
ن   Iistening IELTSدر  7یک تکنیک ساده برای گرفت 

وجود دارد اما این تکنیک است که شما میتوانید با استفاده از آن نه تنها نمره   Listeningتکنیک های زیادی برای بهبود 

محسوب میشود. نکته قابل توجه و پیشنهادی  Listeningدلخواه خود را در آیلتس کسب کنید بلکه جز تکنیک های کیل 

که برای آزمون آیلتس آماده میشود سیع کنید تا حد ممکن از تکنیک ها و شوت کات   شخیص بنده این است که در دورانن 

ی زبان انگلییس با آزمون آیلتس کیم متفاوت است بنا بر این سیع کنید  ها استفاده کنید، اما در ذهن داشته باشید که یادگیر

 گوش دهید. ب مختلف  یدار خود همواره به مطالجهت بهبود شن

 Transcription تکنیک شنیدار نوشتار 

وع کرده اید تا به حال شاید کلمه  ی زبان انگلییس را شر را شنیده باشید.   transcriptionاگر مدت کوتایه است که یادگیر

Transcription است که شنیده اید اما به صور  همان 
ی

ت متنن که تمام مکالمات و کلمات را در اختیار ما قرار لیسنینگ

 میدهد. 

ین راه های تقویت  یل فایل را به شدت تقویت میکند تبد Listening Skillبه طرز معجزه آسانی  Listeningیگ از بهی 

ن است. یعنن   . Listening materialکردن   Transcribeهای شنیداری به مت 

 کنم؟   Transcribeچرا باید 

 . قدرت دقت جزیات را باال یم برد1

 پیسته را افزایش یم دهد. . قدرت شنداری کلمات نزدیک به هم و به هم 2

 . قدرت ادراک جزیات را افزایش یم دهد. 3

ن را افزایش یم دهد.  شعت نکته. 4  برداری و نوشت 

یست که در آزمون آیلتس به شدت به ان نیاز دارید. . 5 ن ن و شنیدن را در شما یم افزاید و این چیر
 قدرت انجام دو کار نوشت 

 اری شما را به شدت بهبود یم بخشد. . در نهات قدرت شنید6

 

 کردن چیست؟   Transcribeصحیح نحوه 

 

 در بیان ساده همزمان هم گوش یم دهید . هم کلمات را به طور دقیق یم نویسید. 

یال لیسنینگ دقت کنید و متناسب با سطح زبانن خود آن را انتخاب نمایید. 1  . در انتخاب می 

بار بدون اینکه کاری انجام بدهید با دقت از ابتدا تا انتها به فایل صون  گوش دهید و سیع کنید مطالنی را به خاطر  . یک2

 بسپارید. 

. بار دوم از ابتدا تا انتها با دقت به فایل صون  گوش دهید و این بار سیع کنید کلمات کلیدی و اطالعات اصیل را یادداشت 3

 کنید. 

ن طور که به فایل صون  گوش یم دهید تمام کلمات و جمالت را مو به مو یاد داشت  . بار سوم که بار 4 آخر هست همتر

 کنید. 



ن هست میتوانید فایل ثون  را متوقف کنید و بنویسید و مجددا 5 . اگر هنوز به این کار عادت نکردید و شعت نوشتنتان پایتر

 گوش دهید و ادامه داستان. 

 

 

 لطفا حتمن به موارد زیر توجه کنید: 

  .این تکنیک کیم سخت و زمان بر است اما خسته نشوید 

  .سیع کنید مرتبا این کار را انجام دهید قول میدهم نتیجه اش را به زودی خواهید دید 

  هر روز یک فایل صون  چند دقیقه ای راTranscribe   .کنید 

  حن  بیشی  خواهید رسید.  7دو ماه این کار را مرتبا انجام دهید قطعا به نمره آیلتس 

  .این تکنیک نه تنها مهارت شنیداری شما را تقویت میکند بلکه باعث تقویت حافظه و باال بردن دقت ما یم شود 

 

 

ید.  IELTS Listening 7نیک استفاده کنید و نمره امیدوارم که از این تک  بگیر
 و بیشی 

 

 

 


