
بان انگلیسیز  زبان فارسی 

tip نکته 

enjoyable لذت بخش 

move on حرکت کنید 

Pushing yourself هل دادن خودتان 

stressful situation موقعیت استرس زا 

comfortable راحت 

difficult دشوار 

scary ترسناک 

calm آرام 

 

 

 زبان انگلیسی

Learning English is not easy but If I could give you 2 tips 

to make it easier and  faster. 

I think that will make you happy right? 

let’s go then  

The first tip is 

Making English enjoyable 

You could do stuff like watching movies listening to music 

or even playing video games 



This doesn’t mean you don’t need to study English  

anymore but with doing this you’re doing something you 

love and learning English at the same time. 

So make it fun make it enjoyable got it? 

Ok let’s move on to the next tip 

The second tip is Pushing yourself 

This tip is more important than the last one 

And what I mean by “pushing yourself” is to put yourself 

in a stressful situation to learn English like have you tried 

speaking with a native speaker or somebody that you 

know can speak better than you? 

Yeah that’s not very comfortable 

I know or have you tried speaking English while a group 

of people listening to you and looking at you? 

Yeah nobody wants to practice something that is difficult 

or scary but if you do that long enough you'll get calm 

When you’re in a situation like this just tell yourself that 

I’m going to relax no matter what happens 

I’m gonna be ok if we put the two of these tips together 

we’re going to learn faster 

Sometimes very relaxed 



Sometimes very stressful 

But as the stress level gets less and less because you get 

used to it learning English will be a snap 

So, put yourself out there and remember there are 

always people who will make fun of you not matter what 

Alright see you next time 

 زبان فارسی

 که اگه دوتا نکته بهتون بگم یول ستیآسون ن یسیزبان انگل یریادگی

،کنهیکنم خوشحالتون م فکر بشه عتریآسون تر و سر شیریادگیکمک کنه   

پس میبر درسته؟  

 مثل ییکارها دیتونیم. دیزبان رو لذت بخش کن یریادگی نکهیاول ا نکته

به  نیا. ییدئویو یها یباز یحت ای، دادن به آهنگ گوش، ها لمیف یتماشا

 نیبا انجام ا یول دیبخون یسیانگل ستین یازین گهیکه د ستین یمعن نیا

 ادیهم  یسیهمزمان انگل دیدیرو انجام م دیکه دوست دار یکار هم کار

د؟یشد متوجه دیبخشش کن لذت، دیکنندش کن سرگرم، پس. دیریگیم  

یسراغ نکته بعد میبر، خب  

مهم تره ینکته از نکته قبل نیا .دیبه چالش بکش خودتونو که نهیدوم ا نکته  

 هیتو  خودتونو باشه که ینطوریا تونهیخودتون م دنیبه چالش کش و

اومده  شیپ مثال. دیریبگ ادی یسیانگل تا دیاسترس زا قرار بد تیموقع

صحبت  یسیبهتر از شما انگل دیدونیکه م یکس ای زبان یبوم هیبا  دیبخوا

ل شده تا به حا ای دونمیم، ستیراحت ن یلیخ اره د؟یکن صحبت هکنیم



صحبت  یسیانگل کننیو نگات م دنیعده که دارن بهت گوش م هی یجلو

اهوم ؟یکن  

.کنه نیترسناکه رو تمر ایته که سخ یزیدوس نداره چ یکس   

تو  یوقت بود دیخواه آروم دیکارو انجام بد نیا یاگه به مدت کاف یول

.خواهم بود لکسیر من خودت بگو به دیهست یطیشرا نیهمچ  

دوتا نکته رو در کنار هم  نیا اگه .ام یاک من فتهیم یچه اتفاق ستین مهم

یاسترس یلیخ یگاه، کسیر یلیخ یگاه. میریگیم ادی عتریسر میبذار  

.دیشما بهش عادت کرد چون شهیهرچه استرس کمتر و کمتر م یول  

خودتون رو در معرض توجه  پس شهیچشم بهم زدن م هی زبان یریادگی

هستند که بخوان مسخرتون کنن یافراد شهیهم باشه ادتونی و دیبذار  

.یلیدل چیه بدون  

نمتونیبیم یبعد یئویو تو، خب  


