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شن آموزش تلفظ زبان انگلیسی برای  ی اپلیک شش  
 صحبت کردن  

شن های آموزش زبان  یتجربه ی استفاده از اپلیک به دنبال یادگیری زبان هستیم و حتما  مه ی ما ه
 را داریم. یانگلیس

 اما سوال من است که: تابحال چندبار متوجه شده اید یک کلمه را اشتباه تلفظ می کنید؟  

کلمه ای را از زبان یکی از بازیگران می  حتما برایتان پیش آمده که دارید فیلم می بینید اما ناگهان 
بار استفاده  شنوید. اما تلفظ او با تلفظ شما زمین تا آسمان فرق می کند. آن هم کلمه ای که هزاران 

 کرده اید.

اما خودتان را ناراحت نکنید، هر کسی اشتباه می کند. خصوصا موقع یادگیری زبان. بعالوه، تلفظ  
 هم یکی از بخش های دشوار یادگیری یک زبان خارجی است.  

، آن هم با  تقویت کنند ان انگلیسی خود را وانند تلفظ زب همه می تاین نکته را هم از من بشنوید: 
 الش، صبر و تحمل و چند اپلیکیشن آموزش تلفظ زبان  کمی ت

 

تعداد اپلیکیشن های آموزش تلفظ زبان انگلیسی خیلی زیاد است و همین انتخاب را برایمان دشوار  
 می کند.

برنامه ی مناسب برای یادگیری تلفظ را برایتان جمع آوری کرده ام تا بتوانید    7اما من در اینجا لیستی از  
 نیازتان یکی را انتخاب کنید.بر اساس 
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ELSA Speak: English Accent Coach (Android/iOS) 

این اپلیکیشن فوق العاده ی آموزش تلفظ مانند یک معلم خصوصی به خانه ی شما می آید و با  
 دقت تمام مشکالت تلفظی شما را بررسی می کند.  

می توانید لهجه و تلفظ خود را بهبود دهید.  با این اپلیکیشن که بر لهجه ی آمریکایی تمرکز دارد، 
 عالوه بر آن بعد از مدتی خیلی روان هم صحبت خواهید کرد.  

صداها و ویدیوهایی در این برنامه قرار دارد و شما انگار با این افراد یک گفتگوی دوستانه برقرار می  
نظر تلفظ، آهنگ و تن   اپلیکیشن به تکنولوژی تشخیص گفتار مجهز است و جمالت شما را ازکنید. 

 صدا بررسی می کند و حتی به شما می گوید تا چه میزان مانند یک نیتیو صحبت می کنید. 

 همچنین توصیه هایی نیز برای بهتر شدن تلفظ در اختیارتان قرار می دهد.  

 

English Pronunciation (Android) 

  بزرگترین مشکالت مایکی از   اشتباه می کنیم؟ زبان یادگیری موقعهمه ی ما  تم یادتان می آید که گف
بی صدا یا  ف ناگفته نماند که برخی حرواست.   vowel soundsن فظ حروف صدادار یا همادر تل

consonants  .هم برایمان مشکل ساز هستند 

یک اپلیکیشن آموزش تلفظ زبان انگلیسی است که به ما یاد می   English Pronunciationخب 
 ها را به درستی تولید کنیم. ، صدا ن و زبان خوددها با حرکت صحیحدهد چگونه 

 :خوبی های این برنامهاز 

 بصورت تصویری توضیح داده شده.باز و بسته کردن دهان و زبان حوه ی ن •
 مله بصورت جداگانه قابل یادگیری است. جتلفظ تک تک کلمات  •
 از طریق فیلم آموزش داده شده.ک نیز فونتی •
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Say It: English Pronunciation (Android/iOS) 

شخاصی  بصری، ا دانش آموزانبصری می خورد.  دانش آموزانخیلی بدرد کیشن آموزش تلفظ این اپلی
 ند.  هستند که از طریق دیدن یاد می گیر 

مایش داده می  ج صوتی برای آن نیک موکلمات توسط یک فرد نیتیو بیان می شوند و نامه، در این بر 
 شدت یافتن صدا را ببینید. باال و پایین رفتن و ید از این موج می توان هستفادشود. با ا

 حال نوبت شماست که آن کلمه را بگویید و موج صوتی خود را با موج صوتی اصلی مقایسه کنید.  

 فتید. تا راه بیاده و به راحتی با آن تمرین کنید انید سرعت تلفظ را هم کاهش داین ها می توعالوه بر 

 

UTTER (android) 

 پر کاربرد و حرفه ای. ی کیشن آموزش زبان انگلیسیک اپلی

  شما از طریق چت مواردی را یاد میر این اپلیکیشن هم، دم، دند السا که در اول مقاله معرفی کر مان
که با شما چت کند و  این برنامه از یک ربات هوش مصنوعی استفاده کرده گیرید. جالب اینجاست که 

 پاسخ شما را بدهد. 

ثال هایی برای شما  د و مصنوعی به شما یاد می دهد که در شرایط مختلف چه بگوییهوش مابتدا 
 زند. می

 تا تلفظتان چک شود.  ویید بعد از آن باید جمالت را بگ

 

Sounds Pronunciation App (Android/iOS) 

انگلیسی بریتانیایی متفاوت است. این  برخی کلمات در انلگیسی آمریکایی با می دانید که تلفظ 
 اپلیکیشن هر دو تلفظ را به شما آموزش می دهد.

 د که می خواهید کدام لهجه را یاد بگیرید.  می توانید تصمیم بگیرییعنی 

 خوب این اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی:نکات 

 است.   writingیا listening, readingدارای سه حالت تمرین مختلف شامل  •



 

4 
 

 
 

 برای تمرین استفاده کنید. لیست کلمات  یا می توانید از  •
 کنید.  دای خاص مشکل دارید، فقط روی همان تمرکزیک ص ر تلفظاگر د •
  نمونه ی موجود در برنامه مطابقت دهید.  خود را ضبط کرده و با صدای صدای  •
 کامل کلمات نیز از دیکشنری مک میالن گرفته شده معنی  •
 را لمهکنید، صدای آن و یک  ی هر عالمت ضربه بز رو می دهد.به شما آموزش  را  عالیم فونتیک •

 .برای مثال بشنوید
 

Learn English Daily (Android) 

 ت شنیداریتان را هم تقویت کنید.  شما که می خواهید مهار یک برنامه برای 

مهارت  روی آن ها این برنامه قرار دارد که می توانید با گوش دادن به تعداد زیادی مکالمات روزمره در 
 تان را تقویت کنید.و با تمرین کردن آن ها، صحبت کردن کار کنید.شنیداری 

واژگان زیادی را هم یاد خواهید گرفت. چرا که امکان  نحوه ی تلفظ صحیح کلمات، عالوه بر یادگیری 
 دسترسی به یک دیکشنری آفالین هم برای شما فراهم است.

 

 :وشزد کنم کهآخر باید این نکته را گدر 

بسیار پرقدرت ظاهر شده و شما را  درست است که همه ی این اپلیکیشن های آموزش زبان انگلیسی 
ر  مستلزم تالش فراوان و صب و پیشرفت در آن زبان  ا یادگیری ند، اممی کنکمک فتان در رسیدن به هد
 و حوصله است. 

 . دقیقه تمرین کنید 15یادتان نرود هر روز حداقل به مدت 

 

 

 

  

 


