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  ی حرفه ا   - ی س ی و نظرات به انگل   د ی عقا   ان ی ب 
 د ی صحبت کن 

؟ زیاد پیش می آید که معلم سوالی  فاده کنیمقاید به انگلیسی است برای بیان نظرات و عاز چه جمالتی  
می پرسد و همه دوست دارند نظرات شخصیشان را ابراز کنند. بیشتر افراد با این عبارت تکراری شروع می  

 … I thinkکنند: 

سی زبان قرار دارید چه؟ اگر مثال برای یک  وقتی خارج از کالس درس هستید و در یک محیط کامال انگلی 
 سفر کاری به یک کشور خارجی رفته اید؟ اینجا دیگر باید حسابی حرفه ای بودن خود را نشان دهید. 

 ات شخصی در انگلیسی خیلی حیاتی است. ر پس یادگیری اصطالحات و عبارات مختلف برای بیان نظ

 

 بیان نظرات و عقاید 

ی کنیم، یعنی می خواهیم نظر همدیگر را بدانیم.  پس باید بلد باشیم  وقتی داریم با کسی بحث م
 چگونه نظرات خود را به زبان انگلیسی بیان کنیم. 

 می توانید از عبارات زیر برای شروع جمله ی خود استفاده کنید.

کنید حتما    آن ها را یادداشت کرده و سعی اما قبل از هر چیز، حاال که این عبارات جدید را یاد می گیرید،  
  ٬چند راه ساده  – مکالمه زبان انگلیسی  هید:  این مقاله را از دست ند  در صحبت هایتان استفاده کنید. 

 ای مکالمه زبان انگلیسی سریع و جذاب بر 

 

 اصطالحات عادی و پرتکرار 

تن  یا اگر اهل نوشاستفاده کنید.  در صحبت های روزمره  راتتان  د و نظت پرتکرار برای بیان عقایاز این عبارا
می    کارتان   ، زبان انگلیسی خودتان را تقویت کنید، این عبارات خیلی بههستید و می خواهید با نوشتن

  آید.
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 ن ها را دیده یا شنیده باشید. پس چرا از آن ها استفاده  نکنید؟فکر می کنم زیاد هم آ

 

I think … 

I believe… 

I feel… 

In my opinion… and 

I would say … 

 

از غذاستاهارباره ی غذکنید امروز می خواهید در وبالگتان که دض  مثال فر  های خیابانی بنویسید.  ، 
 استفاده کنید. یکی از اصطالحات کاربردی باال را 

In my opinion, Bangkok has the best street food . 

 

 اصطالحاتی برای تاکید بیشتر 

 یک صفت یا قید استفاده کنید.اید از چاشنی نظراتتان کنید، بتاکید را اگر بخواهید 

 مثال:

I really think … 

I strongly believe … 

I truly feel… or 

In my honest opinion … 

یعنی برای حرفی که زده اید  قدرتمند تر کند.  را    فه هم می تواند نظرات شماضاتوضیحات ااز طرف دیگر،  
 ه وبالگ غذاهایمان برگردیم:بیایید بورید. دلیل بیا 
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In my honest opinion, Bangkok has the best street food. I have never seen more 
choices of what to eat – and everything I’ve tried has been delicious ! 

 بطور کلی، همیشه برای حرفی که زده اید دلیل بیاورید. 

حرف بزنید. ینکه نشان دهید خیلی حرفه ای هستید حتما با آب و تاب  ن را بخواهید، برای اماگر نظر  
 . داریدمکالمه را فی برای ادامه ی ما آمادگی کانشان می دهد ش  کردن،صحبت در توضیحات اضافه 

 

 عبارات پرکاربرد و رسمی  

یا در یک مصاحبه ی شغلی شرکت کنید. حتی وقتی می    یل رسمی بنویسیدبخواهید یک ایمشاید  
از این مثال    به انگلیسی  رات و عقایدخیلی با کالس حرف بزنید، برای بیان نظیستان رسمی و  خواهید با ری 

 و قدرت کلمات را احساس کنید.  ها استفاده کنید

From my point of view… 

From my perspective… 

In my view…  

It seems to me that … 

 شتی های کروز بیان کنید.خودتان را درباره ی ک هید نظر شخصیمثال می خوا

In my view, cruise ships should be banned. They produce massive amounts of 
waste and use the dirtiest fuel in the world . 

از آن ها کامال سلیقه ای    ده، رسمی هستند ولی نترسید استفالبته درست است که این عبارات پرکاربردا
 است. یعنی هرکدام را خواستید می توانید استفاده کنید.

ن را هم برای استفاده  تر است خودتا وید. پس بهسمی کاری زیاد بشن احتماال این عبارات را در جلسات ر 
 شان آماده کنید.
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 انگلیسی پرسیدن نظرات و عقاید دیگران به  

 شما که نمی خواهید بعد از اینکه ی عقیده ی خودتان را گفتید، مکالمه تمام شود. اینطور نیست؟

 : نظر تو چیه؟ پس حاال بپرسید

 اما به شکل های مختلف و خیلی حرفه ای تر 

 استفاده کنید.  (noun)( یا اسم  ing)فعل +      gerundیک نکته اینکه در همه ی عبارات پایین، حتما از  

What do you think of …? 

What are your thoughts on …? 

How do you feel about …?  

What’s your opinion on …? 

  

 ظرات و عقاید خود به انگلیسی استفاده کنید.  ن برای بیان  عبارات پرکاربرد می توانیداز همه ی این 

 هد نظرش را بدانید.به طرف مقابل نشان می دهید که واقعا دلتان می خوابا این کار 

 مثال های زیر را ببینید: 

What do think of shopping online? 

Personally, I think he was going to make us better players. What do you think on 
that? 

 یا یک مثال در وبالگ غذایمان:

How do you feel about having street food after a long work day? 
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 نظرات و عقاید به انگلیسی هنگام بیان  موافقت و مخالفت  

را  تان است، پس موافقت یا مخالفت  ن ه و در حال گرم شد دوستتان در گرفت و   بین شما حاال که بحثی 
 هم نشان دهید. 

 ید خیلی کوتاه موافقتتان را اعالم کنید.  می توان،  ب نظری داشتفیلم دیشتتان درباره ی  مثال اگر دوس

 

So do I. 

Me too. 

Definitely. 

I agree.  

I couldn’t agree more. 

 ه کنید. استفادشتر یا همانطور که گفتم از صفات و قیدها و توضیحات بی 

I completely agree! I couldn’t live without beach days and sea food. 

 استفاده کنید.   ارات پرکاربردعب این  الفت هم از برای نشان دادن مخ

آیند.  این عبارات خیلی استفاده می شوند، هم خیلی به کار شما می  هم  وقتی می گویم پرکاربرد یعنی  
 نشود.   وش استفاده ی مداوم فرام   پس یادداشت کردن و 

I disagree ! 

I don’t agree.  

Yeah, but… 

 این سه تا برای زمانی است که در جمع دوستان یا خانواده هستید.

Yeah, but winter has just as many fun things to do. You just have to dress warmly. 

واند خیلی بی ادبانه عبارات می تاما اگر در یک مکالمه ی خیلی جدی یا یک محیط رسمی باشید، این  
 استفاده کنید. به انگلیسی  خود ت و عقایدن نظرارا برای بیا اتبهتر است این عبار  ض شود.فر 
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I’m not sure I agree with you on … 

I’m sorry but I don’t agree.  

I’m afraid I disagree 

 

 لی خودتان نظر دیگری دارید:دهید که نظرش برایتان مهم بوده و مقابل نشان فیا اینکه به طر 

I see what you’re saying but … 

You have a point there but…  

I understand where you’re coming from but … 

 کاربرد: عبارات پر  این هم یک مثال با یکی از این

I see what you're saying but, in my view, we’re paying sky-high rents and other 
costs. Our business would save a lot of money by changing cities. 

 

 رات بیان عقاید و نظ  گم کنی در و رد    عقب نشینی 

نظرتان خوشش نیامده گاهی اوقات پیش می آید که حرفی بزنید و بعد احساس کنید طرف مقابل از  
العمل بدی نداشته باشد    را برسانید. برای اینکه دوستتان عکس توانستید به خوبی منظورتان  یا اینکه ن

 فاده کنید: از این استراتژی استیه بخوابد، و به قولی قض

What I mean is … 

Actually, what I mean is … 

That’s not exactly what I meant… 

 

What I mean is, trying street food while you're on a vacation can be a kind of 
adventure.  

 ح دهیم.  ضیبیشتری تومهارت ا ورمان را بورم از عقب نشینی این است که منظمتوجه شدید که منظ
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 پایان دادن به بحث 

آن شرکت  اهید در  ثی شروع می شود که دلتان نمی خواهد ادامه دهید یا اصال نمی خوگاهی اوقات بح
 هبی یاسی یا مذثال بحث های سکنید. م

 آید.ارتان می خیلی به کاین عبارات پرکاربرد 

Beats me . 

Who knows? 

I don’t really know . 

I’m not sure. 

I have no idea. 

 

 

 تن توپ در زمین حریف انداخ 

 ا هم دلتان نمی خواهد نظر بدهید، پس مسئولیت بیان نظرات و عقاید را به دیگری می دهید. اینج

Beats me. How about you ? 

I don’t really know. What do you think ? 

That’s a good question. Do you have any thoughts on that? 

I’m not sure. How do you feel? 

I’d have to think about that. What you do think of that? 
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 وانید سه کار انجام دهید:از این عبارات می تستفاده با ا

 ید. ظر دادن شانه خالی کناز ن •
 . ونظر طرف مقابل را بپرسید •
 کر کنید.رید و به موضوع فن زمان بخبرای خودتا •

 

 سخن پایانی 

از عبارات باال استفاده نمی  رات و عقاید به انگلیسی نظافراد برای بیان  ده اید کهدی حتما خیلی وقت ها 
 کنند. 

در جمع های دوستانه قابل قبول است. همانطور که خودمان    کار در شرایط عادی و باید بگویم که این  
 فارسی هم همیشه از عبارات خاص برای نشان دادن نظرمان استفاده نمی کنیم. در زبان 

قعیت رسمی هستید، برای  است که وقتی یک بحث جدی در گرفت یا در یک مواما نکته ی مهم این  
 استفاده کنید.عبارات این کنید باید حتما از یکی از  اظهار تان را مودبانه نظر اینکه 

دادن   هتوضیح  نکنید.  فراموش  بم  را  و  زیر  صدایتان  تا  کنید  کار  هم  تلفظتان  روی  آهنگ  مچنین  و 
 . دیمقاله را بخوان نیتلفظ هم ا تی تقو یبرامناسب را داشته باشد. 

 نترنت ی و مشکالت ا  نیپرکاربرد در کالس آنال یسیانگل اصطالحات د؟یمقاله را خوانده ا نیا
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