
 

SHADOWING 

 و بازخوانی بازنویسیتمرین 

تایست طی هشاحل هختلفی اًجام ُ کِ هیتَدّای ضٌیذاسی ٍ گفتاسی هْاستسٍضی تسیاس هٌاسة تشای تقَیت تاصًَیسی توشیي 
 ضَد.

تایست دس سِ تخص ٍ دس ّش تخص تا سًگ هتفاٍتی اص خَدکاس فایل صَتی هی Audio Script هشحلِایي دس  هشحلِ اٍل: .1
 ًَضتِ ضَد.

  ا عثاست یثاًیِ هتَقف کشدُ ٍ سعی کٌیذ جولِ  5تا  2ّش  ُ،دس ایي تخص فایل صَتی سا پخص ًوَد :1تخص
 ا عثاست ًطذیذ، جای خالی گزاضتِ ٍ اص آى تگزسیذ.ٌَیسیذ. دس صَستی کِ هتَجِ جولِ یضٌیذُ ضذُ سا ت

  ذایی خَد سا اصالح کٌیذ.تا ًَضتِ اتتسعی کٌیذ ّوضهاى فایل صَتی سا تذٍى ٍقفِ پخص کشدُ ٍ  :2تخص 

  سا یکثاس دیگش تکشاس کٌیذ. 2هشحلِ  :3تخص 

لی فایل صَتی دس اًتْای کتاب ٍ یا ّش هٌثع سا تا ًَضتِ اص ضذُ خَدًَضتِ هتي دس ایي هشحلِ الصم است  هشحلِ دٍم: .2
 .یذاص هتي سا هتَجِ ًطَکلواتی  دلیل 2تِ  ٍ دس پایاى هشحلِ اٍلهوکي است تَجِ داضتِ تاضیذ کِ  دیگشی هقایسِ کٌیذ.

کلوات تشای ضوا جذیذ ٍ دلیل دٍم آًکِ آى  اضتثاُ است ى کلوات دس رّي داسیذتلفظی کِ ضوا اص آکِ دلیل اٍل ایٌ
 ٍ توشیي کٌیذ.کٌتشل ًاهِ اًگلیسی تِ اًگلیسی تاهاً دس لغایي هَاسد سا الض ش دٍّت دس اًتْای ایي هشحلِ س. الصم اّستٌذ

 ٍ تِ سٍش صیش توشیي ًواییذ:سا آهادُ کشدُ  تَطِشه Audio Scriptفایل صَتی ٍ دس ایي هشحلِ  هشحلِ سَم: .3

 
 .جولِ اٍل سا اص سٍی  فایل صَتی سا پخص کشدُ ٍ دس اًتْای جولِ اٍل هتَقف کٌیذAudio Script  تا صذای تلٌذ ٍ

 .خَاًیذت

 جولِ دٍم سا اص سٍی  .فایل صَتی سا پخص کشدُ ٍ دس اًتْای جولِ دٍم هتَقف کٌیذAudio Script  تا صذای تلٌذ ٍ
 ذ.خَاًیت

  ًِجام دّیذ.اصَست جولِ تِ جولِ ایي کاس سا تا اًتْای فایل صَتی ٍ ت 

  تاس تکشاس کٌیذ. 5دس اًتْای فایل صَتی، ایي هشحلِ سا 

 
 
 دُ کشدُ ٍ تِ سٍش صیش توشیي کٌیذ:آهاهشتَطِ سا  Audio Scriptٍ فایل صَتی ًیض دس ایي هشحلِ م: چْاسهشحلِ  .4

 
  فایل سا هتَقف کٌیذ.جولِ ّش الصم ًیست دس اًتْای ایي تاس ًواییذ تا ایي تفاٍت کِ فایل صَتی سا پخص 

  ّوضهاى تا پخص فایل صَتی، هتي فایل سا اص سٍیAudio Script .تا صذای تلٌذ تخَاًیذ ٍ 

  تاس تکشاس کٌیذ. 5دس اًتْای فایل صَتی، ایي هشحلِ سا 

 
ایي توشیي  چِ تیطتش ّش لزا ،گفتاسی ضوا داضتِ تاضذتَاًذ تأثیش تسضایی تش هْاست ضٌیذاسی ٍ تِ دفعات هیتوشیي ایي اًجام 

تش اص کویت یفیت دس اًجام ایي توشیي تِ هشاتة هْنکصیشا  ،عجلِ ًکٌیذ ایي توشیياتوام تْتش خَاّذ تَد. تشای  سا اًجام دّیذ،
 .اًجام آى است


