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 دلیل کلیدی برای اینکه ٦

چرا مکالمۀ انگلیس� ما خوب 
 شود؟نم�

 
شود نکتۀ کلیدی که چرا مکالمۀ انگلیسی ما خوب نمی ٦در این مقاله ابتدا به 

پردازم و در انتهای مقاله هم یک بستۀ آموزش مکالمۀ انگلیسی به شما معرفی می

 .داشته باشدکنم. امیدوارم مقاله نکات مفیدی برای شما می

 مکالمۀ انگلیس� یعن� چه؟
 ابتدا باید مشخص کنیم منظور ما از مکالمه انگلیسی چیست؟

مکالمۀ انگلیسی یعنی توانایی گفتگو کردن با یک یا چند نفر دیگر. مکالمه حالتی 

هر دو مهارت  Conversationو  Speaking. ) استSpeakingاز مهارت گفتاری (

 کردن است ولیا فقط در این است که یکی گفتگو هشفاهی هستند. تفاوت آن

 شود. تدریس و ... میکارهایی مانند ایراد سخنرانی یا شامل دیگری 

خواهیم از مهارت کند که در کجا باشیم و چه کنیم، همین که میبنابراین فرقی نمی

ساختارهای گرامری به خوبی از باید یعنی اینکه هم شفاهی خود استفاده کنیم 

هایی مانند توصیف کردن، مقایسه کردن، استدالل کردن استفاده کنیم، هم توانایی

 ) و لغات کافی بلد باشیم. Patternهم در کنار آن اصطالحات، الگوها (را بلد باشیم و 
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پس مکالمه خیلی فرقی با نوشتن یا تدریس کردن ندارد! فقط در یکی ممکن است 

تر تر و کوچه بازاریتر باشد و در دیگری ممکن است لحن صمیمیرسمیلحن ما 

 یا ممکن است یکی شفاهی انجام شود و دیگری کتبی. باشد. 

کار همچنان به قوت خود باقی است: ساختارهای اما در نهایت هستۀ اصلی 

 های استداللی و توصیفی و ...گرامری، الگوها، مهارت

در جامعۀ ایران را در نظر زبان فارسی و زندگی  ،شودتر برای اینکه موضوع شفاف

کنید و چه برای یک نویسید، چه وقتی تدریس میچه وقتی چیزی می بگیرید:

دهید در نهایت چیزهایی مشترکی مانند دستور فروشنده نیاز خود را توضیح می

که در اینگیرند. فقط بسته به مورد استفاده قرار میزبان، توصیف و استدالل و ...

کنید چه موقعیتی باشید لحن صحبت شما و اصطالحات و لغاتی که استفاده می

 کمی متفاوت است. 

چرا مکالمۀ انگلیسی  دلیل کلیدی برای اینکه ٦و کنم حاال از همین جا شروع می

 شمرم. را برمیشود ما خوب نمی

 شود؟چرا مکالمۀ انگلیس� ما خوب نم�
 دانیمم� جدا هامهارت بقیۀ از را مکالمه .۱

همانطور که گفتم اولین اشتباه ما این است که تعریف غلطی از مکالمۀ انگلیسی 

تا) اصطالح و جمله دانست که  ٥٠٠داریم. مکالمۀ انگلیسی را نباید تعدادی (مثالً 

های روزمرۀ انگلیسی با در موقعیت بتوانها (بخوانید حفظ کردن!) با یادگرفتن آن

 . کردارتباط برقرار  یک فرد انگلیسی زبان

این تصور اشتباه است. اگر از این زاویه به یادگیری انگلیسی نگاه کنیم در این 

شود. جمله خواهد بود که آن هم در سه ماه حاصل می ٥٠٠صورت کار ما حفظ کردن 

دی و کانال تلگرامی و یوتیوبی و ... که فقط اگر این روش درست بود این تعداد سی

دهند تا االن باید همۀ مردم ایران را انگلیسی زبان کرده آموزش میاصطالح و لغت 

یسی مسلط ها را هم به انگلها و پدربزرگشود مادربزرگبودند. با این روش حتی می

 کرد. ولی خوب نشده است (و نخواهد شد!). 

ها هم توجه داشت. پس برای یادیگری مکالمۀ انگلیسی باید به بقیۀ مهارت

 همچنین گرامر را هم باید به خوبی آموخت. 
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  در همین زمینه
 بهترین روش یادگیری گرامر چیست؟  

  ت تقویت مهارReading 

  تقویت مهارتWriting 

 ام که کسی چنین دیدگاهی در مورد زبان انگلیسی داشته باشد: من زیاد دیده

دورۀ آموزش مکالمه باید جوری باشد که به من یاد بدهند که چگونه بگویم کیفم «

ود؟ به نظر من گرامر و اینها کاربردی در شرا به من بده یا آقا قیمت این چند می

یک سری اصطالح و جملۀ کاربردی را یادگرفت و بعد  ستزندگی روزمره ندارد. کافی

 » مشکل حل است...

توانایی باال در گفتگو کردن، ارائه شفاهی همانطور که گفتم این دیدگاه غلط است! 

است که فرد  یسرزمانی م ،مانند آنمطلب یا تدریس یا هر چیزی دیگری 

بردن ساختارهای ه باشد. فرد مهارت کافی در به کار سازی را داشتجمله» خالقیت«

و اصطالحات را به خوبی  )Patternگرامری را داشته باشد و در نهایت الگوها (

 ها در کنار یکدیگر کارساز خواهند بود. آموخته باشد. این

 رومو با همین توضیح سراغ اشتباه دوم می

 کندم� صحبت فارس� زبان به مدرس .۲
شود تا مکالمۀ انگلیسی ما یک اشتباه متداول دیگر که خیلی مد شده و باعث می

خواهید کند. مگر نمیخوب نشود همین است که مدرس به زبان فارسی صحبت می

انگلیسی صحبت کردن را یادبگیرید؟ صحبت کردن فارسی این وسط چه نقشی 

 دارد؟ 

 ؟ داردبه یادگیری شنا  ربطیچه  دویدن دور میدان چمن

گفتم باید با خودتان صحبت کنید.  Speakingتقویت مهارت همانطور که در مقالۀ 

هر چه کلمات و جمالت انگلیسی بیشتری را (حتی با تلفظ غلط) با صدای بلند 

 رود. بیان کنیم، به همان نسبت قدرت ما در مهارت گفتاری باالتر می

  

https://diranlou.xyz/grammar/
https://diranlou.xyz/reading/
https://diranlou.xyz/writing/
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 نکتۀ کاربردی
د. همچنین نهای ما خیلی تعریفی ندار روز روشن است در ابتدای کار تلفظمثل 

مسأله نباید در مراحل اولیۀ یادگیری سّد راه شما شود. لهجۀ خوبی هم نداریم. این 

 ام. همۀ نکات الزم را به خوبی توضیح داده Speakingدر مقاله تقویت مهارت 

 در همین زمینه
 لهجه مناسب برای یادگیری انگلیسی

روم به نظرم در اینکه چرا مکالمۀ خوب با این توضیح سراغ دو نکتۀ کلیدی دیگر می

 شود نقش کلیدی مرکزی دارند. انگلیسی ما خوب نمی

 کنیمنم� گوش .۳
یدن فربه گردد. یعنی با گوید: آدمی از شنالمثل فارسی هست که مییک ضرب

گیریم. فربه در اینجا به معنی چاقی جسم چیزهای زیادی یاد می ،گوش دادن

 نیست، بلکه به معنای چاقی فکری است. 

گوش دادن نقش کلیدی دارد. در یادگیری زبان انگلیسی و بلکه هر زبان دیگری، 

لمه را بهتر و شود. الگوهای مکاهای ما بهتر میهر چه بیشتر گوش دهیم، تلفظ

گیریم و کنیم، اصطالحات کاربردی را داخل یک مکالمه یاد میبیشتر کشف می

 کلی فایدۀ دیگر. 

های انگلیسی عادت فقط ترس را کنار بگذارید! بعد از مدتی گوش شما به تلفظ

 شنوید. کند و همه چیز را واضح میمی

 در همین زمینه
 Listeningتقویت مهارت 

 ذات با گوش دادن، صحبت کردن است. زاد و هممرتبط و هم

 زنیمنم� حرف .۴
گویم تا از فک و دهان خود استفاده نکنیم، عضالتی که در تر گفتم باز هم میپیش

ً راه به انگلیسی هماهنگ نمیکردن صحبت  بافک ما هستند  شوند و ما طبیعتا

 اهیم برد. جای خاصی نخو

https://diranlou.xyz/accent/
https://diranlou.xyz/listening/
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فایدۀ دیگر صحبت کردن زیاد، پی بردن به خالءهایی است که در فرایند یادگیری 

ایم. بنابراین دنگرفتهشویم چیزی هست که ما یاایم. به این نحو که متوجه میداشته

های به این ترتیب به طور روزانه خالء آموزیم.یابیم و میبا جستجو آن نکته را می

 کنیم! خود را پر می

زیاد صحبت کردن سود دیگری هم دارد و آن هم اینکه باعث یادگیری عمیق 

ر خواهید داشت. ولی فقط بشنوید تا مدت کوتاهی به خاط شود. اگر چیزی رامی

در خاطر  دت زمان بیشتریاگر همان مطلب را چند بار با صدای بلند تکرار کنید م

 د ماند. شما خواه

تمام این نکات و روش درست کار را توضیح  Speakingدر مقالۀ تقویت مهارت 

 کنم. ام. خواندنش را به شما توصیه میداده

 در همین زمینه
 Speakingتقویت مهارت 

 خواهم شرح بدهم به هم مرتبط هستند. دو مورد بعدی که می

  رود.نم� پیش واقع� هایمکالمه با آموزش .۵
موزد و بعد ترجمۀ آحاتی را بیرون از متن به ما میمنظور من است که مدرسی اصطال

چند بریدۀ  ،فارسی و کمی توضیحات و تمام! نهایت کار اینکه برای جذابیت کار

 . کندمیشاهد استفاده  فیلم هم به عنوان

 شما چه نقشی دارید؟ هیچی فقط تماشاچی. 

حاال خود را در موقعیت مکالمۀ واقعی در نظر بگیرید که باید الاقل دو دقیقه با 

کسی گفتگو کنید و چیزی را به او توضیح بدهید و او هم هر بار در جواب شما چیزی 

 ضیح دهید. گوید و باز در جواب او، شما چیزهای دیگری تومی

کل گفتگو نیاز به خالقیت و استدالل دارد. جمالت فرد مقابل از قبل تعیین شده 

 نیستند که شما هم بخواهید چیزهایی را حفظ کنید و مرتب جوابش را بدهید. 

برود و جمالتی را با خود خواست به عیادت دوست مریضش داستان آن کر که می

 به یاد بیاورید. اکی؟  ده کرد راماای فرضی آساخت و مکالمه

https://diranlou.xyz/speaking/
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اگر یک مکالمۀ واقعی که گویندگان آن آمریکایی یا بریتانیایی هستند را گوش دهیم 

مدرسی باشد که نکات را  ،و البته با صدای بلند تکرار کنیم و چه و چه و در کنار آن

ای واقعی پیش برای ما توضیح دهد ولی همچنان یک مکالمۀ واقعی چند دقیقه

آید بحث متفاوتی است. روی ما باشد تا بیاموزیم که هر اصطالح در کجای جمله می

های خود مدرس بیاموزید ولی این روشی که چند تا جمله را بیرون از متن با تلفظ

 بحث دیگری است. 

 ترین هم نیست! اهمیتباالخره آخرین مورد که کم و

 داریم حد از بیش تأکید جمالت ترجمۀ روی .۶
ترجمه تا جایی کارکرد دارد. چیزهایی هست که باید به همان شکل انگلیسی داخل 

ساختار انگلیسی بیاموزیم. هر چه بیشتر روی ترجمه تأکید کنید، به همان نسبت 

ماند. ترجمه تا جایی خوب است ولی از جایی میذهن شما از انگلیسی شدن دور 

ترجمه نکنید، بفهمید! درک کنید. درونی کنید. حس کنید ولی بعد جمالت را 

 ترجمه نکنید. 

برای انگلیسی صحبت کردن و نوشتن باید ذهن انگلیسی داشت و برای فارسی 

 صحبت کردن و نوشتن هم ذهن فارسی. 

 محصول پیشنهادی
) به شما معرفی Video + MP3 + PDFاستانداردها من یک بستۀ آموزشی (با همین 

و  Speakingتواند کمک خیلی زیادی به تقویت مهارت کنم که میمی

Conversation  .شما کند 

 کلیک کنید:  برای اطالعات بیشتر روی لینک زیر

https://diranlou.xyz/english-conversation 
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