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17 روش کاربردى براى احوال پرسى و سالم به انگلیسى

شما احتماالً ”hello“ و ”How are you“ را بلد هستید! 
بااین حال انگلیسى زبانان همیشه از این موارد براى سالم 

کردن استفاده نمى کنند!

اگر حوصله خواندن متن ندارید، این ویدیو را ببینید.

شما مى توانید به روش هاى دیگرى در انگلیسى سالم و 
احوال پرسى کنید. مى توانید از عبارات و اصطالحاتى استفاده 
کنید تا طبیعى تر به نظر برسید و همین طور تأثیر بیشترى 

بگذارید.

بیا باهم یاد بگیریم که چطور به شیوه رسمى و غیررسمى 
که مردم در سرتاسر دنیا به کار مى برند، به انگلیسى سالم 
و احوال پرسى کنیم. چه زبان آموز مبتدى باشید، چه یک 

تاجر این موارد به درد شما مى خورند.
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رایج ترین اصطالحات احوال پرسى و سالم به انگلیسى
از راه هاى غیررسمى باهم سالم و  انگلیسى زبانان معموالً 
احوال پرسى مى کنند، پس شما مى توانید از این روش ها 
براى احوال پرسى و سالم به انگلیسى با دوستان، خانواده 

و افراد عادى استفاده کنید.

حاال اگر با افراد انگلیسى زبان ارتباط ندارید چه؟ چگونه 
مى توانید از این موارد استفاده کنید؟

وب سایت وکب استارتر این فرصت را براى شما فراهم 
کرده است که با استفاده از شیوه هاى مختلف آموزش، زبان 
انگلیسى را یاد بگیرید که از بخش بالگ آن مى توانید 

دیدن کنید.

Hi  یا Hey, Hey man  1. سالم انگلیسى به شیوه

شما مى توانید از Hey و Hi  به جاى Hello استفاده کنید. 
 Hi هردو این موارد بین جوانان جایگاه ویژه اى دارند. از
براى استفاده در هر موقعیت غیررسمى استفاده مى کنیم 
آنان  براى کسانى به کار مى رود که قبالً  و Hey معموالً 
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را دیده اید. اگر از Hey براى سالم کردن به یک غریبه 
استفاده کنید، کمى گیج کننده است و احتماالً به این فکر 
شما را کجا دیده است! براى سالم  فرو مى رود که قبالً 
انگلیسى به مردان مى توانید از Hey man استفاده کنید. 
البته گاهى از Hey man براى خانم هاى جوان هم استفاده 
مى شود ولى وقتى که شما خیلى با او آشنایى دارید. به یاد 
داشته باشید که Hey همیشه به معنى Hello نیست و 

مى تواند براى جلب توجه کسى باشد.

چگونگى سالم انگلیسى را یاد گرفتیم، حاال چگونه خودمان 
را معرفى کنیم؟

حرف زدن با غریبه ها به زبان انگلیسى کمى ترسناك است. 
با  انگلیسى  به  سالم  و  مالقات  براى  زیادى  قالب هاى  ما 
غریبه ها داریم که رسمى تر از Hi و Hey هستند. براى 
مطمئن شدن از اینکه شیوه هاى مختلف سالم را یاد گرفته اید 

حتماً مقاله زیر را ببینید و ویدیو آن را نگاه کنید!

7 روش سالم به انگلیسى
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اگرکه دوست دارید ویدیوهاى بیشترى را ببینید از کانال 
یوتیوب و آپارات وکب استارتر دیدن کنید.

2. احوال پرسى و سالم انگلیسى با ?How’s it going و 
How are you doing?

این موارد روش هاى غیررسمى ?How are you هستند. 
 How? اگر که دوست دارید رسمى حرف بزنید بچسپید به
are you درغیراین صورت مى توانید از این اصطالحات در 
هرجایى استفاده کنید. کلمه going در عبارت قبلى معموالً 
کوتاه مى شود و شکل go-in در گفتار به خود مى گیرد؛ 
یا   It’s going well:بگوئید مى توانید  آن  جواب  در  که 
نیست،  درست  گرامرى  ازنظر  اگرچه   .I’m doing well
ولى رایج است. مردم معموالً جواب مى دهند:Good. شما 
هم مى توانید! براى پرسیدن حال طرف مقابلتان مى توانید 

بگوئید ?And you به همین سادگى!
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3. احوال پرسى و سالم با 
What’s going on? و What’s new? و What’s up?

 How are you? این موارد چند روش غیررسمى به جاى
شما او را دیده اید به کار  هستند. براى کسى که قبالً 
مى روند. اغلب مردم با Nothing یا Not much پاسخ 
مى دهند. یا اینکه مى توانید خیلى کوتاه یک خبرى را بدهید 

و بعد بپرسید ?What about you یعنى شما چطور؟

 How? و How’s everything? 4. احوال پرسى و سالم با
How’s life? و are things

این موارد هم مى توانند جایگزین ?How are you شوند 
و در مواقع غیررسمى به کار مى روند. ولى براى کسى که 
شما قبالً او را دیده اید. درجواب این پرسش ها مى توانید 
بگوئید:Good یا Not bad. مثل قبل اگر خواستید مى توانید 
 What about? توضیحى کوتاه بدهید و از طرف بپرسید

you یعنى شما چطور؟
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5. احوال پرسى و سالم با 
How’s your day going? و How’s your day?

این عبارات دقیقاً معادل ?How are you نیستند، بلکه 
درباره اتفاقاتى که در روز گذشته، حرف مى زنند. از این 
را  او  که هرروز  باکسى  و  روز  پایان  در  عبارات معموالً 
جواب  همسر.  یا  همکار  مثالً  مى شود،  استفاده  مى بینید، 
درست ازنظر گرامرى مى تواند It’s going well باشد یا 
اینکه کوتاه بگوئید Fine یا Good یا Alright. راستى به 
خاطر داشته باشید که Fine و Good و Not bad معموالً 
پاسخ مناسبى براى هر نوع احوال پرسى و سالم به انگلیسى 

هستند.

 Nice و Good to see you 6. احوال پرسى و سالم با
to see you

این موارد بیشتر در مواقع غیررسمى براى دوستان، همکاران 
یا خانواده که مدتى است آنان را ندیده اید کاربرد دارند. 
براى دوستان صمیمى که آنان را در آغوش مى کشید کاربرد 
دارد، مخصوصاً اگر مدت زیادى یکدیگر را ندیده باشید. 
پس این عبارات ممکن است با بغل کردن یا دست دادن 

همراه باشند که به میزان صمیمیت شما بستگى دارد.
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7. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با
It’s been a while یا Long time no see 

این عبارات غیررسمى براى سالم و احوال پرسى انگلیسى 
باکسانى که مدت خیلى طوالنى است آنان را ندیده اید به 
کار مى رود، مخصوصاً اگر آن شخص را ناگهانى ببینید. شاید 
بپرسید مدت خیلى طوالنى چقدر است؟ این بستگى به این 
دارد که شما هرچند وقت یک بار کسى را مى بینید. مثالً اگر 
کسى را هر هفته مى دیدید ولى چند ماه او را نمى بینید 
 How are? و ناگهان او را مى بینید. این عبارات معموالً با
you و ?How have you been و ?What’s new ادامه 

پیدا مى کنند.

احوال پرسى و سالم به انگلیسى رسمى و بیزنسى
بهترین کار این است که در یک مالقات بیزنسى یا رسمى 
در حالت رسمى سالم و احوال پرسى کنید و بعد ببینید که 
طرف مقابل شما چگونه پاسخ مى دهد. بهتر است صبر کنید 
تا اول طرف مقابل شما غیررسمى حرف زدن را شروع کند 
و بعد شما غیررسمى حرف بزنید. ممکن است آرام آرام 
به سمت غیررسمى حرف زدن پیش بروید وقتى که بیشتر 
با یکدیگر آشنا مى شوید. احوال پرسى و سالم به انگلیسى 
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موقع حرف زدن با افراد پیرتر هم کاربرد دارد.

درواقع وقتى که مى خواهید در کارى بهترین باشید، الزم 
دارید تا شیوه سالم و احوال پرسى رسمى را بیاموزید؛ که 
مى توانید از کانال یوتیوب یا آپارات ما انواع آموزش ها را 

فرابگیرید!

8. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با Good morning و 
Good evening و Good afternoon

این موارد روش هاى رسمى Hello هستند که تفاوت آن 
 وقت خاص از روز را نشان مى دهند. به یاد داشته باشید 
که Good night براى خداحافظى به کار مى رود. پس اگر 
 Good کسى را در آخر شب دیدید یادتان باشد که از
evening استفاده کنید. Good morning مى تواند حالت 
غیررسمى به خود بگیرد وقتى که به حالت morning دربیاید. 
همچنین مى توانید از evening و afternoon استفاده کنید 

وقتى که غیررسمى باشند.
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 It’s nice to meet 9. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با
pleased to meet you یا you

این عبارات رسمى و مؤدبانه هستند. اگر که در مالقات اول 
این موارد را به کسى بگوئید نشان دهنده ادب شماست. 
فقط براى اولین بار از این عبارات استفاده کنید. در مالقات 

.Nice to see you again :بعدى مى توانید بگوئید

10. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با
How have you been? 

این فقط براى کسى به کار مى رود که شما قبالً او را دیده 
باشید. اگر کسى این سؤال را از شما پرسید، مى خواهد 
بداند از آخرین بارى که شما را دیده است، خوب بوده اید 

یا نه!

11. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با 
How do you do?

این احوال پرسى بسیار رسمى است و بسیار نا رایج است، 
ولى ممکن است توسط بعضى از افراد سن باال استفاده 
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 I’m doing شود. پاسخ درست براى این پرسش مى تواند
well باشد.

احوال پرسى و سالم اسلنگ

احوال پرسى اسلنگ بسیار غیررسمى است و فقط باید با 
افرادى که بسیار به آنان نزدیک هستید، از آن استفاده 
کنید. در خاطر داشته باشید که ممکن است یک اسلنگ 
در یک منطقه عادى باشد ولى در یک منطقه دیگر خیلى 
عجیب به نظر برسد. پس باید با توجه به منطقه آنان را 
به کار ببرید. ولى مى توانید براى آشنایى از موارد زیر 

استفاده کنید.

!yo 12. احوال پرسى و سالم به انگلیسى با

این مورد بى نهایت غیررسمى است در آمریکا! مراقب باشید 
فقط با دوستان بسیار نزدیک از آن استفاده کنید و در 

تجارت از آن استفاده نکنید.
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 You? و Are you OK? 13. احوال پرسى به انگلیسى با
Alright mate? و alright

این مدل احوال پرسى غیررسمى بیشتر در بریتانیا کاربرد 
دارد که به جاى Hello و ?How are you به کار مى رود.

!Howdy 14. احوال پرسى و سالم با

 How do you do? این یک حالت مختصر غیررسمى از
است که در کانادا و آمریکا کاربرد دارد. مراقب باشید 
اگر که خارج از این مناطق از آن استفاده کنید، مثل یک 

کابوى به نظر مى آیید و خنده دار است.

Whazzup? و Sup? 15. احوال پرسى و سالم با

این دو مورد، مختصر ?What’s up هستند که بین نوجوانان 
رایج است. در جواب این مورد مى توانید از Nothing و 

Not much استفاده کنید.
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!G’day mate 16. سالم و احوال پرسى با
این احوال پرسى غیررسمى حالت مختصر Good day در 
 Ya استرالیا است. در نظر داشته باشید که در استرالیا از
به جاى You استفاده مى شود. پس ?How are ya همان 

?How are you است.

!Hiya 17. سالم و احوال پرسى با
این احوال پرسى، حالت کوتاه شده ?How are you است 
که در بخش هایى از انگلستان به کار مى رود. بااین وجود 
نیازى نیست حتماً به این پرسش پاسخ بدهید. مى توانید 

!Hey خیلى ساده بگوئید

امیدوارم از این مدل هاى سالم و احوال پرسى لذت برده 
از  استفاده  و  دانستن  کنید.  استفاده  آنان  از  و  باشید 
راه هاى سالم کردن کمک مى کند که شما طبیعى تر انگلیسى 

صحبت کنید!

و یک چیز دیگر اگر که دوست دارید، زبان انگلیسى را به 
شیوه واقعى و عملى از دل مکالمات واقعى یاد بگیرید، 
حتماً کتاب صد درصد رایگان مکالمه زبان انگلیسى براى 

تنبل ها را از همین جا دانلود کنید.
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