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 ۷سایت برتر مکالمه زبان انگلیسی با تمرین روزانه!
بنظــر شــما بــه غیــر از کالسهــای گروهــی کــدام ســایت میتوانــد بــرای
مکالمــه زبــان مناســب باشــد؟ اصــا چگونــه از ســایتها بــرای تمریــن و
تقویــت مکالمــه زبــان اســتفاده کنیــم؟ چگونــه دوســت انگلیســی زبــان پیــدا
کنیم؟ بســیاری از فراگیــران بــر نــکات گرامــر زبــان انگلیســی تســلط دارنــد،
امــا وقتــی صحبــت از مکالمــه میشــود خودشــان را میبازنــد.
بــه واقــع ،تنهــا راه ایجــاد تســلط بــه زبــان دوم یــا ســوم گــوش
دادن زیــاد و صحبــت کــردن اســت .البتــه اســتفاده از وبســایتها
اگرچه بهتریــن روش یادگیــری زبان نیســتند ،امــا میتواننــد بــه
شــما در بهبــود زبــان خــود کننــد.
اهمیت استفاده از سایت مکالمه زبان
قبــا بــرای تمریــن کــردن مکالمــه زبــان انگلیســی بایــد حتمــا
در یــک کالس گروهــی ثبتنــام میکردیــم .یــا بایــد بــا یــک
همکالســی یــا فــردی کــه بــا زبــان انگلیســی آشــنایی داشــت ارتبــاط
برقــرار میکردیــم .خــوب ،ایــن خــودش مشــکالتی مثــل هماهنــگ نبــودن
ســاعتهای یادگیــری و تمریــن و کافــی نبــودن منابــع بــه وجــود مــیآورد.
امــا االن موضــوع اینقــدر هــم پیچیــده نیســت .چــرا؟ زیــرا ســایتهای تعاملــی
زبــان انگلیســی بــه شــما کمــک میکننــد تــا تمــام مهارتهــای خــود را تمریــن
کنیــد .عــاوه بــر ایــن ،ایــن پلتفرمهــا شــما را بــرای اســتفاده از زبــان انگلیســی در
زندگــی واقعــی آمــاده میکننــد .یعنــی بــه جــای اینکــه فقــط کلمــات جدیــد یــا
قواعــد گرامــری را بخاطــر بســپارید ،گــوش دادن ،خوانــدن ،نوشــتن و بلــه – حتــی
صحبــت کــردن – را تمریــن خواهیــد کــرد! بــه همیــن جهــت ،در اینجــا منحصــرا
 ۷ســایت مکالمــه زبــان انگلیســی را بــه دانشــجویان ،دانــش آمــوزان و شــاغلین
معرفــی میکنیــم و نحــوه اســتفاده از امکانــات آن را ارائــه خواهیــم
داد.
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Busuu -۱
اولیــن ســایت مکالمــه انگلیســی کــه دوســت دارم بــه شــما
معرفــی کنــم Busuu ،اســت .ایــن ســایت کــه اپلیکیشــن هــم
دارد بــرای یادگیــری  ۱۵زبــان دنیــا از جملــه زبــان انگلیســی قابــل
اســتفاده اســت.
از مزایــای ایــن اپلیکیشــن و ســایت مکالمــه زبــان ایــن اســت کــه
بعــد از ســاختن یــک حســاب کاربــری ،از شــما یــک تعییــن ســطح
گرفتــه خواهــد شــد و اگــر بخواهیــد یادگیــری زبــان انگلیســی را از
پایــه شــروع کنیــد بایــد گزینــه مربــوط را انتخــاب کنیــد .ســپس،
روزهــا ،مــدت زمــان مطالعــه ،و حتــی اهــداف یادگیــری مدنظرتــان را بــرای
دریافــت آموزشهــا مشــخص میکنیــد .ایــن وبســایت بــه شــما برنامــه روزانــه
خواهــد داد و همــه مطالــب را صوتــی ،تصویــری و نوشــتاری آمــوزش خواهیــد دیــد.
در حیــن یادگیــری نیــز از شــما تســت خواهــد گرفــت و بیــن برنامــه روزهایــی را
بــرای تمریــن و مــرور خواهیــد داشــت.
مطمئــن باشــید اگــر بــا ایــن ســایت رایــگان مکالمــه زبــان هــر روز یــک قــدم
بــرای یادگیــری کاربردیتریــن جمــات برداریــد میتوانیــد بــا چــت کــردن بــا

اعضــای گــروه  socialیــا در هــر موقعیــت دیگــر از ایــن عبــارات اســتفاده کنیــد.
آمــوزش مجــازی مکالمــه زبــان انگلیســی مجــازی بــا همراهــی یــک اســتاد بــا
تجربــه یادگیــری شــما را تســریع میبخشــد.
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BBC Learning English -۲
اگرچــه قبــا هــم در مــورد مزایــای اســتفاده از پادکســتهای 2 BBC
 Minutesبــرای تقویــت مهــارت شــنیداری زبــان انگلیســی صحبــت کردهایــم،
ایــن بــار شــما را بــا کمپیــن تقویــت تلفــظ زبــان در  ۵روز آشــنا میکنیــم کــه
ایــن ســایت بــرای مکالمــه زبــان ارائــه میکنــد .شــما هــر روز یــک فایــل رایــگان
دریافــت میکنیــد و در آن بــا لیســت کلمــات و حــروف و آمــوزش تلفــظ آنهــا
مواجــه میشــود .هــر روز تمرینهــای تلفــظ را بایــد در ثانیههــای مختلــف،
صحیــح و ســریعتر تلفــظ کنیــد .جالبتــر ایــن اســت بــا اتمــام دوره ،توســط
مــدرس نیتیو  BBCبــه شــما یــک گواهینامــه اتمــام دوره داده خواهــد شــد.
British Council -۳
ایــن ســایت آموزش زبــان انگلیســی برای همــه ســطوح و ســنین مناســب
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.
درســنامههای بخــش مکالمــه ســایت  British Councilشــامل
محتــوای ویدیویــی بــه همــراه زیرنویــس آن میباشــد و بــرای هــر
درس حداقــل  ۳فایــل تمریــن دریافــت خواهیــد کــرد .یکــی از از
ویژگیهــای خــوب ایــن ســایت مکالمــه زبــان آن اســت کــه در
پایــان هــر درس بــه شــما ســواالت بحــث و گفتگــو ارائــه میکنــد
و مدرســین نیــز میتواننــد از آن در کالس اســتفاده کننــد .شــما
میتوانیــد پــس از تمریــن مطالــب در ســایت  Tandemیــک
همصحبــت پیــدا کنیــد .و ســعی کنیــد روزانــه  ۱۵دقیقــه درمــورد
مطالبــی کــه یــاد گرفتهایــد تبــادل نظــر کنیــد.
صحبــت کــردن بــا یــک پارتنــر انگلیســی زبــان باعــث میشــود
بــدون اســترس قضــاوت شــدن ســعی کنیــد نظراتتــان را بیــان کنیــد.
 -۴سایت مکالمه زبان Speaky
بــا اســتفاده از ســایت مکالمــه زبــان  speakyمیتوانیــد بــا فراگیــران
 ۱۸۰کشــور دنیــا ارتبــاط برقــرار کنیــد .از مزایــای ایــن ســایت مکالمــه زبــان
قابلیــت پیــدا کــردن پارتنــر مناســب ســطح شــما و ارتبــاط مســتقیم بــا آنهــا
اســت .برخــاف برخــی ســایت هــای مکالمــه زبــان مثــل My Language
 Exchangeاســتفاده از ایــن ســایت رایــگان اســت .شــما هــم میتوانیــد امتحــان
کنیــد و ببینیــد میتوانیــد بــه فــردی فارســی بیاموزیــد و از او انگلیســی یــاد بگیریــد.
 -۵سایت مکالمه زبان Lingo Blabla
 Lingo Blablaیــک ســایت فوقالعــاده اســت کــه میتوانیــد بالفاصلــه
فقــط بــا یــک کلیــک یــک پارتنــر انگلیســیزبان پیــدا کنیــد .همچنیــن ،نــه تنهــا
میتوانیــد در هــر مــکان و هــر زمــان انگلیســی را تمریــن کنیــد ،بلکــه میتوانیــد
بــا افــراد از سراســر جهــان دوســت شــوید .همچنیــن ،بهتریــن گزینــه بــرای افــرادی
کــه تمایــل دارنــد بــه طــور رایــگان تلفــظ و مکالمــه زبــان تمریــن کننــد همیــن
اپلیکیشــن یــا ســایت مکالمــه زبــان  Lingo Blablaاســت .دقــت داشــته باشــید
کــه بایــد بــرای یادگیــری خــود برنامهریــزی داشــته باشــید .بــه ایــن منظــور کــه
زمانــی را به مطالعــه مفیــد و زمانــی بــرای تعامــل بــا دوســتان انگلیســیزبان

SOHEILAMANI.COM

 ۷سایت برتر مکالمه
زبان انگلیسی

اختصــاص دهیــد.
اســتفاده از ســایت هــای مکالمــه زبــان نــه تنهــا بــه تقویــت مهــارت بیــان شــما
کمــک میکنــد ،بلکــه بــا فرهنــگ مــردم مختلــف آشــنا خواهیــد شــد.
Hinative -۶
اگــر شــما هــم از دانشــجویانی هســتید کــه بایــد بــه زبــان انگلیســی مقالــه
بنویســید یــا عالقمندیــد بــا کمــک انگلیس ـیزبانان جمالتتــان را بــه زبــان انگلیســی
نزدیکتــر کنیــد ،ایــن ســایت بــرای شــما اســت .بــا اســتفاده از
ســایت مکالمــه زبــان  Hinativeســواالت گرامــری ،کلمــه و غیــره
را بپرســید و فــورا پاســخ بگیریــد .بــه ایــن صــورت از بــه اصطــاح
“انگلیســی بــودن” متــن خــود اطمینــان حاصــل خواهیــد نمــود.
البتــه ایــن موضــوع محــدود بــه پرســشهای کلمــات یــا گرامــر
نیســت .در مــورد هــر موضوعــی کــه عالقمنــد باشــید میتوانیــد بــا
انگلیس ـیزبانان ارتبــاط صحبــت کنیــد و مطالــب جدیــد بیاموزیــد.
italki -۷
اگــر مشــغله داریــد و زمــان یــا بودجــه اندکــی میتوانیــد بــرای
یادگیــری زبــان انگلیســی اختصــاص دهیــد ،در ســایت مکالمــه
زبــان  italkiثبتنــام کنیــد .بــرای عضویــت تنهــا بــه یــک ایمیــل
نیــاز داریــد و از شــما ســطح کنونــی تســلط بــه زبــان هــدف پرســیده خواهــد شــد.
ســپس بــه شــما چنــد معلــم بــا ملیتهــای مختلــف معرفــی خواهــد کــرد کــه بــا
حداقــل هزینــه بتوانیــد از ابتــدا  ۱۳۷درســنامه مختلــف دریافــت کنیــد .البتــه بــرای
مدرســین زبــان انگلیســی هــم بــه طــور رایــگان درســنامه ،داســتان و انــواع بــازی
بــرای تمریــن مکالمــه زبــان انگلیســی ارائــه شــده اســت .هرچنــد ممکــن اســت
محتــوای ایــن درســنامهها کافــی باشــند ،میتوانیــد بــا اســتفاده از نکاتــی کــه در
مقاله تقویــت زبــان انگلیســی درمورد آن صحبــت کردهایــم نقــاط ضعــف خــود
را جبــران کنیــد.
ت هــای مکالمــه زبــان برنامــه ریــزی حداکثــر ۳۰
بــرای اســتفاده از وبســای 
دقیقــهای روزمــره داشــته باشــید.
درســت اســت کــه مــوارد بــاال ســایت هــای تمریــن مکالمــه زبــان
هســتند ،امــا اپلیکیشــن آنهــا نیــز قابــل نصــب اســت .عــاوه بــر
ایــن ،اپلیکیشــنهای آمــوزش زبــان بــا اهــداف مختلــف طراحــی
میشــوند و تنــوع باالیــی دارنــد کــه میتوانیــد در مــورد آن در
مقاله بهتریــن اپلیکیشــنهای آمــوزش زبان بیشــتر بخوانیــد.
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در ایــن مقالــه  ۷ســایت برتــر مکالمــه زبــان معرفــی کردیــم.
عــاوه بــر ایــن در مــورد اهــداف و کاربردهــای آن صحبــت کردیــم.
مثــا میتوانیــد بــرای تبــادل زبــان و فرهنــگ در هــر زمــان و هــر مــکان از هــر یــک
از ســایتها اســتفاده کنیــد .همچنیــن درمــورد نحــوه اســتفاده از آنهــا گفتیــم.
اشــاره کردیــم کــه عضویــت و اســتفاده از ایــن ســایتهای مکالمــه زبــان انگلیســی
آنالیــن انجــام میشــود .نکتــه مهــم مثــل همیشــه ایــن اســت کــه بــرای دریافــت
آمــوزش هــای مجــازی مکالمــه زبــان انگلیســی فقــط کافــی اســت هــر روز تــاش
کنید .مطمئــن باشــید زمانــی کــه بیشــتر صحبــت کنیــد و اعتمــاد بــه نفــس ایــن
را داشــته باشــید کــه بــا انگلیســی زبانــان ارتبــاط برقــرار کنیــد ،در کمتریــن زمــان

بــا عبــارات و اصطالحــات روزمــره آشــنا خواهیــد شــد .نکتــه آخــر ایــن اســت
کــه هنــگام اســتفاده از ایــن برنامههــا از بــه اشــتراک گذاشــتن عکــس ،فیلــم یــا
مســتندات خصوصــی خــودداری کنیــد و فقــط روی تمریــن زبــان انگلیســی تمرکــز
کنیــد.
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