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صحبت کردن و مکالمه زبان انگلیسی آنقدرها هم دشوار نیست. شما تعداد زیادی از لغات انگلیسی  
کلمات را به حافظه را بارها شنیده اید، معنی آنها را می دانید و حتی با تکنیک های مختلف، این 

حتی می دانید چه می خواهید بگویید اما به صحبت کردن که می رسد، دست و پایتان را   .سپرده اید
همانطور که گفتم این مهارت خیلی   .گم می کنید و کلمات به درستی از دهانتان خارج نمی شوند

 چیست؟ انگلیسی زبان مکالمه تقویت  راه اینکه  آسان است، اما مشکل کجاست؟ و

  

 .حرف زدن، حرف زدن و حرف زدن. برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی زیاد حرف بزنید 
اعتماد به نفس داشته باشید و تا بیشترین حد ممکن با افرادی که می توانید، به انگلیسی صحبت 

بیشتر تمرین کنید  هر چه  .بدون ترس از کلمات استفاده کنید و از اشتباه کردن خجالت نکشید .کنید
یادگیری مکالمه  .اعتماد به نفس بیشتر و بهتری در استفاده از کلمات و تلفظ لغات پیدا خواهید کرد

 .انگلیسی مانند یادگیری یک هاله ی موسیقی یا ورزش است که فقط با تمرین کردن بهتر می شود
 !پس تا می توانید تمرین کنید

 

 کنولوژی استفاده کنید برای مکالمه زبان انگلیسی از ت  
 !از تکنولوژی استفاده کنید

گوشی های موبایل هوشمندتان می تواند بهترین ابزار در فرایند یادگیری مکالمه زبان انگلیسی  
 . از آن برای ضبط کردن صدای خود هنگام صحبت کردن به زبان انگلیسی استفاده کنید .باشد

 .ن هنگام مکالمه زبان انگلیسی با دیگران شویدبعد به آن گوش دهید تا متوجه چگونگی صدایتا 
بدین وسیله می توانید به سادگی به نقاط ضعف و قوتتان هنگام تلفظ لغات پی ببرید. یا از خودتان  

 .فیلم بگیرید تا بتوانید خودتان را درهنگام حرف زدن ببینید

 
 .فیلم ببینید و از گوش هایتان کار بکشید 

آسان برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی این است که فیلم ببینید و اخبار و  یکی دیگر از کارهای 
 .با این کار می توانید دایره ی لغاتتان را هم گسترش دهید .موسیقی انگلیسی گوش دهید

س سعی کنید پس از گوش دادن از چیزی که  پ .هر چه بیشتر گوش دهید بیشتر یاد می گیرید
یعنی هرچیزی که بنظرتان بدردبخور آمد )فکر می کنید جایی   .ین کنیدشنیده اید کپی ، تکرار و تمر 
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الزمتان می شود( آن را یادداشت کرده، هرروز آن را مرور کنید و حتما حتما در مکالمه هایتان از آنها  
 .استفاده کنید

 

 با صدای بلند بخوانید 
 .استفاده کنیدبا این روش می توانید از صدای بلندتان به بهترین نحو ممکن 

شاید فکر کنید این کار   .روزنامه ،مقاله،مجله... )انگلیسی( را با صدای بلند بخوانید، خجالت نکشید
خسته تان می کند یا مزاحم دیگران می شود! اما وقتی متنی را بلند بخوانید، تمرکزتان هم بیشتر  

 .می شود
ه باعث تقویت مهارت های این کار نه تنها به مهارت صحبت کردنتان کمک می کند بلک

 .شما نیز می شود  (listening)و گوش دادن  (reading)خواندن

 

  برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی با کسی دوست شوید 
یکی از بهترین راه ها برای ارتقاء سطح زبان انگلیسی شما به خصوص مهارت مکالمه، یافتن یک یا 

 .چند شریک زبانی است
به ویژه هنگامی که شریک شما هم   .برای تبادل نظرات و تمرین صحبت کردن استاین بهترین راه 

کالسی و یا هم سن و سال شما باشد چرا که نقاط مشترک زیادی بین شما برای تبادل وجود خواهد  
می توانید باهم برنامه ریزی کرده و برای صحبت کردن درباره ی یک موضوع خاص آماده   .داشت

یا اینکه بدون موضوع خاصی شروع به تمرین مکالمه زبان انگلیسی  .حبت کنیدشوید. بعد با هم ص
  .کنید. حرف ها راهشان را باز می کنند

  

  بگویید از فعالیت های روزمره تان  
برای اینکه بتوانید مکالمه زبان انگلیسی را سریع تر تقویت کنید، باید همیشه و همه جا در حال  

روز، از هرکاری که کرده اید حرف بزنید و مانند یک گزارش به خودتان  پس در آخر هر  .تمرین باشید
 .تحویل دهید

 .ضبط کردن صدایتان را هم فراموش نکنید

ا که ممکن است  چر .قبول دارم که به تنهایی صحبت کردن خیلی کمکی به پیشرفت شما نمی کند
به همین خاطر  .بدانید دارید اشتباه می کنیداشتباهاتتان را دوباره و چندباره تکرار کنید بدون اینکه  
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یکی از پیشنهاداتم برای تمرین مکالمه، پیدا کردن یک دوست بود. یا اینکه می توانید از فیلم هایی  
 .که می بینید استفاده کنید

 .مثال: وقتی می بینید شخصی از روتین زندگیش صحبت می کند، آنرا یادداشت کرده و از او تقلید کنید
 .تان باشد جمالت خودتان هم باید دقیقا از همان الگو پیروی کندیاد

 

 جمالت و اصطالحات رایج را یاد بگیرید برای موقعیت های خاص آماده باشید 
بخاطر سپردن جمالت رایج و آنهایی که زیاد استفاده می شوند، کمک زیادی به روان صحبت کردن  

فیلم ها استفاده کنید، و جمالت و اصطالحات پرکاربرد را یادداشت  باز هم از کتاب ها و  .شما می کند
  .تمرین، مرور و استفاده ی مداوم از آن ها فراموش نشود .کنید

 

 برای موقعیت های خاص آماده باشید 
اگر می خواهید سفر کنید، باید نحوه ی استفاده از زبان در فرودگاه، مغازه، هتل، رستوران و ... را بلد  

 .یا شاید می خواهید در یک مصاحبه ی شغلی شرکت کنید .باشید
یا می خواهید یک دوست انگلیسی زبان پیدا کنید. یا با دوست جدیدتان که انگلیسی حرف می زند  

از خودتان بپرسید ممکن است از من چه سوالی بپرسند، پاسخ من چیست و سواالتی  . به سینما بروید
و خودتان را آماده کنید که به همه ی سواالت پاسخ درست   دکه خودم می پرسم کدام هستن

  .بدهید

 

 .زبان انگلیسی شرکت کنید  Free Discussion در کالس های مکالمه و 

 .بهترین مکان برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی، کالس های زبان هستند  
نفر هم سطح خودتان  در این کالس ها هم از تجربه اساتید برخوردار می شوید، هم با چند 

 .انگلیسی حرف می زنید

  

 

 


