
 کلمات قلمبه سلمبه چه زمانی کاربرد دارند؟

 وجه نمی شوید؟تا به حال در شرایطی قرار گرفتید که کسی با شما صحبت کند و احساس کنید هیچ یک از کلماتش را مت

 یا در جمعی بودید که همه از کلمه های قلمبه سلمبه در صحبت های خود استفاده کنند

 اما شما هیچ کدام از صحبت های آن ها را نفهمید و احساس کنید که نیاز است

 شما هم این کلمات را بیاموزید و در صحبت هایتان از آن ها استفاده کنید؟

 معموال افرادی که در موضوعاتی مدعی دانش هستند و تالش می کنند

در رفتار و حرف زدنشان به دیگران نشان بدهند که بهتر و بیشتر از دیگران می دانند از کلمه های قلمبه سلمبه استفاده می 

 .کنند

 را دیده باشید احتماال می توانید "عصر جدید"طی چند وقت اخیر اگر برنامه 

 وجه این موضوع بشوید چراکه وقتی رویا نونهالی به عنوان یکی از داورهابهتر مت

 در مورد اجرایی توضیح می داد و نظرش را بیان می کرد،

 تقریبا افراد زیادی متوجه بخش زیادی از صحبت هایش نمی شدند

 چراکه او در حرف زدن خود از کلمه های قلمبه سلمبه استفاده می کرد

 .ات همیشه خوب نیستند و همیشه هم بد نیستنداستفاده از این کلم

 .همه چیز کامال به شرایط شما بستگی دارد

  

 ه؟از کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنیم یا ن

 .این موضوع بستگی به شما و جایگاه اجتماعی و شغلی تان بر می گردد

 گاهی ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که برای ارتباط گرفتن با سایر افراد

 .بهتر است روی نحوه صحبت کردن خودتان کار کنید و اصطالحا با کالس و الکچری صحبت کنید

 بت هایی که می شنوند را به راحتی درک کنند واما عموما افراد ترجیح می دهند صح

 !بعد از شنیدن یک جمله زمان را صرف این نکنند که بفهمند طرف مقابل چه گفت؟

 .پس این موضوع کامال به شما و موقعیت شما بستگی دارد

 اما اگر نسبت به کارایی مغز آگاهی داشته باشید، می دانید که مغز موجودی

 .نجام کارهایی که پیچیده هستند فرار می کندبسیار تنبل است و از ا

 مغز تالش می کند برای درک هر موضوعی کمترین مصرف انرژی را داشته باشد و

 .هرچیزی که نیاز به تحلیل و بررسی دارد را رد می کند



 بنابراین وقتی در حین صحبت با دیگران از کلمه های قلمبه سلمبه استفاده می کنید

 .گیر می شود تا بتواند کالم شما را درک کندحتما ذهن آن شخص در

در چنین شرایطی آن فرد عالقه خود را به هم کالم شدن با شما از دست می دهند و کم کم توجهی به صحبت های تان 
 .نمی کند

کلمات  اما شاید شما جزء آن دسته افرادی باشید که در موقعیت های کاری یا اجتماعی قرار می گیرید که نیاز است از این
 .استفاده کنید

 از این رو در ادامه این مقاله راهکارهایی برای یادگیری و کلمه هایی

 :که موجب می شود کالم شما با پیچیدگی همراه شود را بیان کردیم

 با خودتان تمرین کنید

 .معموال اکثر افراد در طول روز با خودشان یک گفت و گوی ذهنی دارند

 .ی که با خودتان دارید از کلمه های قلمبه سلمبه استفاده کنیدسعی کنید در این گفت و گوی

 .این کار کمک می کند استفاده از این کلمات برایتان رایج تر شود

 رادیو گوش بدهید

 اصوال مجریان رادیویی چون تنها از طریق صدا و با استفاده از کلمات با مخاطبین خود در ارتباط هستند،

 .توانند یک برنامه را جذاب اریه بدهند که مخاطب پیگیر آن برنامه باشدتالش بیشتری می کنند که ب

 از این رو آن ها گاهی از کلمه های قلمبه سلمبه در جای مناسب استفاده می کنند

که شما با گوش دادن به آن برنامه ها می توانید یاد بگیرید که از چه کلمه ها و یا اصطالحاتی در چه زمان هایی استفاده 
 .شودمی 

  

 با کلمات قلمبه سلمبه جمله سازی کنید

 .هر روز چند کلمه را مشخص کنید و تالش کنید با آن ها جمله بسازید

 .این کار موجب می شود که بهتر بتوانید جای مناسب هر کلمه را بیابید

  

 صدای خودتان را ضبط کنید



 از بهترین تمرین ها برای همیشه ضبط کردن صدای خودتان یکی

 .و... است و کمک بسیار زیادی می کند هوش کالمی ،فن بیان انجام

 .زمانی که در حال گفت و گو با خودتان یا دیگران هستید صدای تان را ضبط کنید

 .بعد از گوش دادن به آن متوجه اشتباهات تان در صحبت کردن می شوید

 .از این طریق می توانید اشتباهات خود را برطرف کنید و برای بهتر شدن تالش کنید

  

 سلمبه لیست کلمات قلمبه

 دریغ کردن، ادغام، برازنده، اظهار نظر، بغرنج، مضمون، اجحاف، در شرف، مزید بر علت، بی مروت، متداول

 اینجانب، تظاهر، مقتضی، معدود، صحت و سقم، مرسوم، رایج، مساعد، ادغام، پیرامون، ذکاوت، مزیقه

 تبعات، اخیرا، به کرات، مجلل مسبب، تصویب، مناظره، مشمول، مقتدر، مصون، برآورد، پسماند، معذور،

 باورنکردنی، متحیر، بهت زده، شیوا، درخشنده، بی عیب، مصمم، با وقار، بی همتا، لذت بخش، حیرت انگیز

 خاص، متناوب، امیدبخش، سعادتمند، فرخنده، الهام بخش، محفوظ، جذبه، گرانبها، بهت زده، بی مانند، بشاش

 نظر، چشم انتظار، رونوشت، القا کردن، تداخل، واضح و شفاف، تابع، نونهالپرتاللو، مشتاق، نهایی، تکاپو، صاحب 

 پیش آمد، غلیظ، آنالیز، موجب، خودکامه، اکثریت، جماعت، عنوان، حایز اهمیت، گفتمان دوطرفه، الگو، راس ساعت

 ، توجیه، تابع، اغلبمراعات، مبحث، فراز و فرود، استنشاق، بلوف، دور از شان، حول محور، نجیب، میزبان، چشم غره

 خودآگاه و ناخودآگاه، درسنامه، محسوس، محقق، مملو، از حیث، الفاظ رکیک، مندرج، گشودن، طبق روال، کورکورانه

 مبادا، حقیر، استعالم، احاطه، حریص، بعید، قدمت، انحطاط، فسق و فجور، موعظه، معیار، مالک، آب و تاب، تاسف

 حص، رکود، ساکن، سبب، موکول، دودمان، استناد، پرتنش، نوسان، تحت الشعاعقبضه، مجال، مضمون، نقطه نظر، تف

 ظن، عجق وجق، رونق، استقرار، ترسیم، برحذر، منسوب
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