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چگونه زبان انگلیسی را روان تر  
 صحبت کنید؟ 
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روز زبان انگلیسی را روان تر صحبت کنید وجود ندارد،  5هیچ راه و روشی برای اینکه در 
  .توانید در مدت زمان کم تری انگلیسی صحبت کنید  اما با رعایت برخی نکات می

 
 قبول کنید که زبان انگلیسی زبان عجیب و غریبی است  .1

درست است که شما در زبان انگلیسی با برخی از قواعد زبان آشنا می شوید اما زبان  
  .انگلیسی زیاد هم قانونمند به نظر نمی رسد

هر دو به یک شکل تلفظ می شوند اما معانی متفاوتی   reed و read مثال چرا کلمه
 .ه به اینکه در چه زمانی از آن ها استفاده می شود با هم متفاوت انددارند و با توج

  .متاسفانه در زبان انگلیسی استثناهای زیادی وجود دارد
بهتر است به جای این که سعی کنید دلیلی برای همه این استثناها پیدا کنید، زبان 

 .را حفظ کنید انگلیسی را به عنوان یک زبان عجیب و غریب بپذیرید و فقط استثناها
  

 در زبان انگلیسی غوطه ور شوید  .2
 .هفته ای یک بار مطالعه زبان انگلیسی برای پیشرفت کافی نیست 

بهترین راه برای اینکه بتوانید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید این است که حتما هر  
  .روز چند دقیقه مطالعه کنید و در هر بار مطالعه خودتان را به چالش بکشید

  .خوب گوش کنید، خوب بخوانید و سعی کنید حتما به زبان انگلیسی صحبت کنید
هر چند که به نظر کار سختی هست اما تا برنامه روزمره شما به این صورت نباشد  

 .پیشرفت زیادی در روان تر صحبت کردن در کار نخواهد بود
  

 مثل یک دانش آموز نباشید  .3
ه می کنید خودتان را در جایگاه یک دانش آموز که هنگامی که زبان انگلیسی مطالع

 .برای یادگرفتن زبان انگلیسی تالش می کند نبینید
  .خودتان را در جایگاه کسی ببینید که به زبان انگلیسی صحبت می کند

  .برای یاد گرفتن انگلیسی باید تفکر درستی داشته باشید 
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انگلیسی بیان کنید، ابتدا به زبان  را به زبان  apple مثال وقتی شما می خواهید کلمه
مادری خود به سیب فکر می کنید و بعدا سعی می کنید آن را به زبان انگلیسی بیان  

  .کنید
به جای این کار می توانید تصویری از سیب را در ذهن خود مجسم کرده و سپس به  

 .کلمه انگلیسی سیب فکر کنید
 .شکست و پیروزی را درک کنیدبا داشتن یک نگرش درست می توانید تفاوت بین 

  
  

 یادتان باشد، جواب سوال همیشه در صورت سوال است  .4
اگر می خواهید زبان انگلیسی را روان تر صحبت کنید، به یاد داشته باشید که سواالت 

  .زبان انگلیسی همانند آیینه هستند
اگر به دقت به سوال افراد گوش کنید می توانید پاسخ کاملی به آن ها بدهید. به  

 .مثال زیر توجه کنید
  آیا او می تواند ... ؟

 .بله او می تواند
شما سوالی پرسید و شما نمی دانستید که چه جوابی به او بدهید، بهتر   اگر کسی از

  .است به دنبال کلمات مورد نیاز برای پاسخ، در صورت سوال او باشید
 .بهتر است به جای حفظ کردن، به نوعی از این تقلب ها بهره ببرید

  
 روان تر صحبت کردن با بیشتر گوش کردن  .5

 رد انگلیسی زبان گوش کنید، هنگامی که به سخنرانی یک ف
سعی می کنید که معنی تمام کلمات بکار رفته در جمله های او را بفهمید و این می  

  .تواند موثر باشد
  .اما زمانی بیشتر یاد می گیرید که بیشتر گوش کنید

 به این نکته توجه کنید که ارتباط بین کلمات به کار رفته در جمله چیست؟ 
بدهید، می توانید هر روز از فیلم های ویدئویی به زبان    برای اینکه بیشتر گوش

  .استفاده کنید Fluent انگلیسی همانند مجموعه ویدئو های آموزشی
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 .زیرنویس های تعاملی وجود دارد Fluent در ویدئو های
یعنی شما می توانید با انتخاب هر کلمه، تصاویر، تعاریف و مثال های مفیدی را  

 .ببینید
  

 آن استفاده کن و یا آن را از دست بده یا از    .6
در زبان انگلیسی یک عبارت وجود دارد که می گوید یا از آن استفاده کن و یا آن را از  

  .دست بده
معنی این جمله را می توان این گونه بیان کرد که اگر تمرین نداشته باشید ممکن  

  .است همه چیز را فراموش کنید
در طی یکی دو هفته آینده در جمالت خود از آن  هر وقت لغت جدیدی یاد گرفتید

  .کلمه استفاده کنید
 .با این کار لغت جدید در ذهن شما باقی خواهد ماند 

 .به این کار اصطالحا کاربردی کردن زبان انگلیسی می گویند
  

 عبارت ها را یاد بگیرید  .7
 تنها به مطالعه واژگان و افعال بسنده نکنید 

 لیدی را یاد بگیرید و سعی کنید عبارات ک
و اغلب عبارات و جمالتی را که در زبان مادری خود بکار می برید به انگلیسی تبدیل  

 .کنید
 

 گرامر زبان را بیش از حد مطالعه نکنید   .8
 .یادگیری زبان انگلیسی برقراری تعادل بین مطالعه و تمرین است  کلید

وقت خود را زیاد صرف یادگرفتن گرامر نکنید و مهارت های نوشتن، خواندن، گوش  
 .دادن و صحبت کردن را نیز تمرین کنید

دانستن این نکته که تمام مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی به هم مرتبط هستند  
 .تر صحبت کردن کمک فراوانی خواهد کرد به شما در روان 
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 نگران اشتباه کردن نباشید   .9
 .اجازه ندهید ترس مانع صحبت شما شود

حتی اگر هنگام صحبت کردن دچار اشتباه شوید، اکثر اوقات افراد منظور شما را 
  .متوجه می شوند

هرقدر بیشتر صحبت کنید کلمات سریع تر به ذهن می آیند و صحبت کردن راحت تر  
 .می شود

پس دلیلی ندارد ما از صحبت کردن بترسیم اما قطعا راه هایی برای روان تر صحبت  
 .کردن وجود دارد

  
 از همه یاد بگیرید   .10

 .لزومی ندارد که زبان انگلیسی را فقط از کتاب ها و دبیران خود یاد بگیرید
هرکسی که به زبان انگلیسی صحبت می کند، می تواند در روان تر صحبت کردن به  

  .شما کمک کند
 .در هر فرصتی از دوستان و همکاران خود برای یادگیری زبان انگلیسی کمک بگیرید

 .تاب ها، موسیقی، فیلم و اخبار منابع بسیار خوبی برای یادگیری هستندک
 
 
 
 
 
 

 
 


