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 برای یادگیری سریع و رایگان

شــما کــه االن بــا جســتجوی هوشــمندانه خــود بــه ایــن مقالــه رســیده اید حتمــا 
ــردن  ــدا ک ــتید. پی ــان انگلیسی هس ــری زب ــی برای یادگی ــع خوب ــال مناب ــه دنب ب
ــی از  ــک یک ــدون ش ــم ب ــان ه ــوزش زب ــری و آم ــرای یادگی ــن ب ــری اپلیکیش بهت
ــرای درد  ــد ب ــود. اجــازه بدهی ــن دغدغه هــای شــما خواهــد ب مهمتری
ــان  ــری زب ــن یادگی ــم. م ــته باش ــما داش ــا ش ــی را ب ــک صحبت و دل ی
ــد آن  ــادم می آی ــردم. ی ــروع ک ــالگی ش ــن ۱۵ س ــی را از س انگلیس
ــی  ــدف خاص ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــه کالس زب ــن ب ــا رفت زمان ه
ــل  ــت در کل فامی ــی رف ــان م ــه کالس زب ــری ک ــر پس ــه ه ــود؛ بلک نب
ــدر  ــتند. پ ــی گذاش ــرام خاصــی م ــه او احت ــه ب ــی شــد و هم ــزد م زبان
ــدازه  ــن ان ــم ای ــیار ک ــه بس ــا هزین ــتند ب ــی توانس ــه م ــم ک ــادر ه و م

ــد. ــحال بودن ــی خوش ــد خیل ــرور را بخرن ــار و غ افتخ
همانطــور کــه گفتــم در آن زمان هــا بــرای یادگیــری زبــان 
ــرم  ــال عم ــث شــد ۶ س ــن باع ــتم و همی ــی نداش ــچ هدف انگلیســی هی
ــن  ــرای یادگیــری ای ــم و ب ــان کن ــه کالس زب را صــرف رفــت و آمــد ب
زبــان چندیــن کتــاب را پشــت ســر گذاشــته و جیــب صاحــب 
آموزشــگاه را پــر کنــم. در آن زمــان آموزشــگاه ها در کــش دادن پروســه یادگیــری 
ــان آمــوزان  ــاور را درون ذهــن زب ــن ب ــد و ای ــت بودن ــا هــم در رقاب ــان انگلیســی ب زب
شــکل داده بودنــد کــه یادگیــری ایــن زبــان در کمتــر از ۵ ســال ممکــن نیســت و هــر 
ــردار  ــد شــیاد و کالهب ــر را بکن ــا کمت ــک ســال ی ــان در ی ــوزش زب ــای آم کــس ادع
اســت. مــا هــم کــه در آن زمــان ســاده بودیــم و حــرف معلــم چنــان تاثیــری روی مــا 

ــتیم. ــی دانس ــزل م ــی من ــه آن را وح ــت ک داش
 

           آشنایی من با اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی

ــف  ــزه وص ــراوان و انگی ــی ف ــا زیرک ــره ب ــت و باالخ ــال ها گذش س
ــادم می آیــد آن  ــه غــول مرحلــه آخــر انگلیســی رســیدم. ی نشــدنی ب
زمــان غــول مرحلــه آخــر کتــاب cpe بــود. آن کتــاب را گذرانــدم و از 
ــر  ــان کمت ــد در آن زم ــادم می آی ــدم. ی ــل ش ــگاه فارغ التحصی آموزش
کســی می توانســت بــه ایــن مرحلــه از زبــان برســد. بــه همیــن دلیــل 
ــازه کار  ــوزان ت ــان آم ــا زب ــاال ب ــم و از ب ــو می انداخت ــاد در گل همیشــه ب
صحبــت می کــردم. ایــن غــرور کاذب و شکســتنی باعــث شــد بــدون 
آمادگــی بــه خیــال رتبــه تــک رقمــی در کنکــور زبــان شــرکت کنــم 
ولــی زهــی خیــال باطــل. بــا یــک رتبــه کامــال معمولــی دانشــگاه قــم 
ــته  ــد. وارد رش ــاز ش ــی ام آغ ــدی از زندگ ــل جدی ــدم و فص ــول ش قب
ادبیــات انگلیســی شــدم. بــا خــودم فکــر می کــردم بــه دلیــل دانــش 
باالیــم در زبــان انگلیســی قــرار اســت ۴ ســال تفریــح و الی کتــاب را بــاز نکنــم. ولــی 
ــتباه  ــرده ام اش ــی ک ــه ط ــیری ک ــدم مس ــه فهمی ــود ک ــگاه ب ــد. در دانش ــور نش اینط

ــت. ــوده اس ب
ــه  ــی ب ــدن حت ــان خوان ــال زب ــن س ــد چندی ــدم بع ــه فهمی ــود ک ــگاه ب در دانش
ــود  ــان انگلیســی هــم نرســیده ام. متاســفانه در دانشــگاه ب ســطح متوســط واقعــی زب
ــاده را روان و  ــتان س ــاب داس ــک کت ــم ی ــی توان ــا نم ــه ادع ــا اینهم ــدم ب ــه فهمی ک
ســریع بــه انگلیســی بخوانــم. در یــک مــاه اول دانشــگاه تصویــری کــه از خــود درون 
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ذهنــم ســاخته بــودم فــرو ریخــت و بایــد از نــو همــه چیــز را مــی ســاختم. فکــر کنیــد 
ــل شــود. چــه  ــگ شــما تبدی ــن نن ــه بزرگتری ــک شــبه ب ــن افتخــار شــما ی بزرگتری
ــال یادگیــری  ــه دنب ــم ب ــم گرفت ــود کــه تصمی واکنشــی نشــان مــی دهیــد؟ آنجــا ب
ســریع و واقعــی زبــان انگلیســی بــروم. بعــد از کلــی مطالعــه و تحقیــق بــه ایــن نتیجــه 
ــال  ــک س ــدود ی ــی را در ح ــان انگلیس ــود زب ــی ش ــاال م ــتکار ب ــا پش ــه ب ــیدم ک رس
کامــل یــاد گرفــت و آن را مثــل یــک انگلیســی زبــان صحبــت کــرد. بــه ایــن نتیجــه 
ــد  ــان جدی ــک زب ــری ی ــرای یادگی ــن راه ب ــریع تری ــن ها س ــه اپلیکیش ــیدم ک رس

هســتند.

برگردیم به حرفی که در اول این مقاله زدم:
ــم  ــد و ه ــر باش ــخت و زمانگی ــیار س ــد بس ــی توان ــم م ــان ه ــن زب ــری ای یادگی

ــریع. ــان و س ــیار آس بس
حاال مــن بــا پــی بــردن بــه اشــتباهم و یادگیــری کامــل و درســت زبــان انگلیســی 
تصمیــم گرفتــم بــه همــراه تیــم تولیــد محتــوای هــوش برتــر ایرانیــان در ایــن مقالــه 
اپلیکیشــن هایی را بــه شــما معرفــی کنیــم کــه شــما را در مســیر درســت قــرار دهنــد. 
ــدم  ــلط نش ــی مس ــان انگلیس ــه زب ــن ب ــا اپلیکیش ــدا ب ــن در از ابت ــت م ــت اس درس
ــی  ــای فرانســوی و ترک ــان ه ــه زب ــا اپلیکیشــن ب ــاه ب ــی توانســتم در عــرض دو م ول
ــن  ــا بهتری ــما ب ــرار اســت ش ــه ق ــن مقال ــم. در ای ــدا کن ــتانبولی تســلط نســبی پی اس

اپلیکیشــن آمــوزش زبــان آشــنا شــوید. پیش بینــی مــی شــود کــه در 
آینــده بســیار نزدیــک بخــش عمــده بــازار آمــوزش زبــان انگلیســی 
ــا اســتفاده از اپلیکیشــن ها مــی  ــه دســت اپلیکیشــن ها بیفتــد. شــما ب ب
ــک  ــال ی ــک س ــر ی ــاعت در حداکث ــم س ــه نی ــان روزان ــا زم ــد ب توانی
زبــان جدیــد را کامــل بیاموزیــد. حــال بیایــد بــه همــراه یکدیگــر ایــن 

ــم. ــی کنی ــل و بررس ــم تحلی ــا ه ــان را ب ــن ها و کاربردش اپلیکیش
 

)Rosetta Stone ( ۱- اپلیکیشن آموزش زبان رزتا استون
ــوزش  ــن آم ــن اپلیکیش ــز  بهتری ــگفت انگی ــن ش ــن اپلیکیش ای
ــوان  ــی ت ــت و م ــال اس ــال ۱۹۹۲ فع ــتون از س ــا اس ــت. رزت ــان اس زب
گفــت ایــن مجموعــه آمــوزش انگلیســی جــز قدیمی تریــن آمــوزش 

هاســت. رزتــا اســتون از روش Language Immersion Method و یــا روش 
ــا همــان  ــن دقیق ــد. ای ــرای آمــوزش انگلیســی اســتفاده مــی کن ــان ب غوطــه وری زب
روشــی اســت کــه کــودک بــا اســتفاده از آن زبــان اول خــود را فــرا مــی گیریــد. در این 
ــا تکــرار و تمریــن  روش زبــان آمــوز غــرق در کلمــات و جمــالت انگلیســی شــده و ب
ــا  ــد. اپلیکیشــن رزت ــت کن ــان مقصــد صحب ــه زب ــی شــود ب ــادر م ــدازه ق ــش از ان بی
ــا آن می تــوان زبــان هــای  اســتون فقــط بــرای یادگیــری زبــان انگلیســی نیســت و ب
مختلفــی را اعــم از انگلیســی، فرانســوی، اســپانیایی، آلمانــی، ایتالیایــی، ژاپنــی، چینــی، 
ــزار اســتفاده از  ــرم اف ــن ن ــل توجــه ای ــه قاب ــت. نکت ــاد گرف ــی فارســی ی ــی و حت عرب

ــظ کلمــات و جمــالت اســت. ــرای تلف ــت و رســا ب ــا کیفی صــدای بســیار ب
ــد  ــرای تقلی ــی ب ــه کامل ــل و نمون ــی اص ــتون آمریکای ــا اس ــده رزت ــدای گوین ص
ــزار از شــما مــی خواهــد کــه کلمــات را بعــد او  ــرم اف ــن ن لهجــه اســت. همچنیــن ای
تکــرار کنیــد و بنابرایــن شــما مهــارت گفتــاری و لهجــه خــود را نیــز تقویــت خواهیــد 
کــرد.  ایــن اپلیکیشــن در ۳ نســخه اندرویــد، IOS و وینــدوز ارائــه شــده اســت پــس 

ــا هــر کنســولی مــی توانیــد از ایــن نــرم افــزار اســتفاده کنیــد. شــما ب

Rosetta Stone نصب
ــد  ــر بای ــل زی ــد و  IOS مراح ــرای اندروی ــزار ب ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای ــرای اس ب

ــوند: ــی ش ط
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دانلود نسخه کرک شده نرم افزار از سایت های دانلود
نصب نرم افزار

مشخص کردن آدرس ایمیل و پسورد
انتخاب زبان مقصد

شروع آموزش

ــد نســخه  ــدا بای ــر شــخصی خــود ابت ــا اســتون در کامپیوت ــرای اســتفاده از رزت ب
ــا اســتفاده از راهنمــای نصــب آن  ــد و ب ــود کنی کــرک شــده آن را دانل
ــر پیچیدگــی هــای  ــا اســتون روی کامپیوت را نصــب کنیــد. نصــب رزت
ــر  ــکل ب ــه مش ــب آن ب ــوزش نص ــه آم ــا مطالع ــه ب ــی دارد ک فراوان

ــورد. ــد خ نخواهی

۲- اپلیکیشن دو لینگو
کار بــا اپلیکیشــن دولینگــو بســیار ســاده تــر از آن اســت کــه حتــی 
ــون  ــزار توســط بیــش از ۳۰۰ میلی ــرم اف ــن ن ــد. ای فکــرش را مــی کنی
ــزار دولینگــو  ــرم اف ــر در جهــان اســتفاده مــی شــود. کســانی کــه ن نف
ــد  ــد می توانن ــی کنن ــاب م ــی انتخ ــان انگلیس ــری زب ــرای یادگی را ب
ــن  ــند. اپلیکیش ــته باش ــی داش ــا دسترس ــان دنی ــش از ۳۵ زب ــه بی ب
ــا  ــز دارد و ب ــی تمرک ــان انگلیس ــارت زب ــار مه ــر چه ــو روی ه دولینگ
ــه ســطوح پیشــرفته برســید.  ــان انگلیســی ب آن می توانیــد از ابتدایی تریــن ســطح زب
ــر و صــدا زبان هــا را آمــوزش می دهــد کــه  ــا اســتفاده از تصوی اپلیکیشــن دولینگــو ب
همیــن باعــث می شــود یادگیــری بســیار عالــی انجــام شــود. مــن خــودم ده هــا نفــر 
ــا نــرم افــزار دولینگــو یــک یــا چنــد زبــان دیگــر را یــاد گرفته انــد.  را دیــده ام کــه ب
ــرد  ــنجش عملک ــرای س ــد ب ــیار قدرتمن ــم بس ــک الگوریت ــزار دارای ی ــرم اف ــن ن ای

شماســت.

چرا دولینگو؟
ــن و  ــیار روش ــی بس ــان انگلیس ــری زب ــیر یادگی ــو مس ــتفاده از دولینگ ــا اس ب
ــیار  ــت بس ــو محبوبی ــه دولینگ ــی ک ــی از دالیل ــت. یک ــخص اس مش
باالیــی در دنیــا دارد رایــگان بــودن آن اســت. بــه دلیــل اینکــه 
ــد،  ــی افت ــاق م ــج اتف ــازی مهی ــک ب ــل ی ــو مث ــوزش در دولینگ آم
کاربــران بعــد از گذشــت مدتــی از اســتفاده از آن بــه دولینگــو عــادت 
ــای  ــان ه ــوزش زب ــده آم ــو آین ــد دولینگ ــی معتقدن ــد. برخ ــی کنن م
ــو  ــان دولینگ ــیاری از کارشناس ــد و بس ــی کن ــود م ــرای خ ــد را ب جدی
 Time ــرای مثــال مجلــه ــد. ب را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده ان

ــد: ــی نویس ــق م ــی دقی ــل و بررس ــک تحلی ــد از ی بع

»اپلیکیشـن آمـوزش زبـان دولینگو رمـز و راز آینـده ی آموزش 
زبـان را در دسـت دارد.«

ــخه  ــک نس ــود. ی ــی ش ــه م ــد و IOS ارائ ــخه اندروی ــن در دو نس ــن اپلیکیش ای
ــا نســخه  ــاوت آن ب ــا تف ــه تنه ــام دارد ک ــالس ن ــو پ ــن اپلیکیشــن دولینگ ــر از ای دیگ
ــی دولینگــو  ــه منف ــا نکت ــرای حــذف تبلیغــات اســت. تنه ــه ب ــی دریافــت هزین اصل
ایــن اســت کــه بــرای آمــوزش زبــان از یــک زبــان دیگــر اســتفاده مــی کنــد. یعنــی 
ــد ســپس آن  ــدا را انتخــاب کنی ــان مب ــد زب ــری خــود بای ــرای شــروع یادگی شــما ب
ــی  ــوزش م ــما را آم ــر ش ــورد نظ ــان م ــدا، زب ــان مب ــتفاده از آن زب ــا اس ــن ب اپلیکیش
دهــد. متاســفانه دولینگــو زبــان فارســی را در فهرســت زبــان هــای مبــدا خــود نــدارد 
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ــی،  ــی، ترک ــل عرب ــر مث ــان دیگ ــک زب ــد از ی ــی بای ــری انگلیس ــرای یادگی ــما ب و ش
فرانســوی، ایتالیایــی،… اســتفاده کنیــد. دولینگــو بــرای کســانی فــوق العــاده اســت 
ــاد  ــری را ی ــان دیگ ــد زب ــتند و میخواهن ــد هس ــا را بل ــرح دنی ــان مط ــک زب ــه ی ک

بگیرنــد.
نصــب دولینگــو بســیار ســاده اســت. فقــط کافیســت آن را دانلــود و نصــب کنیــد 

و ســپس زبــان مبــدا و مقصــد را بــرای آمــوزش انتخــاب کنیــد.

Learn Language with Memrise ۳- اپلیکیشن
ــان دیگــر  ــک زب ــری ی ــرای یادگی ــل ب ــع واقعــی و اصی ــک منب ــال ی ــه دنب اگــر ب
ــوزش دروس از  ــرای آم ــن ب ــن اپلیکیش ــد. ای ــاب کنی ــتید Memrise را انتخ هس
ــان  ــان زب ــه هم ــه ب ــه ای ک ــراد حرف ــط اف ــه توس ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ویدیو های
ــان فرانســوی  صحبــت می کننــد ضبــط شــده اســت. بــرای مثــال اگــر بخواهیــد زب
ــط شــده توســط  ــای ضب ــوزش آن از ویدیو ه ــرای آم ــد، Memrise ب ــاد بگیری را ی
ــان  ــود زب ــث می ش ــاده باع ــه فوق الع ــن نکت ــد. ای ــتفاده می کن ــان اس فرانســوی زبان
آمــوز مهــارت شــنیداری اش را بهبــود ببخشــد. همچنیــن در معــرض تلفــظ صحیــح 
ــم  ــک الگوریت ــود. Memrise از ی ــم می ش ــه ه ــود لهج ــث بهب ــن باع ــرار گرفت ق
ــن باعــث  ــد و همی ــو اســتفاده می کن ــا ویدی ــان ب ــوزش زب ــرای آم ــد ب ــوق قدرتمن ف
شــده کــه بیــش از ۴۵ میلیــون نفــر در دنیــا ایــن اپلیکیشــن را بــرای یادگیــری زبــان 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس انگلیس
ــوزش  ــتقیم آم ــا مس ــد Direct ی ــا مت ــان را ب Memrise زب
ــان  ــرض زب ــتقیم در مع ــور مس ــه ط ــرد ب ــد ف ــن مت ــد. در ای می ده
ــی  ــان خیل ــد در زم ــه می خواهن ــانی ک ــرد. کس ــرار می گی ــد ق مقص
ــن  ــت از ای ــر اس ــوند بهت ــلط ش ــد مس ــان مقص ــه زب ــه مکالم ــاه ب کوت
ــا  ــه شــما دقیق ــان دوم را ب ــد. Memrise زب ــزار اســتفاده کنن ــرم اف ن
ــته  ــر داش ــه خاط ــه ب ــد. البت ــوزش می ده ــان آم ــان مادری ت ــل زب مث
ــه  ــد و ب ــن کنی ــد مســتمر تمری ــن بای ــه گرفت ــرای نتیج ــه ب ــید ک باش
ــن  ــن اپلیکیش ــرای ای ــه ب ــه ۱۵ دقیق ــاه روزان ــک م ــل ی ــدت حداق م
زمــان بگذاریــد. Memrise هــم دقیقــا مثــل دولینگــو فارســی را در 
ــاد  ــی را ی ــان انگلیس ــد زب ــر بخواهی ــدارد و اگ ــا اول ن ــت زبان ه فهرس

ــد. ــام دهی ــر انج ــان دیگ ــک زب ــتفاده از ی ــا اس ــن کار را ب ــد ای ــد بای بگیری
این اپلیکیشن نیز هم برای اندروید و هم IOS در دسترس است. 

Hello English: Learn English ۴- اپلیکیشن
ــی  ــان انگلیس ــی زب ــری اصول ــرای یادگی ــا ب ــی از بهترین ه ــن یک ــن اپلیکیش ای
ــرم افــزار Hello English ســاخت کشــور هنــد اســت و در ســال ۲۰۱۷  اســت. ن
بــا وجــود رقبــای بســیار قدرتمنــد عنــوان بهتریــن اپلیکیشــن هنــدی را بــرای خــود 
ــن از آن  ــکان اســتفاده آفالی ــن اپلیکیشــن ام ــوت ای ــن نقطــه ق کــرد. شــاید مهمتری
ــت را  ــد فرص ــی Hello English می توان ــی تعامل ــد آموزش ــن مت ــت. همچنی اس
ــع  ــد. در واق ــم کن ــه آموزشــی فراه ــن برنام ــا ای ــوز ب ــان آم ــر زب ــاط بهت ــرای ارتب ب
ــا  ــه صــورت مســتقیم ب ــد ب ــا بتوان ــد ت ــوز کمــک می کن ــان آم ــه زب ــی ب ــن ویژگ ای
 Hello ــان ــن ترتیــب اپلیکیشــن یادگیــری زب ــد. بدی ــرار کن ــاط برق مدرســین ارتب
ــه  ــان ک ــن زب ــوزش آنالی ــای آم ــن چالش ه ــی از بزرگتری ــته یک English توانس
ــد.  ــی برطــرف کن ــه خوب ــوز اســت را ب ــان آم ــم و زب ــن معل ــل بی ــدم تعام ــان ع هم
ــی درون  ــگ و مبهم ــه گن ــا نکت ــوال ی ــچ س ــه هی ــود ک ــث می ش ــی باع ــن ویژگ ای
ــن روش  ــد این بهتری ــاور دارن ــران ب ــد. برخــی کارب ــی نمان ــان آمــوزان باق ذهــن زب

ــت. ــود اس ــن های موج ــام اپلیکیش ــن تم ــی بی ــری زبان انگلیس یادگی
ــاص  ــابه خ ــای مش ــه نمونه ه ــن اپلیکیشــن را نســبت ب ــه ای ــری ک ــی دیگ ویژگ

https://apps.apple.com/app/memrise-ultimate-memorisation/id635966718
https://apps.apple.com/app/memrise-ultimate-memorisation/id635966718
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion
https://soheilamani.com/best-language-learning-strategies/
https://soheilamani.com/best-language-learning-strategies/
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ــن  ــه ای ــق آن اســت. ب ــا ســایر دوســتان از طری ــاط ب ــراری ارتب ــکان برق ــد، ام می کن
ــد.  ــه کنن ــز تجرب ــان انگلیســی را نی ــی زب ــری گروه ــد یادگی ــراد می توانن ــب اف ترتی
ــن  ــن اپلیکیش ــف در ای ــی مختل ــای آموزش ــا و ابزاره ــتفاده از تکنیک ه ــن اس همچنی
آنــرا بــه برنامــه ای مناســب بــرای یادگیــری کــودکان تبدیــل کــرده اســت. عــالوه 
ــی  ــی و برخ ــی، عرب ــدی، ترک ــی، تایلن ــدی، اندونزیای ــای هن ــی، زبان ه ــر انگلیس ب

ــد. ــرار دارن ــی Hello English  ق ــه آموزش ــم در برنام ــا ه ــر از زبان ه دیگ
Hello English هم برای اندروید و هم IOS در دسترس است.

Babbel ۵- اپلیکیشن آموزش زبان
اگــر بــه دنبــال تقویــت مهــارت مکالمــه خــود هســتید، اپلیکیشــن 
ــیوه  ــود. ش ــد ب ــما خواه ــرای ش ــاده ای ب ــاب فوق الع Babbel انتخ
ــرار  ــاط برق ــوده و باعــث ارتب ــی ب ــن اپلیکیشــن هــم تعامل تدریــس ای
ــاط  ــا نق ــود. ام ــی می ش ــا دروس آموزش ــوز ب ــان آم ــر زب ــردن بهت ک

ــد از: ــن عبارتن ــن اپلیکیش ــوت ای ق
ــف  ــای مختل ــاس موقعیت ه ــر اس ــه ب ــی ک درس های  .۱
ــک  ــوز کم ــان آم ــه زب ــی ب ــن ویژگ ــده اند. ای ــک ش ــی تفکی ــه خوب ب
ــتفاده  ــورد اس ــف م ــای مختل ــه در محیط ه ــی ک ــه عبارات ــد ک می کن
ــا  ــاز از آن ه ــورت نی ــوزد و در ص ــی بیام ــه خوب ــد را ب ــرار می گیرن ق
ــتفاده در  ــراس اس ــد ب ــات مفی ــال اصطالح ــرای مث ــد. ب ــتفاده کن اس
ــن  ــن اپلیکیش ــای ای ــا در درس ه ــایر موقعیت ه ــتوران و  س ــگاه، رس ــفر، دانش س

ــده اند.   ــده ش گنجان
ــا روزی  ــا ب ــد تنه ــرد می توان ــه ف ــن اســت ک ــت Babbel ای ــن مزی دومی  .۲
۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه تمریــن، بــه مــرور مکالمــه خــود را تقویــت کنــد. همیــن موضــوع 
ــد  ــار ندارن ــادی در اختی ــان زی ــرای مســانی کــه زم ــه خصــوص ب اســتفاده از آن را ب

جــذاب می کنــد.
ــردی  ــاه و کارب ــای کوت ــه درس  نامه ه ــا ارائ ــف ب ــان مختل ــوزش ۱۴ زب آم  .۳

ــوزان. ــان آم ــرای زب ب
ــه  ــات دانشــگاه Yale نشــان می دهــد کــه اســتفاده از Babbel ب ــج تحقیق نتای

افــراد کمــک کــرده تــا در مهــارت مکالمــه پیشــرفت بیشــتری داشــته باشــند.
Babbel را نیز می توانید بر روی اندروید و IOS نصب کنید.

Busuu ۶- اپلیکیشن آموزش زبان
برنــده جایــزه بهتریــن اپلیکیشــن آمــوزش زبــان در ســال ۲۰۱۸، قطعــا 
ــق  ــاس تحقی ــر اس ــد. ب ــا باش ــر م ــری بهت ــرای یادگی ــبی ب ــاب مناس ــد انتخ می توان
ــه  ــاعت در برنام ــدت ۲۲ س ــه م ــر ب ــن اپلیکیشــن، اگ ــازندگان ای ــود س ــای خ و ادع
آموزشــی نســخه پریمیــوم ایــن اپلیکیشــن شــرکت کنیــد، تاثیــری بــه انــدازه یــک 
ــد  ــی می توانی ــر انگلیس ــالوه ب ــما ع ــرد. در Busuu ش ــد ک ــه خواهی ــرم را تجرب ت
ــه  ــی و ب ــپانیایی، ایتالیای ــی، اس ــی، چین ــی، روس ــوی، آلمان ــد فرانس ــی مانن زبان های
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــکان برق ــن ام ــن اپلیکیش ــد. در ای ــان را بیاموزی ــی ۱۲ زب ــور کل ط
ــن  ــه ای ــت. ب ــده اس ــم ش ــد فراه ــت می کنن ــد صحب ــان مقص ــه زب ــه ب ــرادی ک اف
ــان  ــان زب ــه هم ــه ب ــرادی ک ــد را از اف ــان مقص ــک زب ــه ی ــه ب ــما مکالم ــب ش ترتی

ــت. ــد گرف ــاد خواهی ــد ی ــت می کنن صحب
ــورت  ــی ص ــوش مصنوع ــک ه ــه کم ــن ب ــن اپلیکیش ــر در ای ــس گرام تدری
می گیــرد. ایــن امــر موجــب افزایــش دقــت در آمــوزش و یادگیــری گرامــر 

خواهــد شــد.
ــرای  ــد و ب ــدا کن ــود ج ــای خ ــایر رقب ــاید Busuu را از س ــه ش ــزی ک ــا چی ام
برخــی آنــرا بــه بهتریــن اپلیکیشــن آمــوزش و یادگیــری زبــان تبدیــل کنــد امــکان 

https://apps.apple.com/us/app/hello-english/id1148009516
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CultureAlley.japanese.english
https://apps.apple.com/us/app/babbel-learn-languages/id829587759
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babbel.mobile.android.en
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ــه گواهینامــه معتبــر بعــد از شــرکت در دوره هــای آن اســت. چنیــن ویژگــی ای  ارائ
ــد.  ــاب کنن ــن را انتخ ــن اپلیکیش ــا ای ــد ت ــب کن ــراد را ترغی ــیاری از اف ــد بس می توان
ــن  ــن اپلیکیش ــای ای ــی ویژگی ه ــتفاده از برخ ــرای اس ــه ب ــد ک ــوش نکنی ــه فرام البت

ــرا خریــداری کنیــد.  ــی آن ــا نســخه پول ــد ت نیــاز داری
این اپلیکیشن هم بر روی دو پلتفرم اندروید و IOS قابل نصب است. 

 ۱۵,000 – Learn English ۷- اپلیکیشـن یادگیـری زبـان انگلیسـی
Words

ــن  ــات انگلیسی هســتید، ای ــظ لغ ــری و حف ــرای یادگی ــی ب ــال راه ــه دنب ــر ب اگ
ــرای شماســت. Learn English لغــات انگلیســی  اپلیکیشــن انتخــاب مناســبی ب
ــج افــرادی کــه از ایــن  ــده دنیــا آمــوزش می دهــد. ایــن یعنــی رن ــان زن ــه ۶۱ زب را ب
ــان  ــه زب ــر اینک ــه جالبت ــزرگ اســت. نکت ــد بســیار ب ــتفاده کنن ــد اس ــان می توانن زب
ــن  ــن اپلیکیش ــورد. ای ــم می خ ــه چش ــا ب ــت زبان ه ــن لیس ــن ای ــز در بی ــی نی فارس
ــم در  ــات ه ــن لغ ــی ای ــارت انگلیســی اســت. تمام ــه و ۵۰۰۰ عب ــامل ۶۰۰۰ کلم ش
ــن  ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــس می ش ــوزان تدری ــان آم ــه زب ــری ب ــوزش تصوی ــب آم قال
ــده شــده  ــن اپلیکیشــن گنجان تلفــظ صحیــح هــر کلمــه هــم در برنامــه آموزشــی ای
ــرده و  ــک ک ــما را چ ــظ ش ــه تلف ــده ک ــرار داده ش ــزاری ق ــم اب ــار آن ه ــت. در کن اس

ــد. ــالع می ده ــم اط ــه ش ــرا ب ــت آن کیفی
یکــی از بزرگتریــن مزیت هــای ایــن اپلیکیشــن یادگیــری زبــان قابلیــت 
ــد  ــه کمــک آن می توانی ــع شــما ب ــن اســت. در واق ــه صــورت آفالی ــتفاده از آن ب اس
در هــر جــای جهــان لغــات جدیــد انگلیســی را آموختــه و یــا مــرور کنید. امــا نکتــه 
ــان  ــط خودت ــی توس ــد آموزش ــری رون ــردن و پیگی ــد ک ــکان رص ــر ام ــب دیگ جال
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــی و ب ــه خوب ــود را ب ــری خ ــزان یادگی ــد می ــما می توانی ــت. ش اس
ــا اســتفاده از  اپلیکیشــن پیگیــری کنیــد. کلمــات موجــود در ۱۰ ســطح آموزشــی و ب
ــالح  ــارت و اصط ــن ۵۰۰۰ عب ــوند. همچنی ــس می ش ــوع تدری ــوع متن ۲۰۰ موض
ــس  ــف تدری ــوع مختل ــتفاده از ۱۲۰ موض ــا اس ــطح و ب ــز در ۷ س ــود در آن نی موج

می شــوند. 
این اپلیکیشن هم برای اندروید و هم IOS در دسترس است.

Elevate ۸- اپلیکیشن
Elevate چیــزی فراتــر از یــک اپلیکیشــن آمــوزش زبــان 
ــی  ــت تمام ــرای تقوی ــع ب ــن در واق ــن اپلیکیش ــت. ای ــی اس انگلیس
مهارت هــای ذهنــی و حتــی تقویــت حافظــه و افزایــش تمرکــز 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. نکتــه ای کــه  Elevate  را 
ــی  ــی طراح ــرده، توانای ــز ک ــابه متمای ــن های مش ــه اپلیکیش ــبت ب نس
و شناســایی برنامــه بــرای یادگیــری هــر فــرد اســت. بــه ایــن ترتیــب 
ــن،  ــن اپلیکیش ــتفاده از ای ــا اس ــان و ب ــرور زم ــه م ــد ب ــراد می توانن اف
توانایی هــای مغــزی خــود را بهبــود ببخشــند. همیــن موضــوع 
ــن  ــا ای ــد. ام ــک می کن ــی نیز کم ــان انگلیس ــریع زب ــری س به یادگی
ــر گســترش  ــالوه ب ــان انگلیســی، ع ــوزش زب ــورد آم اپلیکیشــن در م

ــک  ــز کم ــما نی ــاری ش ــای گفت ــود توانایی ه ــه بهب ــد ب ــما، می توان ــات ش ــه لغ دامن
ــن را  ــن اپلیکیش ــا، ای ــام تمرین ه ــواع و اقس ــذاب و ان ــوع و ج ــای متن ــد. بازی ه کن
ــه انتخابــی طالیــی تبدیــل کــرده اســت. در واقــع بیشــتر اســتفاده کننــدگان از آن  ب

شــیفته همیــن ویژگی هــا خــاص Elevate می شــوند. 
ــی  ــد دریای ــم می توان ــن اپلیکیشــن ه ــگان در ای ــت رای ــک اکان ــاختن ی ــی س حت
 Elevate ــتفاده از ــد. اس ــرار می ده ــما ق ــش روی ش ــف را پی ــات مختل از تمرین
ــک  ــز کم ــا نی ــزی م ــی و مغ ــتگی ذهن ــن خس ــن رفت ــه از بی ــد ب ــن می توان همچنی

https://apps.apple.com/us/app/busuu-fast-language-learning/id379968583
https://apps.apple.com/us/app/busuu-fast-language-learning/id379968583
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc
https://soheilamani.com/memorizing-english-words/
https://apps.apple.com/us/app/funeasylearn-learn-languages/id1385009629
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.english&hl=en&gl=US
https://soheilamani.com/how-to-learn-english-faster/
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ــد. ــی بکن فراوان
Elevate را می توانیــم بــر روی گوشــی های اندرویدی و IOS نصــب 

کنیــم. 

Sentence master pro ۹- اپلیکیشن آموزش زبان
ــای  ــه از دغدغه ه ــتر همیش ــی بیش ــات انگلیس ــری لغ ــر و یادگی ــت گرام تقوی
اصلــی مــا بــوده اســت. ایــن اپلیکیشــن بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا حــد زیــادی 
 Sentence .از بابــت هــردوی ایــن مــوارد خیالتــان را راحــت کنیــد
master pro هــزاران جملــه و عبــارت انگلیســی را در اختیــار 
ــتوری  ــاظ دس ــم از لح ــری و ه ــاظ بص ــم از لح ــا ه ــذارد ت ــما می گ ش
ــای  ــما جمله ه ــه ش ــن ب ــرای تمری ــپس ب ــوید. س ــنا ش ــا آش ــا آن ه ب
درهــم ریختــه داده خواهــد شــد . شــما بایــد ایــن تمرینــات را بــا توجــه 
ــکات گرامــری کــه آموختیــد، مرتــب کنیــد. بیــش از ۱۰هــزار  ــه ن ب
ــد.  ــرار دارن ــن ق ــن اپلیکیش ــی ای ــک آموزش ــارت در بان ــه و عب جمل
ــی کالس هــا خشــک و ســنتی  ــه تدریــس گرامــر در آن مثــل خیل البت
نیســت. در واقــع بــه کمــک Sentence master pro شــما 
ــد.  ــاد می آموزی ــذاب و ش ــی ج ــی را در محیط ــان انگلیس ــر زب گرام

ــن  ــرار گرفت ــن، ق ــن اپلیکیش ــازندگان ای ــان و س ــاور طراح ــه ب ب
در معــرض زبــان انگلیســی می توانــد یادگیــری آن را بــرای مــا 
ــه مــرور  ــا آزمــون و خطــا کــردن، می تواننــد ب ــر آن افــراد ب ســاده تر کنــد. عــالوه ب
ــان آمــوز  ــا تمریــن مــداوم، زب ــان مقصــد آشــنا شــوند. ســپس ب ــا ســاختارهای زب ب
ــان مقصــد ســاخته و بیــان کنــد.  ــه زب ــا جمــالت جدیــدی را ب ــود ت ــادر خواهــد ب ق

این اپلیکیشن را هم می توان بر روی اندروید و IOS نصب کرد.

           اپلیکیشن های ایرانی آموزش زبان انگلیسی

امــا ســرانجام بــه ســراغ دو اپلیکیشــن ایرانــی آمــوزش زبــان انگلیســی می رویــم. 
ــم.  ــورد اپلیکیشــن Learnit صحبت کنی ــی در م ــم کم در قســمت اول قصــد داری
ــر  ــی ســطح بنــدی شــده اند. عــالوه ب ــه خوب ــن اپلیکیشــن ب ــب آموزشــی در ای مطال
ــز اســتفاده  ــن از صــوت و عکــس نی ــر مت ــب، عــالوه ب ــن مطال ــس ای ــرای تدری آن ب
شــده اســت. ایــن ویژگــی بــه کاربــر کمــک می کنــد تــا احســاس خشــک و بــی روح 
ــن  ــت ای ــورد لرنی ــر در م ــم دیگ ــه مه ــد. نکت ــته باش ــن ها را نداش ــی از اپلیکیش برخ
اســت کــه هــم بــرای کــودکان و هــم بزرگســاالن قابــل اســتفاده اســت. امــا اســتفاده 
از روش قدیمــی و منســوخ شــده GTM بــرای تدریــس زبــان انگلیســی اســت. ایــن 
ــه  ــان ب ــی آنچن ــه طــور کل ــا ب ــد، ام ــوارد خــوب عمــل کن روش گرچــه در برخــی م

ــد.    ــوزان کمــک نمی کن ــی ســاخت جمــالت در زبان آم ــری و توانای یادگی
ــوز  ــم. در بیام ــن B Amooz می روی ــراغ اپلیکیش ــه س ــم ب ــت ه ــد از لرنی بع
شــما عــالوه بــر انگلیســی، می توانیــد زبان هــای آلمانــی، فرانســوی و ترکــی 
 GTM ــد ــم از مت ــن ه ــن اپلیکیش ــفانه ای ــا متاس ــد. ام ــاد بگیری ــز ی ــتانبولی را نی اس
اســتفاده می کنــد. نکتــه جالــب توجــه در مــورد بیامــوز طبقه بنــدی و دســته بنــدی 
ــا  ــر بخــش واژگان و گرامــر، ب خــوب مطالــب در آن اســت. در بیامــوز شــما عــالوه ب
ــرای  ــن ب ــد. همچنی ــز ســروکار داری ــا نی ــنیدن و الفب ــدن، ش ــل خوان ــی مث بخش های
ــده اند.  ــوزش داده ش ــز آم ــک نی ــروف فونتی ــات، ح ــح کلم ــظ صحی ــر تلف ــلط ب تس
همچنیــن وجــود یــک جعبــه الیتنــر بــه یادگیــری و حفــظ لغــات نیــز کمــک خواهــد 

کرد.  
ــن اپلیکیشــن آمــوزش  ــوان بهتری ــه عن ــن دو اپلیکیشــن را ب ــوان ای اگرچــه نمی ت

https://apps.apple.com/us/app/busuu-fast-language-learning/id379968583
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.busuu.android.enc
https://apps.apple.com/nz/app/learn-english-sentence-master/id980204043
https://apps.apple.com/nz/app/learn-english-sentence-master/id980204043
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masterkeygames.sentencemasterpro&hl=en&gl=US
https://learnit.ir/
https://learnit.ir/
https://b-amooz.com/bamooz-app/
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ــت گســترش  ــی در جه ــا گام مهم ــر دوی آن ه ــل ه ــا حداق ــرد، ام ــی ک ــان معرف زب
ــته اند.  ــران برداش ــان در ای ــوزش زب ــت آم صنع

           بهترین اپلیکیشن آموزش زبان؛ سخن پایانی

در ایــن مقالــه ســعی کردیــم تعــدادی از بهتــری اپلیکیشــن هــا بــرای یادگیــری 
ــد  ــن اپلیکیشــن ها می توان ــم. اســتفاده از ای ــی کنی ــه شــما معرف ــان را ب ــوزش زب و آم

ــم  ــما ه ــس ش ــد. پ ــدان کن ــان انگلیســی را دوچن ــری زب ــذت یادگی ل
ــتفاده  ــه اس ــن مقال ــی شــده در ای ــد از اپلیکیشــن های معرف ســعی کنی
ــری  ــرای یادگی ــه ب ــید ک ــنی می شناس ــر اپلیکیش ــا، اگ ــد. ضمن کنی
زبــان مفیــد اســت امــا در لیســت مــا قــرار نداشــت، آنــرا در قســمت 

ــد.  ــتراک بگذاری ــه اش ــا ب ــا م ــا ب کامنت ه
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