ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺷﻬﺒﺎزی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن دوم از اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺮاد در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ.
اپﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اپﻫﺎﯾﯽ

رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

Duolingo

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اپ  Duolingoﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ را ﺑﺪون اپ
دوﻟﯿﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .اﯾﻦ اپ ﺑﯿﺶ از  ۳۵زﺑﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۵زﺑﺎن
رﺳﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در اﯾﻦ اپ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دوﻟﯿﻨﮕﻮ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ و اراﺋﻪی آﻣﺎر دﻗﯿﻖ از ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

اپ دوﻟﯿﻨﮕﻮ ﺑﺮ روی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎنآﻣﻮزان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻟﻐﺎت
دارد و ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ دارد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ اپ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

Duolingo

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن
ﺳﺎزﻧﺪهDuolingo :

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 115/19 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Drops

اپ  Dropsﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپ ﺳﺎل را از آن ﺧﻮدش ﮐﺮد ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی

ﺧﻮب ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی زﯾﺒﺎ و
روشﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎنآﻣﻮزان را ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اپ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ دوﻟﯿﻨﮕﻮ ﮐﻠﻤﺎت را در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﺲ از ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﺳﺘﻪی ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ .ﻧﻘﻄﻪی ﻗﻮت اﯾﻦ اپ در آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و
ﺳﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﯾﺮهی ﻟﻐﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ
دارﯾﺪ ﯾﮏ زﺑﺎن را از اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﭼﻨﺪان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﯽای ﻧﯿﺴﺖ.

Drops
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن

ﺳﺎزﻧﺪهLanguage Drops :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 149/26.5 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Speakly

اپ  Speaklyﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اپ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﯾﺮهی ﻟﻐﺎت را ﮔﺴﺘﺮش

ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ روی ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪن و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ
ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺗﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Speakly
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺳﺎزﻧﺪهCreative Intelligence Group OUe :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 93.7/56 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

داﻧﻠﻮد

Memrise

اپ  Memriseﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻌﺮوف در ﺣﻮزهی زﺑﺎنآﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﻣﺜﻞ آﻣﻮزش ﻟﻐﺎت و ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ دارد و ﻣﺜﻞ دوﻟﯿﻨﮕﻮ ﯾﮏ ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪی ﻫﻢ
در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن راﺣﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪای
ﮐﻪ  Memriseرا از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻤﺰ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﻤﺎرﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪاری ﻣﻔﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Memrise

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺳﺎزﻧﺪهMemrise :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 276.6/8 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

Speekoo

اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻋﺒﺎرات روزﻣﺮهی ﯾﮏ زﺑﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ  Speekooرا اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎرﯾﻦ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ اپ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﯾﮏ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اپ ﻫﻢ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﺪارد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪی زﺑﺎن
دوم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و درک ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزش زﺑﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

Speekoo
ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺳﺎزﻧﺪهLearnMyLanguage :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 57.21/23 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

HelloTalk

اپ  HelloTalkﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺻﺮﻓﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ را در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﻮران ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ زﺑﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنآﻣﻮزان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از زﺑﺎن دوم ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎز اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اپ را دارﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ
رﺑﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد و
اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

HelloTalk

ﻗﯿﻤﺖ :راﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺳﺎزﻧﺪهHelloTalk Learn Languages App :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ :اﻧﺪروﯾﺪ و iOS
ﺣﺠﻢ 237/98 :ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
داﻧﻠﻮد

ﻟﺮﻧﯿﺖ

ﻟﺮﻧﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮای زﺑﺎنآﻣﻮزان راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﺑﺎن را از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اپ ﻫﻢ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﺳﺎده اﺳﺖ و از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده .ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از اپ ﻟﺮﻧﯿﺖ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺷﺘﺮاک ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اداﻣﻪی آﻣﻮزشﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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