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Public speaking skills

If you 
have more questions on 

or need further help with public 
speaking, then seek the help of a 

counselor at your college.
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مهارات ا�لقاء
إلقاء  عند  باالرتباك  الشعور  الطبيعي  من 
مشروع  عرض  أو  جمهور  أمام  كلمة 
خشبة  من  بالخوف  ذلك  وُيعرف  دراسي. 
المسرح. فإن تقديم عرض شفهي بصورة 
أمر  الناس  من  مجموعة  أمام  فاعلة 
التالية  ل�رشادات  ويمكن  صعب. 

مساعدتك على تحسين مهارات ا�لقاء.

 رّتب كلمتك :
جمهورك.  إلى  عنها  التحدث  قبل  مسبق£  النقاط  راجع  نقاط.  ثالث  أو  نقطتين  من  أكثر  تقدم  ال 

ادعم كّل من النقاط بمَثلين أو ثالثة، أو بإحصاءات أو أدّلة.
 

طريقة التقديم :
أثناء  التفاصيل  وتوفير  الرئيسية  والنقاط  العام  المخطط  إعداد  هي  للتقديم  طريقة  أفضل 

عملية ا�لقاء. هذه الطريقة عفوية وحيوية.
 

استعمل الكلمات االنتقالية :
استعمل الكلمات مثل أوًال وثاني£ وأخير¸، حيث تساعد هذه الكلمات في تنظيم كلمتك لتسهيل 

فهمها ومتابعتها من الجمهور.
 

أرِفق الوسائل البصرية :
أو  بروجكتور،  جهاز  أو  بوينت،  باور  عرض  أو  البيانية،  الرسوم  أو  النشرات،  البصرية  الوسائل  تشمل 

لوح. وتساعد هذه الوسائل على إثارة االهتمام بكلمتك وسهولة فهمها.
 

احرص على البساطة :
توفير  ا¼فضل  فمن  إنجاحه.  في  يساهم  تقديمك  في  أقل  ومعلومات  كلمات  استعمال  إن 
الذي  الموضوع  في  خبراء  يصبحوا  أن  يتوقعون  ال  ¼نهم  لجمهورك  فقط  الرئيسة  العناوين 

تتحدث عنه.
 

ارتدي لباس� يوحي بالنجاح :
اللباس الرسمي ا¼نيق المريح يعطي انطباع£ جيد¸ وال يربك ذهن جمهورك.

  
تصّور التقديم :

النجاح  يكون  أن  بد  فال  وواثق.  وواضح  عال  بصوت  كلمتك  تلقي  نفسك  تخّيل  التقديم،  قبل 
حليفك عندما تكتسب القدرة على تصّور نجاحك.
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Public speaking skills

Getting nervous during public 
speaking or when presenting 
an assignment is very common. 
This is sometimes called stage 
fright. Delivering an effective 
oral presentation to a group of 
people is difficult. The following 
tips can help you improve your 
public speaking skills:

 Know the room:
  Familiarize yourself with the place where 

you will present. Arrive early, walk around 
and get to learn how to use the 
microphone and visual aids.

 Know your audience: 
Get to know your audience by introducing 
yourself to them as they arrive and 
engaging in small talk with them. It is 
always easier to speak to a group of 
familiar faces. 

 Begin with an
attention-grabber: 

  Listeners pay close attention when a 
presentation begins with an interesting 
statement, statistic or story. 

 
 Be energetic: 

Do not just stand behind a desk or 
podium. Walk around, use hand gestures. 
Speak with variety in your voice. Smile 
and show emotion when you speak.

 Look at the audience: 
Maintain good eye contact with your 
audience. One way of doing that is by not 
reading your speech. Rather, have key 
words written on note cards that will 
trigger a thought in your mind, and then 
you can speak it from memory.

 Use humor: 
Humor will help you be perceived as a 
pleasant and likeable person and will help 
diffuse tension. 

 Relax: 
It is hard to present well if you are tense. 
This is why relaxation exercises (deep 
breathing and muscle relaxation) are so 
important. You can try these exercises 
right before giving your presentation.

 Stay positive: 
Always remind yourself of your successes. 
Even when you perform not so well, only 
focus on the parts you presented well. 
This will help you learn from your 
mistakes and improve. 

 Include expert testimonials: 
  To deliver a persuasive speech, add 

testimonials of experts in the field you are 
talking about. Their views will reinforce 
your ideas. Add a key statistic when 
possible to substantiate your points.

 
 Leave the audience thinking:

People remember best what you say at 
the end of your presentation. You might 
summarize your main points by highlight-
ing key areas to remember. 

 Gain experience: 
Experience builds confidence. The more 
you practice your speech and the more 
speeches you give, the more confident 
and comfortable you’ll be.

G
 Structure your speech:  

Do not have more than two or three main 
points. Preview the points before you talk 
about them to your audience. Have two or 
three pieces of support for each point, such 
as statistics, examples or testimonials. 

 Mode of delivery:
  The best mode of delivery is to have an 

outline and key points prepared but make 
up the details as you go along. This mode 
is spontaneous and fresh.  

 Use transitions:  
Use words such as first, second and finally. 
These words organize your speech in a way 
that makes the audience follow along easily.

 Include visual aids: 
  A visual aid could be a handout, a flipchart, a 

PowerPoint, an overhead projector or board. 
These aids help add interest and comprehen-
sion to your speech. 

 
 Keep it simple: 

The less words and information in your 
presentation, the more successful. You 
want to give your audience mere 
headlines because they don’t usually 
expect to become experts on the subject 
you’re talking about.

 Dress for success: 
Dress in formal, yet comfortable, smart 
attire to give a good impression and not 
distract your audience.

 Visualize your presentation: 
Before your presentation, imagine 
yourself giving the presentation in a loud, 
clear and confident voice. Success is sure 
to come when you are capable of visualiz-
ing yourself as successful.

 تعّرف على الغرفة :
كيفية  وتعّلم  المكان  حول  جولة  وخذ  باكر¸  احضر  كلمتك.  فيه  ستلقي  الذي  المكان  على  جيد¸  تعّرف 

استخدام الميكروفون والوسائل البصرية.
 

اعرف جمهورك :
إلى  التحدث  دائم£  ا¼سهل  فمن  معهم.  الحديث  أطراف  وتبادل  وصولهم  عند  جمهورك  إلى  بنفسك  عّرف 

مجموعة من الوجوه المألوفة.
 

ابدأ بعبارة ملفتة لالنتباه :
المستمعون ينتبهون ملي£ عندما يبدأ التقديم بجملة مشّوقة أو إحصاءات أو قصة.

 
كن حيوي� :

صوتك.  ووتيرة  نبرة  في  نّوع  اليدين.  إيماءات  واستخدم  تمشى  بل  حراك،  دون  المنصة  أو  الطاولة  وراء  تقف  ال 
ابتسم واظهر بعض العاطفة أثناء الحديث.

 
أنظر إلى الجمهور :

على  رئيسية  كلمات  دّون  كلمتك.  قراءة  عدم  طريق  عن  بذلك  القيام  ويمكن  مباشرًة.  جمهورك  إلى  انظر 
بطاقات مالحظات لتساعدك على االسترسال بأفكارك وقولها من الذاكرة.

 
كن مرح� :

روح المرح تجعلك تبدو لطيف£ ومحبوب£ وتساعدك على التخفيف من التوتر.
 

استرِخ :
العميق  (التنفس  االسترخاء  تمارين  فإن  لذا،  متوتر¸.  كنت  إذا  جيدة  بطريقة  كلمتك  تلقي  أن  الصعب  من 

واسترخاء العضالت) بالغة ا¼همية. يمكنك محاولة القيام بهذه التمارين قبل عرض التقديم مباشرًة.

كن إيجابي� :
تقديمها.  أجدَت  التي  ا¼جزاء  على  فقط  رّكز  جيد¸،  أداؤك  يكون  ال  عندما  حتى  بنجاحاتك.  دائم£  نفسك  ذّكر 

وسيساعدك ذلك على التعّلم من أخطائك وتحسين أدائك.
 

اذكر أدّلة الخبراء :
ستعزز  نظرهم  وجهة  إن  حيث  عنه،  تتحدث  الذي  المجال  في  الخبراء  أدّلة  أِضف  مقنعة،  كلمة  لتقديم 

أفكارك. أِضف إحصاءات رئيسية عند ا�مكان لتدعم نقاطك.
 

امنح الجمهور فرصة للتفكير :
المجاالت  إبراز  طريق  عن  الرئيسية  النقاط  تلخيص  يمكنك  التقديم.  نهاية  في  تقوله  ما  عادًة  الناس  يتذكر 

الهامة التي يجب تذّكرها.
 

اكتسب الخبرة :
تنمي  الكلمات،  من  المزيد  بإلقاء  قمت  وكلما  أطول،  لفترة  كلمتك  إلقاء  على  تدّربت  كلما  الثقة.  تبني  الخبرة 

ثقتك بنفسك وتصبح أكثر ارتياح£.


