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 چگونه مهارت های کالمی خود را بسنجیم؟
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

ککیکریوازکأاا  ک الممااکیهاارمهرت کم؟یالنااک ربیاخاا رکتچکون  اازکچ  ککمهارت کالمماا  رچتر؟ککهنااسکنااننسچ  کرت

کأکارمک الازکرت کخا بککنکیاچککیباسچککالنا؟؟ بازکمارکمکک وازکالک اککالسرنکمهرت کالمم ککأست م ضا ار کک رت

بهه  ر کوچقاا ککساات؟یوک هاا ککالممااک؟یاانیب ک؟یااچب اا؟چکبرک؟،یرچشاا زکبرشااک الممااکیهاارمااسأ بکباارکمهرت 

ههاربدد مهر د دادنهدو ههو   یو  هااه ی هها هه  به   هوش نو ه ارزبان  ر یسها  ایه  ی زبان مادر  یدتوانمن

کک؟یاچناتکالازکبرکی هارمهرت کنکیأارچزکمهمکک  ایکک ه کک بار ککریکک ه ککالممکک. ودیگا   م  یهالم رت

مارکتچکک  وزچ ازکوکچت کاراکیهارتیفعرلکأ چ ا؟ م ضا  کمککنکیش ر.کچککتیأق کک من؟کبزکنننسچ چفسچرکامقز

کقسچتکره؟.ککسیأ  کتأح



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 2 

 

بازکرچشا نک اوکخا گکهننار کککأا چن بار کهسا ن؟،کمکک ها ککالمماککیالازکرچتچککیچفاسچرککیهر ژگیچ کو

کزماارنکماا چالسالنناا؟ خ چ اا؟نکوک  شاا ن،کم قرا؟ کچتچئاازکمساارئ کوکأ چ کناا؟کنااسچن،ی کباارکرب رنکر  ب رنکرت

السرنکوکصاح تکککفیچلکث کهننر کرچن رنکأعرم ض ار کمن لف،کبزکالر کبسرنکتکم کمعروفکوکضسگ

کچطمارأکنالسر کترک چز ک  ش زکش؟ کچشرت کالسر.ککی الزکرت

کچرچمزکبزکشکرکخ چه کم؟یخ رمرنکتچکبسنجکمهرت کالمم کمیأ چ  گفتکالزکون  زکمکمیرت

وکأ اسچ ککنکیآنکأکارکشیچفااچکیبسچکأ چن چنتکوکمک ا چم کمؤ سکرتکه ککالممکنکیأرچزکمهمکک  یکککیژ  

کچالثاسکالرتهارککرری  چ جار ککمهارت کالمما خا رکتچکبازکوچناصزکصاح تکالاسرنکوککیچ جر کرچر.کمرکرتکطا  ک وز

أارکوازک ا؟کک مهارتکنکیاالزکچکمینیوکب کمیمهرت کبرشکنکیچکتیبه سکچنتکالزکبزکف سکأق ککنکیبنربسچککم؛یره م

کمکسیمرکتچکأحتکأ  ک ز ؟گ ک.ک؟ی.کبرکمرکهکسچ کبرشره؟ قسچت

ک

 د ی کن  ادداشتیروزانه خود را  اتفاقات

کککک مر ن؟کالسر کک؟یخ چه چگسکم بسکچنرسکک؟،یرچت ؟کبرشک بسخ ترچتکهس ن؟کوکفنکخ بککهنسکنننسچ  ککالزکچز

کرررچشاتیرتکرف سوزککأ چ ن؟ چأفرقر کمکنکی.کچ؟یی کرکرررچشتیبس رمزکمنظمکچأفرقر ک وزچ زکخ رکتچککککی

ک ا اککنکیاش  ؟.کچککرررچشتیشکرککککنکیرف سوزکآ مکککریوککککیالرغ  الازکشاکرکبازککتچناک سان؟گی  کنکیأکارک الارت

ک؟کیکأ لکریوککنکیرتکرف سوزکآ مکک سی  .کخرطس ؟یخ رکبپسرچ کننجشکمهرت کالمم کبزککک؟یأ چ  الکککآنکم

کشکرکهس ن؟.کک الممکیهره ککوکمهرت کتیأق کیمهمکبسچکیهرچزکتکلزکتچ کیکمجر کیمح  چکرتکفضر
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  به صورت منظم مطالعه

ککرتیبساک؟یاهارکامقازکرچ الزکبازکآنککی هربرکمصرلعزکچ  چ ک  ش زکوکال رگککأستکالسرنکمهرت کالمم کک ماؤ س

کریاگسا سر کچناتکوککاچنیاوچژگارنکشاکرکأارکوازکمککس یالزکرچکک؟یبفهککک؟یأ چ  مصرلعزکمککقیچنت.کشکرکچزکطر

کترکک؟یأ چ  مککن زیچ کا رتچ کوکاللکر کرت ککیچقازیرقکر مصرلعازکککیا.کسیاخکریاکک؟یرتنتکچن فرر کالنککیچز رت

کباازکشااکرکالکااککم کأق کالناا؟ طاا  ک و  کالناارت ک؟؛یخاا رکتچکبساانجکهنااسکنااننسچ  کک،مهاارت کالمماا کتیااالاازکرت

ک.؟یبن چ ک أن؟کخ چ ککیأ نم فرو کتچکبرککیهرال رگکنکیبنربسچ

ک

ک
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 د ی مصاحبت کن گرانید با

السرنکبارکشکرکتچکبزکوارلشکب اار ؟.کشاکرکهننار کصاح تکهنسکنننسچ  کککأ چ ؟ مککنسچنیگفتکوکگ کبرکر

ک ظسکمهرت ککنسچن،یر بازککیرریالککک کأ چ ؟ هرکمآنکر ی.ک ظسچ کوکأجرب؟یننج مکک الممککیهرخ رکتچکچز

کک؟،ینیبنااکتالازکنارالکنکیاچکیرون ر زکبازکتارکیوگ هرر کزمرنکگفتکنکیشکرکالن؟؛کبنربسچکک ه ککالمم ر 

اللکار کههانکککیتسا ج ککیبسچکک؟،یالن شرو کبزکصح تکمکک .کوق ؟یوکفعر کبرشکک؟یهرکمارتالتکالنبحث

بزکصح تکالسرنکچرچمازککک؟یالن؟کأرکشکرکب  چ کک؟چیچ  چ کاللکر کتچکپککخ چه؟ وکمککش ر مککیکریشکرکرورتکرتگ

کک.؟یره

ک

 خاص  یهایباز قیاز طر  سنجش مهارت کالمی 

السرنکمهارت کأساتککیچناتکباسچکک تچهاککیکف ارککیهاریکوکبر ککمیپر   مککیکپر  ،کبر ککیهرأ زکک؟نیالنرتکهمکو

کآنکبزکبه رکک؟یأ چ  الزکمککالمم کک ککاچنیاأارکوازکمک؟یاب؟چ ک؟یخ چه .کچگسکم؟یش  کچن فرر کالنککنکیچز کچز هناس

کچشکک  یککی ر کزمرنکأنهرکک؟یأ چ  مکک؟،یبسخ ترچتکهس ککنننسچ  کک وکبازکما؟ کک؟یارچ چطسچفکخا رکتچکبسککیریچز

کیالارتکاکل اسرکههانکشاکرکباسچکنکی.کچ؟یر برت کآنکصح تکالنکک گ  زکم ثکوکأ قفککچیب؟ونکهککقزینزکرق

ک.کره؟ مکشیوکنساتکآنکتچکچفاچکالن؟ مکتیاللکر کأق کیتس ج 

ک

 د ی ر یبگ ادیرا  دیجد  کلمات

کتچ کک  ی.ککرب؟ی گس سککمکک؟یاللکر کوکا رتچ کت؟ککیکریررگیشکرکبرککککمهرت کالمم  نانجشکمهارت کککیهرچ 

کمککس یرچکک برتنککک،المم  کچک؟یارچ  وچژگرنکشاکرکچنات.کچگاس کیکریررگیاآنکتچکبارکک؟،یاما ترکضاعفکرچ کنکیاالازکرت
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کلتاتک رمازکچلکث کضسگک، .کشعسکخ چ ؟یالنکتیأق ک؟یاللکر کوکا رتچ کت؟ کنازیزمکنکیاچکرتهرکوکچنا فرر کچز

ک.کالن؟ بزکشکرکمکیرریالککک 

ک

ک
 

  دی لکنت زبان و مکث صحبت کن  بدون

کچ جار کرهصاح تککنکیأکارکک،ننجشکمهرت کالمما ککککیبسچ .کبه اسک؟یاالسرنکبا؟ونکوقفازکوکل ناتکتچکهارک وز

ب؟ونکوقفزکوکل نتک بارن،کصاح تکالاسرنکتچکشارو ککقزیالزکوکبزکم؟ کون؟کرقکک؟یس یبرککنزیچنتکمقرب کآ

کچ؟یالن کمکک  رلتکأکارمککنکی.کرت گ  ازکصاح تکالاسرنکککنکیا.کچسریاگ وچژ کرتکههانکشاکرکما ترکچنا فرر کقاسچت

کقسچتکره؟.ککسیمهمکمنرطبکتچکأحتکأ  کیهرر کبحثکأ چ ؟ م

ک

ک
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 د ی خود را ضبط کن  صدا

کتچ  خا رکچشارت کالاسر.کچگاسکر ککیالسرنکوکضا بکصا؟چبازکصاح تکأا چن مکأستکالسرنکمهرت کالمم ککیهرچ 

کااسفتیالازکأارکوازک ا؟کپکک؟یشا  م  تازکمکک؟،یاصاح تکالنکک؟یارچ  الازکمککی اهریمن لفکوکوککیهرنزیزم

وکک؟یارهکصیخ رکتچکأاانککیهروک قصککسچرچ یچکک؟یأ چ  مکک؟،یشن  خ رأرنکتچکمککیص؟چکک .کوق ؟یچالسر 

ک ا ز کککک قرط کچرچمازکمقرلازکبازکشاکرکخا چه؟یاالنکتیاأق کمهارت کالمما ق  کخا رکتچکرت گفاتکوازککمی.کرت

کوت رکرچتر.ک الممکریک وکه کک بر کرنیفنکبکرنیمک أفروأ

ک

  یو هوش زبان انیفن و ب نیب یهاتفاوت 

کرچک؟یاأ چ  مکرنیاشکرکبزکوچنصزکفانکب مهارت کالازککنکیاچکی.کباسچ؟یاچنا فرر کالنکاا سیوچژگارنکخا رکبکس یاچز

ک السرنکوکناننسچ بارکناساتکصاح تک؟یاأ چ  مک؟،یالنکتیبه سکأق ک ر یرچش نکفنکبککیخ رکتچکبسچککالمم 

کالن مهارت کوککرنیاب.کباسکخامفکفانک؟یخ رکتچکالن ر کرچش زکبرشکیلهجزکوکالن ر کص؟چککیوک وکک؟یالسرنکتچکآغرز

مسأ بکبارکککیهری أ چ رککسیوکنرککیکوکگف ر کک شفرهککیهرشرم کچ  چ کمهرت کک الممککریکک ه کک بر کک،المم 

ک.کش ر صح تکالسرنکم

ک

 انیفن ب تیو تقو  مهارت کالمی یاب ی: ارز یر یگجه ی نت

کچ کک .کهننرممیآنکپسرچخ کتیوکأق کک رتکم ترکننجشکه ککالممکک حرأیمقرلزکبزکچتچئزکأ ضککنکیرت الازکچز

کچ  قار ککک؟یامن لافکب  چ ککیهارتیأارکرتکم قعکک؟یاالن الم کخ رکچنا فرر کم م ضا ار کتچکتچ اتکوکبه اس

کبرشکسیأ  ککنسچنیوکرتکمصر  تکبرکرکک؟یره کیچچن فرر کالسر ک  بر کریک چزکه ککالممک؟،یگ چ  ؟.کشاکرکبارکرت
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کمهارت کالمما کک؟یاأ چ  مکک، ها ککالمماککشیچفااچککیباسچککی ظسکگسف نکاللکر کوکا رتچ کبزکان چنکچباچتهر

کچنت.کنکیأکرک الممکیهرت مهرکتیأق کیتچ کبسچکنکی.کبه ر؟یرهکشیخ رکچفاچ کوکأ سچت

کچکی خ رکتچکبرکچن فرر کچ کتچه رتهرکک ه ککالممکک؟یأ چ  شکرکم کشیچفاچکمیالسرک مقرلزکمعسفکنکیالزکرت

کأق کانهررچ ی.کهمکچالن نکمن ظسک ظسچ کوکپ؟یره ک.میوکننجشکآنکهس کمهرت کالمم کتیشکرکرت

 

ک

 پایان


