بــا اهمیــت 
ــان  ــروع تقویت زب ــرای ش ــا ب ــن خواننده ه ــت بهتری ــاب درس انتخ

انگلیســی خالی از لطــف نیســت.

           سخن پایانی

در ایــن مقالــه از اهمیــت شــنیدن فعاالنــه در تقویــت مهــارت شــنیداری صحبــت 
ــم.  ــن listening  پرداختی ــت و تمری ــر در تقوی ــع موث ــواع مناب ــه ان ــم. و ب کردی
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تاکیــد ایــن مقالــه بــر اســتمرار شــنیدن فعاالنــه روزانــه ۱۵ دقیقــه ای پادکســت های 
انگلیســی اســت چراکــه شــنیدن مهمتریــن مهــارت در روان صحبت کــردن و صحیح 
ــع مطالعــه تقویــت مهــارت شــنیداری در  نوشــتن اســت. امیدواریم روش هــا و مناب
ــم از  ــد گذشــته مایلی ــن، همانن ــی داشــته باشــند. همچنی ــر مثبت ــت شــما تاثی موفقی

ــم و در موفقیــت شــما ســهیم باشــیم. ــات شــما بدانی تجربی
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