آیا همه مثل هم یاد می گیرند؟
(آشنایی با سبک یادگیری شنیداری)

حتوًا تا تَ حال تْجَ کردٍ ایذ کَ دّضتاى ،اطرافیاى ّ ُوکالضی ُای غوا در عالقَ ُا ،تْاًایی ُا ّ تیاى هطالة ،هثل ُن ًیطتٌذ.
تعضی ُا خیلی خْب صحثت هی کٌٌذ .تعضی ُا اضتعذاد فْق العادٍ ای در کارُای فٌی دارًذ یا یک ّرزظ را خیلی ضریع یاد هی
گیرًذ .تعضی در ًْغتي قْی ُطتٌذ ،خْدغاى غعر هی گْیٌذ یا تذّى زحوت ُر غعری را حفظ هی کٌٌذ ّ اضتعذاد ُای هختلف دیگر.
خْد غوا ُن حتواً در زهیٌَ ای تِتر از دیگراى ُطتیذُ .واى طْر کَ ُوَ ی افراد در صفات هختلف تا ُن تفاّت دارًذ ،در یادگیری
ُن هثل ُن ًیطتٌذُ .ر کص تا تْجَ تَ ّیژگی ُای غخصیتی اظ ،در یادگیری یک جْر عول هی کٌذ ،یعٌی ُر کص ضثکی دارد.
آغٌایی تا ضثک ُای هختلف یادگیری تَ غوا کوک هی کٌذ کَ خْدتاى را تِتر تػٌاضیذ ،در یادگیری پیػرفت کٌیذ ّ در اهتحاى ُا تَ
ًتیجَ ُای تِتری ترضیذ.

اگر سبک یادگیری شما شنیداری باشد
از ًْاُای خْظ ّ صذاُای هْزّى ّ دارای آٌُگ خْغتاى هی آیذ .درک خْتی از ّزى ،زیر ّ تن صذاُا ّ ریتن آٌُگ داریذ.
هعوْالً تا خْدتاى غعری را زهسهَ هی کٌیذ .تَ هْضیقی فیلن ُا یا ترًاهَ ُای دیگر تیع تر از دیگراى دقت هی کٌیذ .غٌیذى آٌُگ ّ
صذا ،تر ُیجاًات ّ عْاطف غوا تیع تر از دیگراى اثر داردّ .قتی آّاز یا هْضیقی هی غٌْیذ ،تا هذت ُا آٌُگ آى در رٌُتاى فعال
اضت ،در حالی کَ دیگراى آى را زّدتر فراهْظ هی کٌٌذ .صذای افراد را هثالً از پػت تلفي تِتر از دیگراى تػخیص هی دُیذ.
کارهای مورد عالقه
از قرائت قرآى ّ خْاًذى ضرّدُا تا ُوَ ی کارُایی کَ تا صذا ّ غٌیذى ضرّ کار دارد هثل ًْاختي ،رُثری یا ضاختي آٌُگ تا
هٌِذضی صذا ( کارُای هیکص یا صْتی) ّ تا غٌْایی ضٌجی از ًوًَْ کارُایی اضت کَ افراد تا ضثک یادگیری غٌیذاری تَ آى ُا
عالقَ دارًذ. .

در صحبت کردن
افرادی کَ ضثک یادگیری غٌیذاری دارًذ ،در حرف زدى احتواالً از جولَ ُایی غثَ تَ ایي ُا اضتفادٍ هی کٌٌذ:


صذای خیلی قػٌگی دارٍ.



ایي صذا رّ غٌیذی؟



خیلی تلٌذ ّ ّاضح هی یاد.



تي صذایی تقریثاً در حذ صذای هي.



ایي صذا ترای گْظ ُای هي ضاختَ غذٍ.
ّ عثارات ّ کلواتی کَ تیع تر تر صذا تأکیذ دارد.

برای یادگیری بهتر
اگر ضثک یادگیری غوا غٌیذاری تاغذ ،اضتفادٍ از ایي رّظ ُا تَ یادگیری تیع تر غوا کوک هی کٌذ.
· در یادگیری از صذا ّ ریتن تیع تر اضتفادٍ کٌیذ .الثتَ ًَ تَ ایي هعٌی کَ ٌُگام هطالعَ ،هْضیقی گْظ کٌیذ ،تلکَ تا جایی کَ هوکي
اضت تَ هطالثی کَ هی خْاًیذّ ،زى ّ آٌُگ تذُیذ.
· دادى ّزى ّ آٌُگ ّ ضاختي غعرُای کْتاٍ تا هطالة ،تَ غوا در حفظ کردى آى ُا تطیار کوک هی کٌذ.
· هی تْاًیذ درش را تا صذای خْدتاى ضثط کٌیذ ّ ترای هرّر درش ُا ،صذای خْدتاى را تػٌْیذ.
· در ٌُگام یادگیری هثالً در کالش درش تَ احطاضات خْدتاى در هْقع غٌیذى صذا تْجَ کٌیذ ،در ًتیجَ هْقع یادآّری ،آى هطلة را
تِتر تَ خاطر هی آّریذ.
غوا چَ رّظ ُای دیگری ترای یادگیری تَ ضثک غٌیذاری پیػٌِاد هی کٌیذ؟
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