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تقویت زبان انگلیسی؛ 
همه چیز درمورد منابع و ابزارهای کمک آموزشی

ــت  ــالی هس ــد س ــر، چن ــوزان دیگ ــان آم ــی از زب ــل خیل ــم مث ــما ه ــاال ش احتم
کــه کالس زبــان شــرکت می کنیــد و زبــان آمــوز موفقــی بودیــد. امــا االن 
احســاس کردیــد در مــدت زمان آمــوزش زبــان انگلیســی برای تقویــت 

شــوید. کار  دســت به  زبــان  مهارت های اصلــی 
ــد  ــالش کرده ای ــوان ت ــه خودخ ــا مطالع ــال ها ب ــن س ــاید ای ــا ش ی
ــی  ــنیداری خوب ــارت ش ــا مه ــوید. ام ــلط ش ــی مس ــان انگلیس ــه زب ب
ــوب  ــید خ ــه می نویس ــی ک ــاهای انگلیس ــد انش ــا نمی دانی ــد ی نداری
ــن  ــه ای ــان انگلیســی ب ــت زب ــرای تقوی ــر ب ــه. خــوب، اگ ــا ن هســتند ی
ــم.  ــه شــما بخاطــر تالشــتان تبریــک می گویی ــا ب ــد، م صفحــه آمده ای
ــن  ــد همی ــه می توانی ــم ک ــی می کنی ــی معرف ــه، ترفندهای ــن مقال در ای
ــان از  ــای زب ــی مهارت ه ــان انگلیســی در تمام ــت زب ــرای تقوی حــاال ب

ــد. ــتفاده کنی ــا اس آن ه
 

           اول از همه باید بدانیم

ــر  ــرای یادگیــری بهت کالس رفتــن فقــط ۵۰ درصــد مســیر یادگیــری اســت و ب
ــک  ــما ی ــد ش ــرض کنی ــید. ف ــته باش ــه داش ــه روزان ــد برنام ــی بای ــان انگلیس زب
ــر در  ــد. اگ ــود کنی ــه صع ــه قل ــاه ب ــک م ــت در ی ــرار اس ــه ق ــتید ک ــورد هس کوهن
صعــود فقــط دســتان را بــه طنــاب گرفتــه باشــید امــا پیــش نرویــد، خســته خواهیــد 
شــد. تســلط بــه زبــان انگلیســی هــم مثــل فتــح قلــه اســت. بنابرایــن، حتمــا هــر روز 
ــه  ــد را ب ــان انگلیســی اختصــاص بدهیــد و آنچــه آموخته ای ــه مطالعــه زب ــی را ب زمان
ــه  ــک دفترچ ــم ی ــنهاد می کنی ــد. پیش ــرار کنی ــن و تک ــد تمری ــب جدی ــراه مطال هم
خاطــرات داشــته باشــید و هــر روز گــزارش یادگیــری و میــزان رضایــت خودتــان از 

ــد. ــت کنی ــی را ثب ــان انگلیس ــری زب یادگی
تســلط بــه زبــان انگلیســی مثــل فتــح قلــه اســت. بنابرایــن، حتمــا هــر روز زمانــی 
ــه همــراه  ــد را ب ــان انگلیســی اختصــاص بدهیــد و آنچــه آموخته ای ــه مطالعــه زب را ب

مطالــب جدیــد تمریــن و تکــرار کنیــد.
یکــی از مســائل مهــم دیگــر تعییــن ســطح اســت. اگــر خودتــان متوجــه شــده اید 
چــه مهــارت زبــان انگلیســی خــود را بایــد تقویــت کنیــد، چــه بهتــر! امــا اگــر مطمئن 
نیســتید تقویــت کــدام مهــارت در اولویــت قــرار دارد حتمــا در یــک آزمــون تعییــن 
ســطح شــرکت کنیــد. پــس فرامــوش نکنیــد کــه شــرکت در آزمــون تعییــن ســطح 
ــرای جهــش  ــه اول ب ــان مرحل ــری زب ــرای یادگی ــه ب ــزی روزان ــه ری و نوشــتن برنام
ــد و  ــرار داری ــان ق در یادگیــری اســت. حــاال کــه مطمئــن هســتید در چــه ســطح زب

ــم. ــع بروی ــه مناب ــد ســراغ تهی ــد، بای ــه کرده ای دفترچــه خــود را تهی
 

           انتخاب منابع مناسب، یک تیر و چند نشان

یکــی از مســائلی کــه همیشــه در فراینــد آمــوزش زبــان انگلیســی ذهــن فراگیــر 
ــن  ــم از م ــوال فراگیران ــت. معم ــب اس ــع مناس ــاب مناب ــت انتخ ــر اس ــا آن درگی ب
ــان  ــرای تقویــت زب ــرای تقویــت گرامــر کــدام کتــاب را تهیــه کنــم؟ ب می پرســند ب
ــارت  ــت مه ــری در تقوی ــه تاثی ــن چ ــم و انیمیش ــم؟ فیل ــی ببین ــه فیلم ــی چ انگلیس
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ــوم؟ ــف نمی ش ــی ضعی ــا نویس ــم در انش ــم ببین ــر فیل ــن دارد؟ اگ ــنیداری م ش
خــوب، یــک پاســخ بــرای ایــن ســواالت وجــود دارد: اول با ســبک 
یادگیری خودتــان آشــنا شــوید. و منابعــی انتخــاب کنیــد کــه مفــرح باشــد. ســپس 
ــد و  ــد نشــان بزنی ــر چن ــک تی ــا ی ــه اصطــالح ب ــه ب ــد ک ــه روشــی بخوانی ــع را ب مناب

ــد.  ــن کنی ــم تمری ــا ه ــارت را ب ــد مه چن
 

           بهترین کتاب ها برای تقویت زبان انگلیسی

ــف  ــای مختل ــت مهارت ه ــرای تقوی ــه ب ــن منبعــی اســت ک ــاب اولی معمــوال کت
ــاب  ــه کت ــط ب ــی اســت! الزم نیســت فق ــن انتخــاب خوب ــد. و ای ــه ســمتش می روی ب

ــبید؛ ــی بچس درس

           داستان و رمان بخوانید 

ــه  ــه زمین ــد. البت ــان را شــروع کنی ــا رم ــاه ی ــه داســتان کوت ــدن مجموع ــا خوان ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــه کنی ــتان را تجرب ــا داس ــان ب ــوزش زب ــرای این که آم الزم ب
ــان انگلیســی داشــته باشــید. در ایــن صــورت، می توانیــد  ــا زب یــک آشــنایی اولیــه ب
در کنــار یادگیــری کلمــات جدیــد، گرامــر جمــالت را بررســی کنیــد و مهــارت درک 
ــه داســتان   ــا مجموع ــز The Sellout ی ــان طن ــد. رم ــت کنی ــب خــود را تقوی مطل

ــت. ــی اس ــروع خوب ــی The Bogey Beast ش تخیل

           روزنامه و مجله بخوانید 

ــان  ــت زب ــرای تقوی ــمندی ب ــع ارزش ــم مناب ــی ه ــالت انگلیس ــا و مج روزنامه ه
ــع  ــن اســت کــه درمــورد وقای ــکات مثبــت مجــالت ای انگلیســی هســتند. یکــی از ن

روز بین المللــی و زمینه هــای متنــوع یــاد خواهیــد گرفــت کــه 
ــا دوســتان انگلیســی زبان  ــر ی ــا پارتن ــاط ب ــرای ارتب ــد راهــی ب می توان
برای خوانــدن مجــالت  مختلفــی  وبســایتهای  باشــد.  شــما 
discovermagazine. ــا ــی از آن ه ــد و یک ــی وجود دارن انگلیس
com اســت کــه بــه تقویــت اطالعــات عمومــی هــم کمــک می کنــد.

           برای تقویت گرامر کتاب آموزشی بخوانید

گاهــی الزم اســت بــرای تقویــت گرامــر زبــان انگلیســی هــم منبــع 
ــای  ــن کتاب ه ــن و بهتری ــی از معروفت تری ــد. یک ــه کنی ــی تهی خوب
گرامــر انگلیســی Grammar in Use می باشــد. انتشــارات 

ــر  ــرفته( منتش ــطه، پیش ــی، متوس ــطح ) مقدمات ــه س ــاب را در س ــن کت ــفورد ای آکس
کــرده اســت و شــامل مباحــث پرکاربــرد دســتور زبــان انگلیســی و تماریــن مرتبــط 

می باشــد. 
ــد،  ــری را بخوانی ــن گرام ــی از قوانی ــه صفحات ــدون اینک ــد ب ــت داری ــر دوس اگ
Oxford Practice Grammar  کتابــی اســت کــه گرامــر را بــا جملــه ســازی 
و تمرین هــای متنــوع بــه شــما آمــوزش می دهــد. ایــن کتــاب در دو ســطح 
ــطح ها  ــن س ــوزان همی ــرای زبان آم ــت و ب ــده اس ــر ش ــرفته منتش ــطه و پیش متوس

https://soheilamani.com/learning-styles/
https://soheilamani.com/learning-styles/
https://soheilamani.com/learn-english-through-story/
https://fliphtml5.com/learning-center/top-10-websites-to-read-magazines-online-for-free/
https://fliphtml5.com/learning-center/top-10-websites-to-read-magazines-online-for-free/
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ــت. ــب اس مناس
 English اگــر دوســت داریــد یــک منبــع جامــع گرامــر داشــته باشــید کتــاب
ــتن  ــاب داش ــن کت ــوب ای ــای خ ــد. از ویژگی ه ــه کنی Grammar Digest را تهی
ــان  ــه در پای ــر آن ک ــت. جالبت ــاب اس ــدای کت ــر در ابت ــطح گرام ــن س ــون تعیی آزم
ــد و می توانیــد میــزان  هــر فصــل از ایــن کتــاب ســواالت چندگزینــه ای وجــود دارن
یادگیــری خودتــان را بســنجید. البتــه ایــن کتــاب بــرای ســطوح پیشــرفته انتخــاب 

مناســب تری اســت.

یکی از راه های تقویت زبان انگلیسی
 مرور کردن مطالب قبلی است.

ــت  ــات، تقوی ــری کلم ــرای یادگی ــب ب ــع مناس ــا، مناب ــا اینج ت
ــه  ــا چگون ــم. ام ــت کــردن را یادگرفتی ــان انگلیســی و صحب ــر زب گرام
ــای درک  ــم؟ تکنیک ه ــت کنی ــود را تقوی ــی خ ــب انگلیس درک مطل

ــم؟ ــاد بگیری ــه ی ــی را چگون ــان انگلیس ــب زب مطل

مهارت خواندن را با کتاب های
 آموزش ریدینگ تقویت کنید

ــان  ــطح زب ــب س ــد متناس ــی می توانی ــان انگلیس ــگ زب ــت ریدین ــرای تقوی ب
خودتــان از کتاب هــای Active Reading یــا Oxford Word Skills اســتفاده 
ــای تخصصــی  ــوع در زمینه ه ــات متن ــا کلم ــما را ب ــا ش ــه تنه ــا ن ــن کتاب ه کنید. ای
ــب را  ــای درک مطل ــما تکنیک ه ــه ش ــرور ب ــه م ــه ب ــد بلک ــنا می کنن ــره آش و روزم
ــد  ــاز داری ــوز نی ــتید و هن ــان هس ــرفته زب ــطح پیش ــر در س ــد. اگ ــوزش می دهن آم
ــن  ــن های تلف ــن و اپلیکیش ــای آنالی ــد، از روزنامه ه ــوع بخوانی ــای متن در زمینه ه

ــد. ــتفاده کنی ــل Flipboard اس ــراه مث هم
ــان  ــنیداری زب ــارت ش ــت مه ــرای تقوی ــی ب ــمت کتاب ــن قس ــث ای ــن بح آخری
ــدی و چــه  ــوزان مبت ــرای زبان آم ــارت شــنیدن چــه ب ــن مه انگلیســی اســت. تمری
ــت  ــنیدن اهمی ــن، ش ــر ای ــالوه ب ــز اســت. ع ــر چالش برانگی ــران ســطوح باالت فراگی
ــن  ــن ای ــال تمری ــردن دارد و الزم اســت همیشــه در ح ــرار ک ــاط برق ــادی در ارتب زی

مهــارت باشــید. 

           برای تقویت لیسنیگ کتاب های جدا تهیه کنید

 Tactics for Listening یــا Q Skills متناســب بــا ســطح خودتــان از
ــا  ــار ب ــل را ۳ ب ــر فای ــا ه ــد. حتم ــه نکنی ــال عجل ــری اص ــد. در یادگی ــتفاده کنی اس
ــوزش  ــما آم ــی به ش ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــال در یادگی ــه قب ــی ک روش های
داده ایــم تمریــن کنیــد. بــرای اینکــه بعــدا بتوانیــد مطالــب را مــرور کنیــد، 
از یادداشــت برداری و نقشــه کشــی ذهنی غافــل نشــوید. ایــن دو تکنیــک 
ــب  ــاد آوردن مطال ــه ی ــد و ب ــد می ده ــر پیون ــه یکدیگ ــد ب ــه می آموزی ــی را ک مطالب

می شــود. ســاده تر  را 
 

           تقویت زبان انگلیسی با انیمیشن و فیلم
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خوشــبختانه بــا پیدایــش اینترنــت و دسترســی همــه بــه اطالعــات روز، 
ــی  ــان انگلیس ــن زب ــم و انیمیش ــی، فیل ــی، رادوی ــای تلویزیون ــا برنامه ه ــد ب می توانی
یــاد بگیریــد. از طرفــی، بــرای آن دســته از فراگیــران که حافظــه دیــداری و 
ــال،  ــر اســت. مث ــان انگلیســی موث ــت زب ــم و پادکســت در تقوی شــنیداری دارند، فیل
ــا  ــود ب ــث می ش ــن  باع ــا انیمیش ــان ب ــوزش زب ــا و آم ــس فیلم ه ــتفاده از زیرنوی اس

ــوید. ــه ش ــر متوج ــالت را بهت ــوید و جم ــنا ش ــات آش کلم
ــان  ــت زب ــرای تقوی ــید ب ــوزان می پرس ــر زبان آم ــل دیگ ــم مث ــما ه ــر ش اگ
ــدا از ســریال هایی  ــم ابت ــه می کنی ــه شــما توصی ــا ب ــم؟ م انگلیســی چــه فیلمــی ببینی
ــری  ــان یادگی ــه  خودت ــورد عالق ــم م ــا فیل ــد ب ــد و بع ــد Friends شــروع کنی مانن
ــی  ــان انگلیس ــت زب ــری و تقوی ــتیاق در یادگی ــه اش ــرا ک ــد. چ ــه دهی ــان را ادام زب

ــت! ــر اس ــیار موث بس
گاهی با خودتان درمورد فیلم یا پادکست اخیر انگلیسی صحبت کنید.

بعضــی از زبان آمــوزان بــه اخبــار روز عالقمنــد هســتند. یکــی از راه هایــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــت کنی ــان را تقوی ــنیداری خودت ــارت ش ــد مه ــه می توانی ک
رادیوهــای انگلیســی گــوش کنیــد. و ســعی کنیــد هــر آنچــه می شــنوید را بنویســید.

ــروع  ــی ش ــخنرانی طوالن ــا س ــه ی ــک مصاحب ــا ی ــروع ب ــرای ش ــت ب الزم نیس
ــت.  ــر اس ــع بی نظی ــک منب ــن کار ی ــرای ای ــا Minutes 2 BBC  ب ــد. دقیق کنی
ــه  ــی کال 2 دقیق ــل صوت ــر فای ــش مشــخص اســت، ه ــه از عنوان ــور ک ــرا؟ همانط چ
اســت. ابتــدای هــر فایــل موضــوع بحــث و کلمــات مهــم گفتگــو بــه شــما آمــوزش 
ــاال  ــث ح ــام بح ــد از اتم ــد. بع ــوش می کنی ــو گ ــه گفتگ ــپس ب ــود و س داده می ش
ــا گوینــده  ــه و کلمــه را گــوش کنیــد و آن را ب ــن اســت کــه دقیــق هــر جمل ــت ای نوب

ــی نیســت؟  ــه، عال ــط 2 دقیق ــد. روزی فق ــرار کنی تک
 

           آهنگ هایی برای تقویت زبان انگلیسی

ــگ  ــد از آهن ــه پادکســت ها، می توانی ــردن ب ــوش ک ــردن و گ ــا ک ــر تماش عالوه ب
ــا خواننــده انگلیســی مــورد  ــد. همــراه ب ــان اســتفاده کنی ــرای تقویــت زب انگلیســی ب

ــان بخوانیــد و ســعی کنیــد مقابــل آینــه فــراز و فــرود صــدا را  عالقه ت
از او تقلیــد کنیــد. اصــال مهــم نیســت کــه همــه کلمــات را تشــخیص 
ــد از روی  ــد می توانی ــل بع ــد. در مراح ــه کنی ــط زمزم ــد، فق نمی دهی

ــان را ضبــط کنیــد. متــن آهنــگ بخوانیــد و صــدای خودت
ــدون  ــت و ب ــد داش ــری خواهی ــظ بهت ــن روش، تلف ــرار ای ــا تک ب
ــد  ــک می کنی ــان انگلیســی کم ــت زب ــه تقوی ــدر ب ــد چق ــه بدانی این ک
لحظــات شــادی را ســپری می کنیــد. و حتمــا ســعی کنیــد از 
آهنگ هــای آهســته شــروع کنیــد. مثــال، زبان آمــوزان مــن 
 Sam Smith ــا ــای Ed Sheeran ی ــد آهنگ ه ــح می دادن ترجی
ــر  ــی آهنگ هــای Adele را هــم از ب ــه خوب گــوش کننــد. هــر چنــد ب
ــد،  ــرار کنی ــن روش را تک ــتر ای ــه بیش ــید هرچ ــن باش ــد. مطمئ بودن

ــت.  ــد داش ــی خواهی ــان انگلیس ــری در زب ــتر و بهت ــرفت بیش پیش
 

           روشی برای همه، نه فقط تنبل ها

ــه  ــود دارد. البت ــی وج ــان انگلیس ــت زب ــرای تقوی ــم ب ــری ه ــذاب دیگ روش ج
ــواب!  ــنیده ایم: یادگیری در خ ــاد ش ــورد آن زی ــت و درم ــی نیس ــی روش عجیب خیل
ــواب  ــری در خ ــون یادگی ــت دارد چ ــوع واقعی ــن موض ــد، ای ــتش را بخواهی راس

https://soheilamani.com/visual-and-auditory-memory/
https://soheilamani.com/visual-and-auditory-memory/
https://soheilamani.com/learn-with-animation/
https://soheilamani.com/sleep-learning/


تقویت 
زبان انگلیسی

SOHEILAMANI.COM

متوقــف نمی شــود. بــرای اینکــه تاثیــر آن را ببینیــد شــما بایــد قبــل از خــواب کاری 
ــردن  ــی، حفظ ک ــره نویس ــل خاط ــد: مث ــام دهی ــی انج ــان انگلیس ــت زب ــرای تقوی ب
ــه  ــورت همیش ــن ص ــی. در ای ــت انگلیس ــک پادکس ــه ی ــوش دادن ب ــا گ لغات ی

ذهنتــان بــرای یادگیــری فعــال خواهــد مانــد.  
 

           تقویت زبان انگلیسی با ابزارهای کمک آموزشی

ــاد  ــود ایج ــادت را در خ ــن ع ــد ای ــد، بای ــرکت می کنی ــان ش ــر در کالس زب اگ
کنیــد کــه ابزارهــای الزم یادگیــری و تقویــت زبــان انگلیســی را بشناســید. و مهم تــر 

کــه آن هــا را تهیــه کنیــد و در مســیر یادگیــری از آن هــا اســتفاده کنیــد.

دیکشنری  •
ــان انگلیســی دیکشــنری اســت. از همــان  ــزار یادگیــری زب اولیــن و مهم تریــن اب
ابتــدا از دیکشــنری انگلیســی بــه انگلیســی اســتفاده کنیــد و کاربــرد و تلفــظ کلمــات 
 Merriam Webster یــا Longman را بــا آن یــاد بگیریــد. دیکشــنری
ــار  ــما انتظ ــر در کالس از ش ــتند. اگ ــراه هس ــن هم ــرای تلف ــی ب ــای خوب گزینه ه
ــه  ــک لغت نام ــطح تان ی ــب س ــید متناس ــته باش ــذی داش ــنری کاغ ــی رود دیکش م
ــات در  ــرد کلم ــا کارب ــما را ب ــوب، ش ــه خ ــک لغت نام ــتن ی ــد. داش Oxford بخری
ــان  ــه ســازی زب ــت جمل ــی در تقوی ــش مهم ــد و نق ــنا می کن ــط آش ــای مرتب زمینه ه

ــما دارد. ــی ش انگلیس

نرم افزار تقویت مکالمه زبان انگلیسی  •
از آنجایــی کــه همیشــه تاکیــد می کنیــم ثبــات و نظــم در یادگیــری مهــم اســت، 
ــر  ــا پارتن ــت ی ــم صحب ــک ه ــد ی ــتفاده کنی ــد اس ــه می آموزی ــه از آنچ ــرای اینک ب
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــاب خوب ــا Tandem انتخ ــزار Meetup ی ــد. نرم اف ــدا کنی پی

ــت. ــی زبانان اس ــا انگلیس ــه ب ــه ای روزان ــی ۱۵ دقیق ــان انگلیس ــه زب مکالم

           از منابعی استفاده کنید که مناسب سطح و سن شما است.

ــد از  ــت کنی ــان انگلیســی را تقوی ــه زب ــر مکالم ــدون پارتن ــد ب ــر دوســت داری اگ
ــرای شــما  ــی ب ــن وبســایت فرصت ــه، ای ــد. البت وبســایت Converse اســتفاده کنی
ــا  ــب، ب ــن ترتی ــد. بدی ــد کنی ــده تقلی ــا جمــالت را بشــنوید و از گوین ــرده ت ــم ک فراه
ــد. ــت کنی ــی صحب ــای واقع ــد در موقعیت ه ــتری می توانی ــس بیش ــه نف ــاد ب اعتم

وبسایت های تقویت زبان انگلیسی  •
ــات  ــورد موضوع ــدن درم ــد، خوان ــه کنی ــری را تجرب ــذت یادگی ــه ل ــرای اینک ب
ــال  ــورد فوتب ــد درم ــت داری ــر دوس ــال اگ ــت دارد. مث ــردی اهمی ــوع و کارب متن
ــوع  ــن موض ــورد ای ــه درم ــف ک ــایت های مختل ــد در وبس ــد می توانی ــت کنی صحب
می نویســند بخوانیــد. بــرای مثال Dummies یــک وبســایت عالــی بــرای 
یادگیــری موضوعــات مختلــف اســت. وقتــی متن هــا را می خوانیــد کلمــات جدیــد 
ــا را در دیکشــنری  ــرد آن ه ــد و کارب ــی یادداشــت کنی ــا روش نقشــه کشــی ذهن را ب
مطالعــه کنیــد. ســپس خالصه نویســی کنید یــا یــک ویــس ضبــط کنیــد. 
همانطــور کــه دیدیــد، ایــن روش در تقویــت ۴ مهــارت  اصلــی زبــان انگلیســی نقــش 

دارد.
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داشـتن یـک لغت نامـه خـوب، نقـش مهمـی در تقویـت جملـه سـازی زبـان 
انگلیسـی شـما دارد.

ــد از  ــد، می توانی ــی کنی ــان را بررس ــی خودت ــاهای انگلیس ــه انش ــرای این ک ب
وبســایت Grammarly اســتفاده کنیــد. ایــن وبســایت گرامــر جمــالت و دیکتــه 
ــد  ــتباهاتتان آگاه خواهی ــورد اش ــرور درم ــه م ــد و ب ــی می کن ــما را بررس ــات ش کلم
شــد. یــک روش دیگــر نیــز بــرای بهتــر نوشــتن وجــود دارد. از یکــی از وبســایت های 
ــات  ــا کلم ــد خــط از آن را ب ــر چن ــد ه ــد و ســعی کنی ــی بخوانی ــان مطلب ــوزش زب آم
ــه خالصــه نویســی و تمریــن گرامــر  جدیــد بازنویســی کنیــد. در واقــع، ایــن روش ب

ــد.  ــک می کن ــما کم ش

اپلیکیشن های آموزش زبان  •
ــان  ــه از جه ــر نقط ــرد در ه ــر ف ــرای ه ــازی ب ــای مج ــا آموزش ه ــن روزه ای
ــتفاده  ــا اس ــال ب ــت. مث ــرده اس ــن ک ــوب را ممک ــی خ ــع آموزش ــه مناب ــی ب دسترس
از اپلیکیشــن های آمــوزش زبــان یادگیــری ســریع تر و هیجان انگیزتــری 
ــد  ــعی می کنی ــد و س ــدا می کنی ــم پی ــی ه ــای بین الملل ــی رقب ــت. حت ــد داش خواهی
ــل  ــن هایی مث ــد. اپلیکیش ــت کنی ــی تقوی ــان انگلیس ــود را در زب ــف خ ــاط ضع نق
Duolingo و memrise از معروف تریــن آن هــا هســتند. اگــر عالقمنــد هســتید 
ــوزش  ــن های آم ــن اپلیکیش ــد مقاله بهتری ــا بدانی ــن نرم افزاره ــورد ای ــتر درم بیش

ــد.  ــه کنی ــان را مطالع زب
همانطــور کــه مشــاهده کردید آمــوزش زبــان انگلیســی فقط بــه کالس 
ــه ممارســت بیشــتری  ــاز ب ــان انگلیســی نی ــج نمیشــود. بعضــی از جنبه هــای زب منت
ــک  ــای کم ــا ابزاره ــد ب ــما می توانی ــن نیســتند. اما ش ــل تمری ــد و در کالس قاب دارن
ــور  ــه متص ــریع تر از آن چ ــی س ــی خیل ــان انگلیس ــت زب ــای تقوی ــی و راه ه آموزش

ــد.  ــرفت کنی ــوید پیش می ش

           نکات پایانی

ــت  ــم. از اهمی ــی کردی ــی را بررس ــان انگلیس ــت زب ــع تقوی ــب مناب ــن مطل در ای
ــای  ــه ابزاره ــت ب ــم. و در نهای ــی گفتی ــان انگلیس ــری زب ــتگی در یادگی ــم و پیوس نظ
ــان  ــی زب ــای اصل ــت مهارت ه ــه در تقوی ــه چگون ــم ک ــی پرداختی ــم آموزش مه

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــی از آن ه انگلیس
ــل  ــی از عوام ــی یک ــان انگلیس ــری زب ــوت در یادگی ــف و ق ــاط ضع ــناختن نق ش
ــان انگلیســی می شــود. شــناختی  مهمــی اســت کــه باعــث پیشــرفت و تســلط در زب
ــوز مســتقل بســازد.  ــد از شــما زبان آم ــرد، می توان ــع صــورت بگی ــه موق ــر ب ــه اگ ک
ــی را  ــان انگلیس ــت زب ــتای تقوی ــع را در راس ــل و مناب ــما مراح ــه ش ــن کار ب ــرای ای ب
ــه  ــبت ب ــان نس ــناخت خودت ــورد ش ــن م ــرم، مهم تری ــه نظ ــا ب ــم. ام ــی کردی معرف

مهارت هــا و ســبک یادگیریتــان اســت.
ــرداری  ــه وزنه ب ــد رابط ــی مانن ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــن و تس ــن تمری ــه بی رابط
ــد.  ــد ش ــر خواهی ــد موفق ت ــت کنی ــتر ممارس ــدر بیش ــد: هرچق ــکار می مان و ورزش
ــد  ــاده تر خواه ــام کار س ــد انج ــه دار باش ــا ادام ــم ام ــن ک ــدار تمری ــر مق ــی اگ حت
ــان انگلیســی  ــت زب ــرای تقوی ــا را ب ــن صــورت اســت کــه فرصت ه ــود. تنهــا در ای ب

ــد. ــتفاده می کنی ــری اس ــرای یادگی ــان ب ــر زم ــید و از ه می شناس
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