
 
  

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

 تدریسفن بیان در 

 این مقاله رایگان است 

 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراک بگذارید را آن  

 

 

https://plus.google.com/u/0/b/102091288767286304879/+Raveshtadris/posts
https://instagram.com/raveshtadris/
https://www.facebook.com/raveshtadris
https://www.linkedin.com/raveshtadris
https://twitter.com/raveshtadris
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 .فن بیان در تدریس

 دریست کیفتیت بر چقدر فن بیان در تدریس اگر مدرس هستید ، میدانید که

 تدریس روش که شده مد خیلی ها روز این که هرچند. است گذار تاثیر ،

 خوبی به سخنرانی تدریس روش از اگر ولی گیرد، می قرار حمله مورد سخنرانی

خوبی داشته باشیم ، همین روش  بیان فن اگر بگویم بهتر و شود استفاده

گفتگویی که با خانم  قدیمی، در بسیاری از مواقع موثر خواهد بود.همانطور که در

داشتم ایشان بر این نکته تاکید کردند و گفتند درمدارس فرانسه به  ایزابل ملون

 .دانش آموزان فن بیان آموزش داده می شود

 جودو زیادی بسیار های تمرین و ها تکنیک  و تدریسفن بیان در  در رابطه با

 بیان فن بتوانید شما تا شد خواهد گفته کاربردی تکنیک چند مقاله این در.دارد

 .یدباش داشته را بازدهی بهترین نتیجه در و کنید تر قوی تدریس در را خودتان

 چطور شمرده صحبت کنیم؟

کنند. آنقدر تند که دانش آموزان معلمانی را دیده ام که خیلی تند صحبت می 

آنها در کالس واقعا کالفه می شوند. چون در صدی از صحبت های معلم خود را 

متوجه نمی شوند. این افراد شاید همه ی ویژگی های یک معلم خوب را داشته 

باشند ولی همین عامل به شدت کیفیت تدریس آنها را زیر سوال می برد.و 

 .آنان را به شدت می کاهد جذابیت از

اریم . اما جالب است بدانید که تند صحبت کردن با بسیاری از ما این مشکل را د

 و دش خواهد تصحیح هستند هم کاربردی بسیار که انجام چند تمرین فن بیان، 

 .گرفت خواهیم نتیجه ما

 دو نبی را خودکار انتهای که این.است تمرین خودکار یکی از بهترین تمرین ها،

نه در چند روزا و کردن صحبت به کنیم شروع و دهیم قرار خود جلویی دندان
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دقیقه ای این کار را انجام دهیم. با این تمرین تا حد زیادی از سرعت  3نویت 

 .کلمات ما کاسته می شود وبسیار شمرده تر صحبت خواهیم کرد

باتمرین خودکار شما در حقیقت به لب های خود این تمرین را می دهید که 

از همین طریق خیلی بهتر و  کمی آهسته تر و البته بیشتر بازو بسته شود و

 .واضح تر صحبت خواهید کرد

پس امیدوارم این تمرین بسیار اثربخش را فراموش نکنید و در برنامه روزانه خود 

 .چند مرتبه این تمرین را انجام دهید

 جادوی انرژی در سخنرانی

شما باید بدانید که هیجان ابزار شما در کالس است.اگر فن بیان خود به هنگام 

تدریس هیجان و انرژی مثبت نداشته باشید، خیلی عقب هستید و مخاطبان 

شما چون انرژی مثبتی از شما دریافت نخواهند کرد نتیجه ی خوبی نخواهید 

 .گرفت

 برای اینکه با انرژی صحبت کنیم چند کار را باید در دستور کار خود قرار دهیم

: 
 بی انجام دهیمتمرین خودکار که قبال به آن اشاره شد را به خو .1

سعی کنیم تا حد ممکن روی صندلی ننشینید و به صورت ایستاده و  .2

 .درحال حرکت صحبت کنید
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کمی بلند صحبت کنید.انجام دادن تمرینات تنفسی به شما کمک می  .3

کند که بسیار واضح تر و رساتر صحبت کنید

 
به هنگام صحبت لب ها را کامال از هم باز کنید و به اصطالح غنچه  .4

-اِ -اَ - آ ت نکنید. تمرین مربوط به این صورت است که حروف صحب

 را دهان ها صدا این گفتن درهنگام و کنید تکرار سرهم پشت را  او-ای

 اشکالی کردید حس درد هم کمی اگر) کنید باز دارد جا که آنجا تا

 روی زیادی لطفا ولی شماست صورت های ماهیچه ضعف دلیل به ندارد

 است فک شما آسیب ببیند!( ممکن نیاورید فشار خودتان
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 تدوس ی نوشته "سخنرانی ابزار جعبه"آنچه گفته شد برداشتی آزاد از کتاب 

 .بود محمد پیام بهرام پور خوبم

 خیلی دوره این از من. کنند می برگزار بیان فن آموزش رایگان ی دروه ایشان 

ی شما عزیزان توصیه میکنم که در این دوره شرکت  همه به و کردم استفاده

 .کنید

 رایگان فن بیان شرکتبا کلیک بر روی کلمه ی فن بیان می توانید در دوره ی 

 .کنید

  

 فن بیان

  
http://raveshtadris.com/?p=3351 

 
 

 پایان
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 ارمزمقاله سپاسگاز توجه شما به این 

 ادامه ی دوستی هابرای 

 را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

 های صوتی به همراه کتابفایل 

 
 به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

 و دانلود فایل ها روی لینک زیر کلیک کنید عضویتبرای 

 
http://raveshtadris.com/  

 

 
 به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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