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نت و گوشی های موبایل. اینها بخش جدانشدنی از ما شده اند. اما با زبان نولوژی، زندگی مدرن، اینتر تک
نظرتان با بازی آنالین و  آن قرار داده اید؟  ر زبان را کجای  دشرفت  تمرین و پی  چکار می کنید؟لیسی  انگ

 تمرین زبان چیست؟ 
، اما تابحال این بازی تان را تقویت کنیدوانید زبانا بازی و سرگرمی می تحتما بارها و بارها شنیده اید که ب

 چنتا از آنها را می شناسید؟؟ یا اصال ها را امتحان کرده اید
ماده ام تا  آ ان و سطح های پایین است، من  بازی و یادگیری زبان فقط برای کودکگر هم فکر می کنید  ا

اینجا می خواهم  همراه شوید.  و بازی های سرگرم کننده  این تفکر را عوض کنم. پس با من و این مقاله  
 راحی شده اند.صوص زبان آموزان طی بنویسم که مخاز بازی های

 ان یاد بگیر! شو و زبآنالین 
 

 لیسی بازی کلمات برای تمرین زبان انگ 
اما ماموریت من امتحان کردن و انتخاب    این مدل بازی ها یا خیلی عالی هستند یا خیلی خسته کننده.

 وده.  ترین ها ب به
هایی   امت  هکبازی  همه  کنم،  می  معرفی  پایین  آموزان  این  زبان  مناسب  همه  هستند،  شده  حان 

م تقویت  در  آنها  به  تا  مهمهستند  همه  از  کنند،  کمک  مختلف  های  سطح    هارت  مناسب  های تر 
 ه اند.  طراحی شدمتفاوت 

 
The Grammar of Doom from GameZone 

 یشرفته سطح: متوسط/ پ 
Intermediate/advanced 

یک بازی ماجراجویی است. در این بازی شما به دنبال اسرار مخفی شده در    grammar of doomبازی  
گرامری عبد قدیمی و اسرارآمیز می گردید که در این میان باید مواظب تعداد غلط های  اق های یک مات

 انتخاب کلمات باشید. و 
تید. و یافتن گنج هس  غول ماجراجویی اینیانا جونز مش  را تجسم کنید، فرض کنید بابازی  برای اینکه بهتر  

 ! چه شود( )ایندیانا جونز
تان  دانش واژگان و گرامر خودتاق بعدی باید از  اتاق دارد، برای عبور از هر اتاق و رفتن به ا   10  عبداین م

 مز عبور دریافت کنید.  و یک ر   ردهاستفاده کنید تا پازل ها و مسائلی را حل ک
 

Wordshake 
 : همه ی سطوح طح س 

 یادگیری زبان انگلیسی و تقویت دایره ی لغاتین برای بهترین بازی آنال

https://www.english-online.org.uk/games/grofdoom/advisory.htm
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/games/wordshake
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دن بازی هستید که حاگر  و  سابی  بال یک  را  زممتوجه گذر  مشغولتان کند  بازی  این  حتما ان نشوید، 
 اسب است. امتحان کنید. برای هر سطحی هم من
میرزای خودمان است. مطمئنا خیلی بازی های این شکلی داریم  تنها چیزی که به ذهن من رسید بازی آ 

ش می کشیدم.  سابی ذهنم را به چالت وابسته ی این بازی بودم و حولی من چند سال پیش به شد
ا  دقیقه ت  3شما باید در مدت  .  حرف انگلیسی به شما می دهد  16این بازی هم هر باز بصورت تصادفی  

 زید. با هر بار کلمه سازی امتیازی هم دریافت می کنید.می توانید کلمه ی جدید بسا
ها  و اصال هم پیچیده نیست، یکی از بهترین بازی   قانون خاصی ندارد هیچ ین  از آنجایی که این بازی آنال

 لمات و حتی تمرین دیکته ی کلمات است. کت تقویبرای 
 

Human Brain Cloud 
 سطح: همه ی سطوح 

، پر قدرت، پیچیده و در عین حال  چالش برانگیزیک بازی هیجانی،    human brain cloudین  بازی آنال
 د.  ی قرار است حسابی موتور مغزتان را فعال کنساده و روان است. این باز

هر کلمه، عبارت، اصطالح یا  شما داده می شود. حال باید    ادفی بهصورت تص، کلمه ای ببا شروع بازی
 باشد را در کادر پایینش تایپ کنید.  هر جمله ای که به این کلمه مرتبط

، اگر هم  تایپ کرده اند  چند نفر دیگر این جواب را  دید، به شما نشان می دهدر تایپ ک  وقتی کلمه را
 رده اید. ضاف کاوید که یک کلمه ی جدید می گ عبارت شما جدید باشد، باز هم به شما یا کلمه 

ورد نظر در وسط قرار گرفته  ظاهر می شود. کلمه ی م  cloudاگر روی کلمه کلیک کنید، یک ابر یا همان  
و عبارات مرتبط با این واژه را یاد  دور آن را گرفته اند. با این کار می توانید کلی کلمات  و کلمات دیگر  

 بگیرید.  
گذرانی مفیدی بوده    یستید، پیشنهاد می کنم این بازی را امتحان کنید. هم وقت نذر زمان ر نگران گاگ

 ه اید.  هم کلی به یادگیری زبان خودتان کمک کرد
 

بیک حقیقت جالب این  ی  ا:  با کلمه  به چ  شروع شده  volcanoزی  کلمه   800000ود  یزی حدو حاال 
 رسیده. 

 
Visual Thesaurus Spelling Bee 

 سطح: باالتر از متوسط/ پیشرفته
Upper-intermediate/ advanced 

https://www.humanbraincloud.com/
https://www.visualthesaurus.com/bee/play
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گران اشتباه آن هم برای سطوح پیشرفته. دیگر ن  spellingکته و  دیخفن برای تمرین    ین آنال  یک بازی
کند، هم کلی در یادگیری زبان    ودش معتاد را به خوشتن کلمات نباشید. این بازی قرار است هم شما  ن

 کند. به شما کمک 
 

لمه را تایپ کنید. به همین  دهید، سپس ک  ورد نظر گوشبه کلمه ی موع بازی، کافی است  ربرای ش
 ی.  سادگ

ر  چندین بار کلمه سخت می شود که  نیست و بعضی جاها انقد  البته همیشه هم به همین سادگی 
توی    نرا تایپ کنید. در حدی که احساس می کنید زنبور  م آید برای بار چندتایپ می کنید و باآنرا اشتباه  

 یرید.  ان نباشید شما اینجایید تا تمرین کنید و یاد بگ غلط هایتان می خندد. اما نگر دارد به شما و    سایت
در واقع وقتی کلمه را شنیدید، در گوشه ی سمت راست هم می توانید معنی آنرا ببینید که خیلی کمک  

 دهید:کار انجام میدرواقع شما دارید سه  کننده است،
 نگ تمرین لیسنی •
 تنوشتن کلمارین تم •
 یادگرفتن کلمات جدید با معنی آنها  •

مه، کشید، فقط معنی را ببینید و بدون گوش دادن به کلچالش ب  یشتر بهاگر می خواهید خودتان را ب
 ک بزنید. تان را محدانش خود

 
Magnetic Poetry 

 سطح: همه ی سطوح 
جلوتر بروید. یک  ی  ری زبان انگلیسگیهم یک قدم در یاد  تا باز   همراه باشید ن دیگر  خفیک بازی  من و  با  

 ارند(حوصله ی دست به قلم شدن ندبازی برای تمرین نوشتن بدون نوشتن )برای آنهایی که خیلی 
 

Magnetic Poetry    می خواهد این است که کلمات به شما کلماتی می دهد و تنها کاری که از شما
 ید.  را کنار هم گذاشته و یک داستان، لطیفه، شعر یا هر چیز دیگری بنویس

 تواند یک داستان بسازد. ی توانید با دوستانتان مسابقه داده و ببینید چه کسی زودتر می م
 و برای دوستانتان بفرستید. ا یک شعر جالب بنویسید  ی

 
7  Words 

 فته سطح: پیشر 
Advanced 

 ح پیشرفته!برای سطآن هم الین نبازی آچالش برانگیزترین 

https://magneticpoetry.com/pages/play-online
https://www.mindgames.com/game/7+Words+-+777+word+puzzles
https://www.mindgames.com/game/7+Words+-+777+word+puzzles
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 ا... ، امن است بازی خیلی آسا اسم 
 7  زی همین یکیبااشی ترین، جذاب ترین و در عین حال اعتیادآورترین  وارترین، چدش ویم  می توانم بگ 

words   .نین و نحوه ی بازی خیلی راحت است:البته قوااست 
رده و کلمات وف کلیک کحر. شما باید روی  ا را به شما می دهدبفحروف التا از    18معنی و    7بازی،    این

 متناسب با معنی ها را بسازید.
 پازل برای حل شدن. 777در این بازی شما هستید و دو راهنما و 

 راهنماها اینها هستند:
ن مربع ها نشان دهنده ی تعداد حروف کلمه . تعداد ایگرفته  تعدادی مربع قرار  کنار هر معنی •

 ورد نظر است.  ی م
 سه راهنما )اطالعات کوچک و کاربردی برای یافتن کلمه(  •

 

 از بازی آنالین لذت ببرید 
 دیدید. جا نگلیسی خیلی طوالنی تر از اینهایی است که اینان ازبای یادگیری الین بر لیست بازی های آن

این است که دفعه بازی کنید،  ی بعد که خوا  تنها موضوعی که اهمیت دارد  با گوشی هایتان  ستید 
 ب کنید.  تما یک بازی مربوط به تقویت زبان را انتخاح

تان را هم تقویت کرده اید. قطعا  ندیگر زبااز طرف  و    رود  م خستگیات در می می برید، ه   بازی لذتهم از  
 نید.  انتان هم معرفی می کخیلی کوتاهی آنرا به دوستبعد از مدت 

 شن بگیرید. جقیتتان را پس از یادگیری لذت ببرید و موف
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