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Oh, dear! He really is getting all bent out of shape! 

لن  همان زبان کوچه بازسری و یا سصوالحاا  یااباگی س و لن  س و    ال قسوم  رررگ  ببودد  ی  س و در جمله باید؟  می شووجمله باال رو متوجه  

و سشوار  به  س و   آمریکایی ذکر شود که معادل منا ویی برسی س ولن     س و   فبرسا لنگ  اسا ی    «!هحسابی  ابط  رر طرف  »   س و  ی  کشوور  

  یاگا  باش سز اد ی  فرد دسردعص

ساتماال  تا به اال به چشمتان هم گخورد     ری کلمات و عیارست رس سصح  متوجه گمی شوید و  ی  سز شیکه های آمریکایی،هنگام شنادن سییار  

ممک  س و  با یود فکر  ی ر ومی و آموزشوی کمتر مورد س وتهاد  قرسر می دارد  اتیباشود  چرس که سی   وری عیارست و کلمات در کتاه ها

در صوورتی که سینالور  ها و گمایش های مختلف گدسرد  فالم و  وریالچندسگی در درک  آمویته سید، کاربرد  سگگلاسوی سز زبان تا به اال   کناد آگچه

 وویی سز الزم س وو  که درک مناآهن  ها و اتی کتاه ها،  ها و، برسی درک بهتر و کامل تر فالم  کلمات و عیارست ر وومیگاسوو  و در کنار 

 الحاات و س لن  های زبان سگگلاسی دسشته باشاد  سص

 و استفاده کنید.عامیانه آمریکایی را یاد بگیرید  انزببا اسرتیت تاک 
 1اسرتیت تاک 

تری  س ولن  ها و سصوالحاات    برسی آموزش  وری  و کاربردی رسی که   –  یودآموز س ولن  زبان آمریکایی س و سودا    –  1کتاه س وتری  تاک 

ای  ووری کتاه هجلد سول  در گظر درفته شوود  س وو   در زبان سگگلاسووی آمریکایی    ادمات روزمر ها، مجحت و مک ها، کتاه جود در فالممو

رس سز طریق   رسی   و سصووالحااتس وولن  های  ، سی  کتاه  موزید ، می آی دسگدآمریکایی مفرد بومی  رس که هر   لن  هاییی  تاک شووما س وو س ووتر

 ، بازی کلمات و    آموزش می دهد  گکات تلهظی ،، تصویر ازییادوگد

 2یت تاک ارس
در    دآه و هوس دسردزسرش های   فا  وترس یار تلویزیوگی، دزسرش هایسیسصوالحاات به کار رفته در  عماق تری به گگا   –  2اک س وتری  تدر 

ی ، سصوالحاات دبار وتاگپمثل رَ ، دزسرش های ورزشوی، موزی  های روزگمایش های تلویزیوگی و ، فالم هاکمدی ها تلویزیوگیسی  کتاه به  

 دسگشگاهی می رردسزد  و 

 3اسرتیت تاک 
زگددی روزمر  به در و  دسگد  میهر آمریکایی صوالحااتی که سبرر وی رسی  تری  به   ،3  وتری  تاکسی   وری یعنی سو در گهای  در جلد  ووم  

 ه می شود  کار می دارد، رردسیت

می آموزید، به درک    های زبان سگگلاسوی با س وتهاد  سز سی   وری کتاه در کنار  وایر کتاه های ر ومی که در مدسرد و دسگشوگا  و آموزشوگا

   می کناد رس بهتر درک و موزی  های سگگلاسی ها فالمو  ر اد زبان سگگلاسی تری سز کامل تر و منا ب 
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