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چگونه کلمات را درست ادا کنیم

داشتن  در  کلیدی ترین موضوعات  کنیم جزو  ادا  را درست  کلمات  سوال چگونه 

فن بیان خوب است.

نکرده اید  شرکت  باشیم؟«  داشته  خوبی  فن بیان  »چگونه  دوره  در  تابه حال  اگر 

پیشنهاد می کنم همین حاال ثبت نام خودتان را به وسیله لینک زیر انجام دهید تا 

درس ها بالفاصله برایتان ارسال شود.

پیشنهاد ویژه: دوره رایگان »چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم؟«

درست ادا کردن کلمات، به وضوح و رسا بودن صدای ما بسیار کمک می کند.

از طرفی هم وقتی ما بتوانیم کلمات را درست و واضح ادا کنیم از نظر دیگران 

شخصی با اعتماد به نفس هستیم.

را  جمالتشان  و  کلمات  ندارند  اعتماد به نفس  که  افرادی  باشید  کرده  دقت  اگر 

می خورند و نصفه و نیمه حرف می زنند و صدایشان هم به سختی شنیده می شود.

باشیم،  داشته  واضحی  صدای  و  کنیم  ادا  درست  را  کلمات  بتوانیم  ما  اگر  اما 

می توانیم این موضوع را به خوبی رفع کنیم.
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در این نوشته مطالب بسیار مهمی را با شما بزرگواران به اشتراک می گذارم که 

می توانید با دانستن و همین طور انجام تمرینات مربوطه اش کلمات را درست ادا 

کنید.

دو مورد اصلی برای درست ادا کردن کلمات وجود دارد که با هم آن ها را بررسی 

می کنیم.

نحوهصحیحتلفظآنکلمه

شاید یکی از مواردی که برای درست تلفظ کردن یک کلمه نیاز باشد این است که 

ما بدانیم امال صحیح آن کلمه چگونه است.

تابه حال  ولی  باشیم،  شنیده  کسی  از  را  »اینستاگرام«  مثل  کلمه ای  کنید  فرض 

نوشتار آن کلمه را در جایی ندیده ایم و هنگامی که می خواهیم آن را تلفظ کنیم 

را  آن  صحیح  نگارش  نحوه  اگر  درصورتی که  »ایسناگرام«  می گوییم  اشتباه  به 

می دانستیم می توانستیم به راحتی و به درستی آن را تلفظ کنیم.

ابتدا  در  پیشنهاد می کنم  به شما  که فقط شنیده ایم  کلماتی  تلفظ درست  برای 

خودتان  صحبت های  در  کلمه  آن  از  بعد  و  بیابید  را  آن  نوشتار  صحیح  نحوه 

استفاده کنید.

http://amirmostafa.com/


4 چگونه کلمات را درست ادا کنیم؟

این یکی از روش هایی بود که می توانید نحوه صحیح تلفظ یک واژه را بیابید.

به شما پیشنهاد می کنم حتما مقاله ای را که خیلی مفصل و جامع در مورد تلفظ 

صحیح کلمات نوشته ام مطالعه کنید.

حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه کلمات فارسی را درست تلفظ کنیم؟

بنابراین برای اینکه بتوانیم کلمات را درست ادا کنیم در ابتدا نیاز هست که تلفظ 

آن را به خوبی بدانیم.

ایجادآوایمناسبآنکلمه

بسیار عالی، تا اینجا دانستید که اگر بتوانید کلمات را به خوبی تلفظ کنید نصف 

راه درست ادا کردن کلمات را پیموده اید.

حاال می رویم به سراغ ایجاد آوای مناسب آن کلمه.

واضح  و  بازیگران خیلی خوب  یا  و  باشید مجریان، خوانندگان  کرده  اگر دقت 

می توانند کلمات را ادا کنند و عالوه بر این صدای واضحی هم دارند.

یک خصیصه مشترک که در بین این افراد و یا بهتر است بگوییم در بین افرادی که 
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خوب صحبت می کنند، صدای خوبی دارند و کلمات را درست ادا می کنند این 

است که دهانشان را در زمان صحبت کردن نسبت به مردم عادی جامعه بیشتر 

باز و بسته می کنند.

همین موضوع به ظاهر بی اهمیت باعث می شود کلماتی که ادا می کنیم بسیار 

واضح تر شنیده شود و با فرض اینکه تلفظ آن کلمه هم درست باشد می توانیم 

کلمات را خوب و درست ادا کنیم.

وقتی دهان ما بیشتر از حالت عادی در هنگام صحبت کردن باز و بسته می شود 

باعث که انرژی بیشتر در صحبت های ما به وجود بی آید، صدای ما رسا تر شود 

و در کل کلمه ای که بیان می کنیم درست ادا شود.
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لطفا همین االن این جمله را با دهان نسبتا بسته )مثل خیلی از افراد جامعه که 

اصال دهانشان در هنگام صحبت کردن باز و بسته نمی شود( بخوانید:

»برای مثبت صحبت کردن باید حواسمان به نحوه بیان و لحن مان باشد«

حاال سعی کنید همین جمله را بخوانید با این تفاوت که دهانتان را کمی نسبت 

به حالت اول بیشتر باز و بسته کنید.

بیان  که  کلماتی  شده اید  این  متوجه  باشید  داده  انجام  را  کار  این  درست  اگر 

می کنید واضح تر و به شیوه ای درست ادا می شوند.

برای اینکه بتوانیم کلمات را درست ادا کنیم و از طرفی هم در هنگام صحبت کردن 

دهان ما به صورت صحیح باز و بسته شود به شما دو تمرین قدرتمند می گویم تا 

بتوانید عضالت دهان و فک خودتان را برای صحبت کردن تقویت کنید.

تمرینمشددخوانی

تمرین اول که بسیار هم قدرتمند است و یکی از تمرینات ثابت »کارگاه آموزشی 

فن بیان« است نامش هست تمرین مشددخوانی.
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در این تمرین شما متنی را به اندازه یک پاراگراف می خوانید و در هنگام خواندن 

روی تک تک کلمات تشدید می گذارید و باید سعی کنید که آن را با کمی اغراق و 

بلندتر بخوانید واز طرفی هم دهان شما باید بیشتر باز و بسته شود.

یکی از نشانه های درست انجام دادن این تمرین این است که با انجام دادنش 

عضالت فک و دهان و لب شما درد می گیرد، پس اگر بعد از انجام دادن این 

تمرین احساس درد در این ناحیه را داشتید اصال جای هیچ نگرانی نیست.

تمرینَاِاُا

تمرین بعدی که می خواهم خدمتتان بیان کنم این است که حروف الفبا را تا هر 

کجا که دوست داشتید به این شکل که خدمتتان بیان می کنم بخوانید.

در این تمرین هم باید سعی کنید که به عضالت لب و دهان شما فشار وارد شود.

َا ِا ُا

َب ِب ُب

َت ِت ُت

...
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دهان شما در این تمرین به ترتیب به صورت کامال باز )از باال به پایین( – کامال 

باز )از طرفین( – غنچه در می  آید.

این تمرینات را سعی کنید به مدت دو هفته تا یک ما به صورت منظم روزانه 2 

مرتبه و در مدت زمان 3 یا 4 دقیقه ای انجام دهید تا عضالت لب و دهان شما 

برای درست ادا کردن کلمات تقویت شود و عالوه بر این انرژی و وضوح صدای 

شما هم بیشتر می شود.
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جمعبندی

در پاسخ به سوال چگونه کلمات را درست ادا کنیم این را خدمتتان بیان کردم که 

در ابتدا می بایست نحوه صحیح تلفظ آن کلمه را بدانید و سپس باید بتوانید 

آوای مناسبی را برای ادا کردن آن کلمه از دهان تان به وجود بیاورید که برای این 

مورد دو تمرین بسیار عالی و موثر را خدمت شما بیان کردم.

با تمرین های روزانه می توانید عضالت لب و دهان خودتان را برای درست ادا 

کردن کلمات تقویت کنید و صدایی واضح و پرانرژی را برای خودتان به وجود 

بیاورید.

برایتان بهترین ها را از خدای بزرگ خواستارم

با احترام – امیر مصطفی
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