
 

 

 

 

 تقویت دایره واژگان : چگونه دایره لغات خود را افزایش دهیم ؟
 

 

و با  دهیم افزایش را خود واژگان دایره چگونه یکی از سواالتی که دائما در کالس های خود با آن مواجه میشوم این است که
 .نوع بیشتری صحبت کنیماستفاده از کلمات و عبارات زیباتر و ت

را با شما دوستان  واژگان دایره افزایش قصد دارم چند روش بسیار کاربردی و موثر برای فردا فرایش خانه در این مقاله از سایت
 .عزیز به اشتراک بگذارم

 
 
 مطالعه .1

و افزایش تسلط کالمی در سخنرانی و صحبت کردن، مطالعه مستمر و  واژگان یرهدا تقویت یکی از اصلی ترین اقدامات برای
منظم است. با توجه به عالقه مندی خود، موضوعی را انتخاب کنید و کتاب های زیادی در آن حیطه مطالعه نمایید. همچنین 

مانی که مطالعه نکرده اید نمی توانید انتظار می توانید از مجالت، روزنامه و مقاالت اینترنتی برای این کار استفاده کنید. تا ز 
داشته باشید که دایره لغات و اصطالحات شما افزایش یابد. این انتظار مانند این است که بدون آب خوردن انتظار سیراب 

زانه خود شدن داشته باشیم. اگر میخواهید با تسلط کافی و جذاب صحبت کنید، حتما باید مطالعه کردن را به یکی از عادات رو
 .تبدیل نمایید
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 حل جدول .2

، حل جدول هست. شما می توانید عالوه بر خرید مجالت و کتابچه های کلمات دایره افزایش یکی دیگر از روش های موثر برای
جدول از کیوسک ها و فروشگاه های روزنامه فروشی، از سایت های جدول آنالین هم برای این کار بهره ببرید. به عنوان مثال 

 .یک سایت حل جدول آنالین می باشد که جداول مختلف با درجه سختی متفاوت در آن موجود است jadvalyab.ir سایت
 
 
 
 یافتن مترادف ها و متضادها .3

کمک به سزایی می کند. یافتن مترادف و متضاد واژه هاست. با یافتن واژه های هم  واژگان دایره تقویت راه دیگری که به
ع و تسلط بیشتری سخنرانی کنیم. وقتی از یک کلمه، چندین مترادف و هم خانواده خانواده و کلمات متضاد می توانیم با تنو

در ذهن داشته باشیم می توانیم به جای تکرار مداوم آن لغت، از مترادف های آن استفاده کنیم. مثال به جای تکرار واژه محبت 
استفاده نماییم. یا در مقابل، متضادهای آن … می توانیم از مترادف های آن از جمله شفقت، عشق، مودت، مهربانی، دوستی و

 …را بکار ببریم. از قبیل عداوت، دشمنی، ظلم و
برای یافتن مترادف ها و متضادها می توان از کتاب های لغت نامه مانند لغت نامه دهخدا یا فرهنگ فارسی معین استفاده 

 .برای این کار بهره برد)vajehyab.com (بنمود یا اینکه از طریق سایت های لغت نامه از جمله سایت واژه یا
 
 
 
 تمرین تندگویی .4

 .برای تقویت دایره واژگان تمرینات مختلفی هم وجود دارد. تمرین تندگویی، یکی از بهتریِن این تمرینات می باشد

ک دقیقه با سرعت باال و بدون مکث صحبت کنیم. اصال مهم نیست که در این تمرین می بایست راجع به یک کلمه حداقل ی
سخنان شما مفهوم یا پیام مهمی را منتقل کند بلکه فقط می خواهیم ذهن خود را به یک چالش دعوت کنیم و از طریق این 

 .تمرین، خود را مجبور به استفاده از برخی واژه های بال استفاده نماییم

 

  .حداقل یک دقیقه با سرعت و بدون مکث سخنرانی کنید” خانه“تکنیک تندگویی درباره همین االن با  

 

 

 تمرین سه چیز بی ربط .5

این تمرین نیز همچون تمرین قبل، به تقویت ذهن و قدرت بداهه گویی کمک بسیار زیادی می کند. در این تمرین سه واژه 
دقیقه راجع به آن ها سخنرانی نمایید. حتما باید از هر سه واژه به  3غیر مرتبط انتخاب نمایید و سعی کنید در مدت حداقل 

 .این تمرین برخالف تمرین قبل، سعی کنید سخنانی معنادار و هدفمند بیان کنید خوبی در سخنان خود استفاده نمایید. در

  

 همین االن راجع به این سه واژه سه دقیقه سخنرانی کنید: کبوتر، شلوار، پرتقال 
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 دفترچه یا بانک واژگان .6

گان است. این کار را من چندین سال پیشنهاد دیگری که می تواند به افزایش دایره لغات کمک کند، تهیه دفترچه یا بانک واژ 
قبل برای افزایش دایره واژگان انگلیسی انجام دادم و انصافا هم نتیجه خوبی داشت. برای این کار کافیست یک دفترچه کوچک 

کیشن به همراه داشته باشید و هرگاه واژه یا اصطالح جدیدی به گوشتان خورد، در آن یادداشت نمایید. البته می توانید از اپلی
هم برای این کار استفاده کنید. پس از یادداشت واژه ها در بانک لغات خود، هر از گاهی آن را  one note) های موبایل)مثل

 .مرور و مطالعه کنید. سعی کنید واژه هایی را که یادداشت نموده اید در گفتگوها و صحبت های روزمره خود نیز بکار ببرید

 

 صحبت کردن در جمع های مختلف .7

یکی از تمرینات بسیار موثر برای تقویت مهارت سخنوری و افزایش دایره لغات، صحبت کردن در جمع ها و مکان های مختلف 
هست. هیچ فرصتی را از دست ندهید. هر جا موقعیتی برای سخنرانی فراهم شد، آن را بقاپید و از آن فرصت برای تقویت 

تپق ها، استرس و قضاوت دیگران نباشید. به این فکر کنید که قرار است در این مهارت های کالمی خود استفاده نمایید. نگران 
 .مسیر شما رشد کنید و به زودی به فردی تبدیل شوید که می تواند به زیبایی و با استفاده از کلمات مختلف سخنرانی کند
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