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           ۷ سایت برتر مکالمه زبان انگلیسی با تمرین روزانه!

ــرای  ــد ب ــایت می توان ــدام س ــی ک ــای گروه ــر از کالس ه ــه غی ــما ب ــر ش بنظ
مکالمــه زبــان مناســب باشــد؟ اصــال چگونــه از ســایت ها بــرای تمریــن و 
ــدا  ــان پی ــی زب ــت انگلیس ــه دوس ــم؟ چگون ــتفاده کنی ــان اس ــه زب ــت مکالم تقوی
ــد،  ــلط دارن ــی تس ــان انگلیس ــر زب ــکات گرام ــر ن ــران ب ــیاری از فراگی کنیم؟ بس
امــا وقتــی صحبــت از مکالمــه می شــود خودشــان را می بازنــد. 
ــوش  ــوم گ ــا س ــان دوم ی ــه زب ــلط ب ــاد تس ــا راه ایج ــع، تنه ــه واق ب
ــایت ها  ــتفاده از وبس ــه اس ــت. البت ــردن اس ــت ک ــاد و صحب دادن زی
ــه  ــد ب ــا می توانن ــتند، ام ــری زبان نیس ــن روش یادگی اگرچه بهتری

ــد. ــود کنن ــان خ ــود زب ــما در بهب ش

           اهمیت استفاده از سایت مکالمه زبان

ــا  ــد حتم ــان انگلیســی بای ــه زب ــردن مکالم ــن ک ــرای تمری ــال ب قب
در یــک کالس گروهــی ثبت نــام می کردیــم. یــا بایــد بــا یــک 
همکالســی یــا فــردی کــه بــا زبــان انگلیســی آشــنایی داشــت ارتبــاط 
ــودن  ــگ نب ــل هماهن ــکالتی مث ــودش مش ــن خ ــوب، ای ــم. خ ــرار می کردی برق

ــی آورد. ــود م ــه وج ــع ب ــودن مناب ــی نب ــن و کاف ــری و تمری ــاعت های یادگی س
امــا االن موضــوع اینقــدر هــم پیچیــده نیســت. چــرا؟ زیــرا ســایت های تعاملــی 
ــن  ــود را تمری ــای خ ــام مهارته ــا تم ــد ت ــک می کنن ــما کم ــه ش ــی ب ــان انگلیس زب
ــان انگلیســی در  ــرای اســتفاده از زب ــا شــما را ب ــن پلتفرم ه ــن، ای ــر ای ــد. عــالوه ب کنی
ــا  ــد ی ــات جدی ــط کلم ــه فق ــای اینک ــه ج ــی ب ــد. یعن ــاده می کنن ــی آم ــی واقع زندگ
ــه – حتــی  ــدن، نوشــتن و بل قواعــد گرامــری را بخاطــر بســپارید، گــوش دادن، خوان
ــن جهــت، در اینجــا منحصــرا  ــه همی ــرد! ب ــد ک ــن خواهی ــت کــردن – را تمری صحب
ــاغلین  ــوزان و ش ــش آم ــجویان، دان ــه دانش ــی را ب ــان انگلیس ــه زب ــایت مکالم ۷ س
ــم  ــه خواهی ــات آن را ارائ ــتفاده از امکان ــوه اس ــم و نح ــی می کنی معرف

د. دا

Busuu -۱
ــما  ــه ش ــت دارم ب ــه دوس ــی ک ــه انگلیس ــایت مکالم ــن س اولی
ــم  ــن ه ــه اپلیکیش ــایت ک ــن س ــت. ای ــم، Busuu اس ــی کن معرف
ــل  ــان انگلیســی قاب ــه زب ــا از جمل ــان دنی ــری ۱۵ زب ــرای یادگی دارد ب

اســتفاده اســت.
از مزایــای ایــن اپلیکیشــن و ســایت مکالمــه زبــان ایــن اســت کــه 
ــطح  ــن س ــک تعیی ــما ی ــری، از ش ــاب کارب ــک حس ــاختن ی ــد از س بع
ــی را از  ــان انگلیس ــری زب ــد یادگی ــر بخواهی ــد و اگ ــد ش ــه خواه گرفت
ــپس،  ــد. س ــاب کنی ــوط را انتخ ــه مرب ــد گزین ــد بای ــروع کنی ــه ش پای
ــرای  ــان را ب ــری مدنظرت ــداف یادگی ــی اه ــه، و حت ــان مطالع ــدت زم ــا،  م روزه
ــه  ــه روزان ــما برنام ــه ش ــن وبســایت ب ــد. ای ــا مشــخص می کنی ــت آموزش ه دریاف
خواهــد داد و همــه مطالــب را صوتــی، تصویــری و نوشــتاری آمــوزش خواهیــد دیــد. 
ــی را  ــه روزهای ــن برنام ــت و بی ــد گرف ــما تســت خواه ــز از ش ــری نی ــن یادگی در حی

ــت. ــد داش ــرور خواهی ــن و م ــرای تمری ب
ــدم  ــان هــر روز یــک ق ــگان مکالمــه زب ــن ســایت رای ــا ای مطمئــن باشــید اگــر ب
ــا  ــردن ب ــا چــت ک ــد ب ــد می توانی ــن جمــالت برداری ــری کاربردی تری ــرای یادگی ب
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اعضــای گــروه social یــا در هــر موقعیــت دیگــر  از ایــن عبــارات اســتفاده کنیــد.
آمــوزش مجــازی مکالمــه زبــان انگلیســی مجــازی بــا همراهــی یــک اســتاد بــا 

ــد. ــریع می بخش ــما را تس ــری ش ــه یادگی تجرب

BBC Learning English -۲
 2 BBC اگرچــه قبــال هــم در مــورد مزایــای اســتفاده از پادکســت های
ــم،  ــت کرده ای ــان انگلیســی صحب ــنیداری زب ــارت ش ــت مه ــرای تقوی Minutes ب
ــه  ــم ک ــنا می کنی ــان در ۵ روز آش ــظ زب ــت تلف ــن تقوی ــا کمپی ــما را ب ــار ش ــن ب ای
ــگان  ــل رای ــد. شــما هــر روز یــک فای ــه می کن ــان ارائ ــرای مکالمــه زب ــن ســایت ب ای
ــا  ــظ آن ه ــوزش تلف ــروف و آم ــات و ح ــت کلم ــا لیس ــد و در آن ب ــت می کنی دریاف
مواجــه می شــود. هــر روز تمرین هــای تلفــظ را بایــد در ثانیه هــای مختلــف، 
ــط  ــام دوره، توس ــا اتم ــت ب ــن اس ــر ای ــد. جالب ت ــظ کنی ــریع تر تلف ــح و س صحی
ــد. ــد ش ــام دوره داده خواه ــه اتم ــک گواهی نام ــما ی ــه ش ــدرس نیتیو BBC ب م

British Council -۳
ــب  ــنین مناس ــطوح و س ــه س ــی برای هم ــان انگلیس ــایت آموزش زب ــن س ای
اســت و بــه طــور منظــم مناســب هــر ســطح درســنامه و عبــارات کاربــردی مکالمــه 
را از حالــت روزمــره و دوســتانه تــا رســمی و کاری یــا تحصیلــی آمــوزش خواهــد داد. 

ــامل  ــایت British Council ش ــه س ــنامه های بخــش مکالم درس
ــر  ــرای ه ــد و ب ــس آن می باش ــراه زیرنوی ــه هم ــی ب ــوای ویدیوی محت
ــی از از  ــرد. یک ــد ک ــت خواهی ــن دریاف ــل تمری ــل ۳ فای درس حداق
ــه در  ــت ک ــان آن اس ــه زب ــایت مکالم ــن س ــوب ای ــای خ ویژگی ه
ــد  ــه می کن ــو ارائ ــث و گفتگ ــواالت بح ــما س ــه ش ــر درس ب ــان ه پای
و مدرســین نیــز می تواننــد از آن در کالس اســتفاده کننــد. شــما 
می توانیــد پــس از تمریــن مطالــب در ســایت Tandem یــک 
ــورد  ــه درم ــه ۱۵ دقیق ــد روزان ــعی کنی ــد. و س ــدا کنی ــت پی هم صحب

ــد.  ــر کنی ــادل نظ ــد تب ــاد گرفته ای ــه ی ــی ک مطالب
ــان باعــث می شــود  ــا یــک پارتنــر انگلیســی زب صحبــت کــردن ب
بــدون اســترس قضــاوت شــدن ســعی کنیــد نظراتتــان را بیــان کنیــد.

Speaky ۴- سایت مکالمه زبان
بــا اســتفاده از ســایت مکالمــه زبــان speaky می توانیــد بــا فراگیــران 
ــان  ــه زب ــایت مکالم ــن س ــای ای ــد. از مزای ــرار کنی ــاط برق ــا ارتب ــور دنی ۱۸۰ کش
ــا  ــا آن ه ــتقیم ب ــاط مس ــما و ارتب ــطح ش ــب س ــر مناس ــردن پارتن ــدا ک ــت پی قابلی
 My Language ــل ــان مث ــه زب ــای مکالم ــایت ه ــی س ــالف برخ ــت. برخ اس
Exchange اســتفاده از ایــن ســایت رایــگان اســت. شــما هــم می توانیــد امتحــان 
کنیــد و ببینیــد می توانیــد بــه فــردی فارســی بیاموزیــد و از او انگلیســی یــاد بگیریــد. 

Lingo Blabla ۵- سایت مکالمه زبان
ــه  ــد بالفاصل ــه می توانی ــت ک ــاده اس ــایت فوق الع ــک س Lingo Blabla ی
ــا  ــه تنه ــن، ن ــد. همچنی ــدا کنی ــر انگلیســی زبان پی ــک پارتن ــک ی ــک کلی ــا ی ــط ب فق
ــد  ــه می توانی ــد، بلک ــن کنی ــی را تمری ــان انگلیس ــر زم ــکان و ه ــر م ــد در ه می توانی
بــا افــراد از سراســر جهــان دوســت شــوید. همچنیــن، بهتریــن گزینــه بــرای افــرادی 
ــن  ــد همی ــن کنن ــان تمری ــه زب ــظ و مکالم ــگان تلف ــور رای ــه ط ــد ب ــل دارن ــه تمای ک
اپلیکیشــن یــا ســایت مکالمــه زبــان Lingo Blabla اســت. دقــت داشــته باشــید 
ــه ایــن منظــور کــه  ــرای یادگیــری خــود برنامه ریــزی داشــته باشــید. ب ــد ب کــه بای
ــی زبان  ــتان انگلیس ــا دوس ــل ب ــرای تعام ــی ب ــد و زمان ــه مفی ــی را به مطالع زمان

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/themed_weeks_pronunciation
https://soheilamani.com/learning-english/
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/speaking
https://soheilamani.com/productive-studying/


۷ سایت برتر مکالمه 
زبان انگلیسی

SOHEILAMANI.COM

ــد.  اختصــاص دهی
اســتفاده از ســایت هــای مکالمــه زبــان نــه تنهــا بــه تقویــت مهــارت بیــان شــما 

ــد. ــد ش ــنا خواهی ــف آش ــردم مختل ــگ م ــا فرهن ــه ب ــد، بلک ــک می  کن کم

Hinative -۶
ــه  ــی مقال ــان انگلیس ــه زب ــد ب ــه بای ــتید ک ــجویانی هس ــم از دانش ــما ه ــر ش اگ
بنویســید یــا عالقمندیــد بــا کمــک انگلیســی زبانان جمالتتــان را بــه زبــان انگلیســی 
ــتفاده از  ــا اس ــت. ب ــما اس ــرای ش ــایت ب ــن س ــد، ای ــر کنی نزدیک ت
ــان Hinative ســواالت گرامــری، کلمــه و غیــره  ســایت مکالمــه زب
ــالح  ــه اصط ــورت از ب ــن ص ــه ای ــد. ب ــخ بگیری ــورا پاس ــید و ف را بپرس
ــود.  ــد نم ــل خواهی ــان حاص ــود اطمین ــن خ ــودن” مت ــی ب “انگلیس
ــر  ــا گرام ــات ی ــش های کلم ــه پرس ــدود ب ــوع مح ــن موض ــه ای البت
ــا  ــد ب ــد باشــید می توانی نیســت. در مــورد هــر موضوعــی کــه عالقمن
ــد.  ــد بیاموزی ــب جدی ــد و مطال ــاط صحبــت کنی انگلیســی زبانان ارتب

italki -۷
ــرای  ــد ب ــا بودجــه اندکــی می توانی ــان ی ــد و زم ــر مشــغله داری اگ
ــه  ــایت مکالم ــد، در س ــاص دهی ــی اختص ــان انگلیس ــری زب یادگی
ــل  ــک ایمی ــه ی ــا ب ــت تنه ــرای عضوی ــد. ب ــام کنی ــان italki ثبت ن زب
ــان هــدف پرســیده خواهــد شــد.  ــه زب نیــاز داریــد و از شــما ســطح کنونــی تســلط ب
ــا  ــا ملیت هــای مختلــف معرفــی خواهــد کــرد کــه ب ــم ب ــه شــما چنــد معل ســپس ب
حداقــل هزینــه بتوانیــد از ابتــدا ۱۳۷ درســنامه مختلــف دریافــت کنیــد. البتــه بــرای 
ــازی  ــواع ب ــگان درســنامه، داســتان و ان ــه طــور رای ــان انگلیســی هــم ب مدرســین زب
ــن اســت  ــد ممک ــده اســت. هرچن ــه ش ــان انگلیســی ارائ ــه زب ــن مکالم ــرای تمری ب
ــه در  ــی ک ــتفاده از نکات ــا اس ــد ب ــند، می توانی ــی باش ــنامه ها کاف ــن درس ــوای ای محت
ــود  ــف خ ــاط ضع ــم نق ــت کرده ای ــی درمورد آن صحب ــان انگلیس ــت زب مقاله تقوی

را جبــران کنیــد. 
ــر ۳۰  ــزی حداکث ــه ری ــان برنام ــه زب ــای مکالم ــایت  ه ــتفاده از وبس ــرای اس ب

ــید. ــته باش ــره داش ــه ای روزم دقیق
درســت اســت کــه مــوارد بــاال ســایت هــای تمریــن مکالمــه زبــان 
ــر  ــالوه ب ــت. ع ــب اس ــل نص ــز قاب ــا نی ــن آن ه ــا اپلیکیش ــتند، ام هس
ــی  ــف طراح ــداف مختل ــا اه ــان ب ــوزش زب ــن های آم ــن، اپلیکیش ای
می شــوند و تنــوع باالیــی دارنــد کــه می توانیــد در مــورد آن در 
مقاله بهتریــن اپلیکیشــن های آمــوزش زبان بیشــتر بخوانیــد. 
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ــم.  ــی کردی ــان معرف ــه زب ــر مکالم ــایت برت ــه ۷ س ــن مقال در ای
عــالوه بــر ایــن در مــورد اهــداف و کاربردهــای آن صحبــت کردیــم. 
مثــال می توانیــد بــرای تبــادل زبــان و فرهنــگ در هــر زمــان و هــر مــکان از هــر یــک 
ــم.  ــا گفتی ــتفاده از آن ه ــوه اس ــورد نح ــن درم ــد. همچنی ــتفاده کنی ــایت ها اس از س
ــان انگلیســی  اشــاره کردیــم کــه عضویــت و اســتفاده از ایــن ســایت های مکالمــه زب
ــرای دریافــت  آنالیــن انجــام می شــود. نکتــه مهــم مثــل همیشــه ایــن اســت کــه ب
آمــوزش هــای مجــازی مکالمــه زبــان انگلیســی فقــط کافــی اســت هــر روز تــالش 
ــن  ــه نفــس ای ــاد ب ــد و اعتم ــت کنی ــه بیشــتر صحب ــی ک ــن باشــید زمان کنید. مطمئ
را داشــته باشــید کــه بــا انگلیســی زبانــان ارتبــاط برقــرار کنیــد، در کمتریــن زمــان 
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ــت  ــن اس ــر ای ــه آخ ــد. نکت ــد ش ــنا خواهی ــره آش ــات روزم ــارات و اصطالح ــا عب ب
ــا  ــم ی ــس، فیل ــتن عک ــتراک گذاش ــه اش ــا از ب ــن برنامه ه ــتفاده از ای ــگام اس ــه هن ک
مســتندات خصوصــی خــودداری کنیــد و فقــط روی تمریــن زبــان انگلیســی تمرکــز 

کنیــد. 
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