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2 چگونه درست حرف بزنیم

چگونه درست حرف بزنیم

سوالچگونهدرستحرفبزنیممعموالازطرفافرادیکهبیشترتمایل

دارندرسمیتر،ادبیتروباکالسترصحبتکنندمطرحمیشود.

دانستنپاسخبرایسوالچگونهدرستحرفبزنیمقطعادرفنبیانو

صحبتهایروزمرهمامیتوانداثربخشیصحبتهایمارادوچندانکند.

خیلیازافرادبهدلیلشغلیاشخصیتشانتمایلدارندکهادبیصحبت

کنندوادبیصحبتکردنهمنیازبهاینداردکهمابدانیمچگونهدرست

دایره افزایش زبان، دستور دانستن نیازمند این بر عالوه و بزنیم حرف

لغات،نحوهتلفظصحیحواژگانوموارددیگراستکهباهمدراینمقاله

بررسیخواهیمکرد.

جمله بندی مناسب

احتماالاولینپاسخبرایسوالچگونهدرستحرفبزنیماینباشدکهما

بایدبتوانیمجملهبندیمناسبیبرایدرستحرفزدنداشتهباشیم.

بلهشکینیستبرایاینکهبخواهیمدرستحرفبزنیمبایدجملهبندی

مناسبیداشتهباشیم.
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3 چگونه درست حرف بزنیم

شایدبرایاینکهبخواهیمجملهبندیصحیحیرادرحرفزدنرعایتکنیم

میبایستزمانزیادیرابرایاینکاراختصاصدهیم.

اماحقیقتشایناستکهمادرصحبتهایخودماناصالنیازنیستکه

بتوانیمازتمامجزئیاتیااصولزبانفارسیاستفادهکنیموتالشکنیمکه

صحبتهایماکامالادبیباشدواصولدستورزبانفارسیدرآنرعایت

شود.

مافقطبایدسعیکنیمکهصحبتمانروانوقابلفهمباشد.

ما نداریم، فارسی زبان بهدستور مبرمی نیاز زدن برایدرستحرف ما

فقطبایدسعیکنیمکهذهنمانرابرایصحبتکردنتقویتکنیمودر

اینصورتاستکهمامیتوانیمجمالتخوب،روانوقابلفهمیرابیان

کنیم.

    پیشنهاد ویژه: دوره غیرحضوری رفع کم حرفی و خجالت

پیشنهادمنایناستکهایندورهراتهیهکنیدواصولوتمریناتیکه
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4 چگونه درست حرف بزنیم

درآنبیانکردهامرابهکارببریدتابتوانیدحرفزدنخودتانرابهخوبی

ارتقاءدهید.

افزایش دایره لغات

اگرقصدداریمدرستحرفبزنیماحتماالنیازبهافزایشدایرهلغاتدر

صحبتهایماوجودخواهدداشت.

معموالخیلیازافراددرپیداکردنواژگانمناسبودرخورآنصحبتیکه

میخواهندبیانکنندبامشکلمواجهمیشوندوبهعبارتی،واژهمناسب

بهذهنشاننمیآیدواحساسضعفدردایرهلغاتخودشانمیکنند.

اگرمانتوانیمازواژگانمناسبیدرصحبتخودماناستفادهکنیم،اصلیترین

وحیاتیترینعنصررادرصحبتخودمانازدستخواهیمداد.

اگربخواهیمفردیراصداکنیمباچندینواژه،عبارتیاجملهمیتوانیم

اینکارراانجامدهیم.
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5 چگونه درست حرف بزنیم

برای مثال:

هوییارو◄

آهای◄

باشماهستم◄

عزیزم◄

عشقم◄

نازنینم◄

امیرجان◄

جنابآقای/سرکارخانم◄

مدیرعاملمحترم◄

ببخشیدسرکارعلیه◄

میتونمچندلحظهاوقاتشریفتونروبگیرم؟◄
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6 چگونه درست حرف بزنیم

پسمامیتوانیمبهروشهایمختلفافرادراصداکنیم،اماانتخابواژه

مناسبویادگیریواژگانجدیدمیتوانددرنحوهدرستحرفزدنما

تاثیرزیادیداشتهباشد.

عالوهبرایناگردایرهلغاتمامحدودباشدنمیتوانیمازمترادفواژگان

استفادهکنیمواینموضوعباعثمیشودواژگانماتکراریوباجذابیت

کمیهمراهباشد.

برایمثالاگردرصحبتمانبارهاازواژهایمثل“واضح”استفادهکنیم،هم

تکراریمیشودهمحوصلهشنوندهراسرمیبرد.

امااگردایرهلغاتخودمانراافزایشدهیممیتوانیمازواژگانمترادف

“واضح”استفادهکنیم.

یعنیبهجای“واضح”میتوانیمازواژگانزیراستفادهکنیم:

آشکار◄

بدیهی◄

پیدا◄

روشن◄
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7 چگونه درست حرف بزنیم

علنی◄

مبرهن◄

مسلم◄

مشخص◄

معلوم◄

نمایان◄

هویدا◄

به این جمله دقت کنید:

اینموضوعبرایهمهواضحاستکه…◄

اینموضوعبرایهمهآشکاراستکه…◄

اینموضوعبرایهمهروشناستکه…◄

اینموضوعبرایهمهعلنیاستکه…◄

اینموضوعبرایهمهمشخصاستکه…◄
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8 چگونه درست حرف بزنیم

اینموضوعبرایهمهمعلوماستکه…◄

اینموضوعبرایهمهنمایاناستکه…◄

اینموضوعبرایهمههویدااستکه…◄

بنابراینباافزایشدایرهلغاتخودمانمیتوانیمبهسوالچگونهدرست

حرفبزنیمنزدیکترشویموکالمیشیواوتاثیرگذارارائهدهیم.

    پیشنهاد ویژه: کارگاه افزایش دایره لغات

این در لغاتخودتانحتما دایره افزایش برای پیشنهادمیکنم بهشما

کارگاهشرکتکنیدیاصوتآنراتهیهکنیدتاباراهوروشافزایشدایره

لغاتآشناشوید.

ادای صحیح واژگان

پاسخبعدیبرایسوالچگونهدرستحرفبزنیمایناستکهمابرای

درستحرفزدنبایدبتوانیمواژگانراصحیحاداکنیم.
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9 چگونه درست حرف بزنیم

دانستننحوهصحیحتلفظواژگانیکموضوعاستواداکردنصحیح

آنموضوعیدیگر.

تلفظ ابتدا واژگانمامیبایست اداکردن برایدرست که بدیهیاست

صحیحآنرابدانیم،سپسبتوانیمآنرابهخوبیاداکنیم.

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه کلمات فارسی را 

درست تلفظ کنیم

    حتما این مقاله را مطالعه کنید: چگونه کلمات را درست ادا 

کنیم

    حتما این ویدیو را مشاهده کنید: َادا کردن یا ِادا کردن

http://amirmostafa.com/
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10 چگونه درست حرف بزنیم

    حتما این ویدیو را مشاهده کنید: َنخستین یا ُنخستین

داشتن صدای واضح

برایدرستحرفزدن،داشتنصداییواضحورسامیتواندبسیارموثر

وکارسازباشد.

همیشهصداجزوارکاناصلیبرایداشتنفنبیانقویبهشمارمیرود.

احتماالاینجملهراازمنزیادشنیدهباشیدکهاگرصدایواضحورسایی

نداشتهباشیمهرچقدرهمازکلماتوجمالتزیباوفوقالعادهایاستفاده

کنیمهیچفایدهاینداردوانگارآبدرهاونگمیکوبیم.

رابهخوبیبشنوند،پسهرچه افرادمقابلماننتوانندصدایما وقتی

رشتهکردهایمپنبهخواهدشد.

انتقال رادرستتر البتهداشتنلحنیمناسبمیتواندصداوپیامشما

دهد.
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11 چگونه درست حرف بزنیم

    حتما این ویدیو را مشاهده کنید: صدای خوب و جذاب

اگرقصدداریدکهصدایخودتانراپرورشدهیدویکصدایواضح،رسا

وگیراداشتهباشیدحتمادردورهجامعصداسازیشرکتکنیدوتمرینات

دلخواه بهصدای تا دهید انجام را گرفتهام نظر در برایش که حرفهای

خودتانبرسید.

    پیشنهاد ویژه: دوره جامع صداسازی

ِت ِت ِپ ِت

روانصحبتکردنوِتِتِپِتنکردنهمیکیازپاسخهایاساسیبه

سوالچگونهدرستحرفبزنیماست.

فراموش میزند،حرفهایش تپق درصحبتهایش کههمش شخصی

بهیادمیآوردوقطعانمیتواند رابهسختی میشود،اسمهاوواژگان

درستحرفبزند.
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12 چگونه درست حرف بزنیم

شخصیرادرنظربگیریدکههمشدرصحبتهایشازتکیهکالمیمثلِا

استفادهمیکند،قطعاصحبتهایشنازیباخواهدشد.

اصوالتکیهکالمهایاینچنینیزمانیبهوجودمیآیدکهذهنمادرحال

پردازشوپیداکردنیکواژهیااسمجدیداستومیخواهدباآوردنِا

برایخودشزمانبخردتاجملهیاواژهبعدیراپیداکند.

درانگلیسیبهاینازتکیهکالمهاFillerیاجاُپرکنمیگویند.
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13 چگونه درست حرف بزنیم

هرچیزیکهزیاددرصحبتهایماتکرارشودبهنوعیتکیهکالممحسوب

میشود.

    حتما این رادیو بیان را گوش کنید: حذف تکیه کالم

گفتهام بیان رادیو این در که راهکاری از استفاده با میتوانید شما

تکیهکالمهایخودتانراتاحدزیادیازبینببرید.

باتوجهبهتجربهایکهدارم،اگریکهفتهروزانه۵دقیقهبرایشزمان

بگذاریدمیتوانیدتاحدزیادیتکیهکالمهایخودتانرامدیریتکنیدو

ازبینببرید.

    پیشنهاد ویژه: دوره رفع کم حرفی و خجالت

فراموشتان کنید،حرفها روانصحبت که دارید اگرقصد این بر عالوه
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14 چگونه درست حرف بزنیم

نشودوخیلیازمواردبیانیخودتانراارتقاءدهید،دوره“رفعکمحرفی

وخجالت”میتواندبرایشمابسیارموثرباشد.

جمع بندی

دخیل زیادی پارامترهای بزنیم حرف درست چگونه سوال به پاسخ در

هستند،امادرایننوشتهبهمهمترینآنهااشارهکردم،ازجمله:جملهبندی

مناسب،افزایشدایرهلغات،ادایصحیحواژگان،داشتنصدایواضحو

روانصحبتکردن.

اگربخواهمبهصورتکلیبگویم،برایدرستحرفزدننیازهستکهما

تمرینوتکرارداشتهباشیم.

داده افزایش زمینه این در را خود دانش مطلب این خواندن با شاید

باشید،امامهارتخودتانراافزایشندادهاید،افزایشمهارتهمفقطبا

تمرینوتکراربهدستخواهدآمد.

برایتان بهترین ها را آرزو دارم

امیر مصطفی
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