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تقویت مهارت رایتینگ )Writing(؛ 
از انتخاب موضوع تا ویرایش نهایی

حتما اگـر به شـما بگوییم متنـی در رابطه بـا موضوع مشـخصی بنویسـید می گویید 
نوشـتن خیلـی زمـان می گیـرد یا کلمـه کافـی بلد نیسـتیم. بـرای همیـن از نوشـتن در 
کالس امتنـاع می کنیـد. امـا واقعیـت این اسـت کـه هـر مهارتـی در فرآیند آموزش 
زبان انگلیسـی، مراحل مشـخصی دارد و اگـر بدانید چه مراحلـی را باید 
دنبـال کنیـد، حتی نوشـتن هم برای شـما فرآینـدی لذت بخـش خواهد 
شـد. نوشـتن مهمترین مهارت شـما اسـت و اگر از آن فـرار می کنید باید 
وضعیـت را تغییر دهیـد. تقویت مهـارت رایتینـگ به این بسـتگی دارد 
کـه بدانید بنیان نوشـتن از کجا شـروع می شـود، از چـه منابعی اسـتفاده 
کنیـم و چه نکاتـی را موقـع نوشـتن باید رعایـت کنیـم. در ایـن مقاله، به 
شـما درباره نحـوه انتخاب موضـوع، مراحل نـگارش پیش نویـس متن، 
منابـع مرجـع پاراگـراف نویسـی و انشانویسـی انگلیسـی و مهارت های 

الزم برای گرفتـن یک نمره خـوب از رایتینگ خواهیـم گفت.   
برای نوشتن الزم نیست از ساختارهای پیچیده استفاده کنید.

           چگونه موضوع رایتینگ انتخاب کنیم؟

معمـوال پیدا کـردن موضـوع یکـی از دغدغه هـای فراگیران یـا داوطلبیـن آزمون 
آیلتـس و تافـل اسـت. موضـوع رایتینـگ بسـیار در تقویـت مهـارت نوشـتن شـما 
تاثیرگـذار اسـت و بایـد بر اسـاس اسـتانداردهای خاصی باشـد. بـرای اینکـه موضوع 

پیـدا کنیـد، ۳ روش بـه شـما معرفـی می کنیـم:
1. به موضوعات مورد عالقه خود فکر کنید و درباره آن آزادانه بنویسید.

2. از موضـوع متـن ریدینگ یـا فایل شـنیداری کتاب های آموزشـی برای نوشـتن 
اسـتفاده کنید.

۳. از سـواالت آزمون هـای بین الملـل ماننـد آیلتس و تافل اسـتفاده 
کنیـد.

در مـورد اول، شـما بـدون چارچـوب مشـخصی در مـورد تجربیات 
خـود می نویسـید درسـت ماننـد خاطـره نویسـی. در ایـن روش، 
می توانیـد کلماتـی کـه یادگرفته ایـد را در سـاختارهای گرامـری 
متفـاوت تمریـن کنیـد. امـا مـوارد دوم و سـوم بـه شـما جهـت گیـری 
خاصـی خواهنـد داد و باید از دسـتورالعمل های مشـخصی پیـروی کنید 
کـه در ایـن مورد نسـبت بـه هر موضـوع متفـاوت اسـت. در ایـن مورد 

بیشـتر توضیـح خواهیـم داد.

           پیش از نگارش متن باید چه مراحلی را دنبال کنیم؟

نوشـتن ماننـد شـرکت کـردن در مسـابقه دو اسـتقامت اسـت. بایـد قبـل از اینکه 
بنویسـید دربـاره هـر مرحلـه از نوشـتن خودتـان را آمـاده کنیـد. در ادامـه ۸ پیـش 

مرحلـه ی موثـر در تقویـت مهـارت نوشـتاری را می خوانیـد.
ابتدا برای نوشتن یک موضوع رایتینگ پیدا کنید.  •

 who, :سـعی کنیـد بـرای آن موضـوع بـه ۶ سـوال پرسشـی پاسـخ دهیـد  •
why, when, where, how, what
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بـارش فکری انجـام دهید و در صـورت نیاز در مـورد آن موضـوع از کتاب ها   •
یـا سـایت ها بخوانیـد. ) بهتـر اسـت از روش نقشـه کشـی ذهنی اسـتفاده کنیـد(

تمامـی مسـائلی کـه می توانیـد دربـاره آن موضـوع بنویسـید را یادداشـت   •
کنیـد و بـرای هـر کـدام یـک مثـال هـم در نظـر بگیریـد.

محدودیـت کلمـات یـا تعـداد پاراگراف هـا را در نظـر بگیریـد و آن را   •
کلمـه ای(  1۵۰ پاراگـراف   2 مثـال:  بـرای   ( کنیـد.  یادداشـت 

بـه یادداشـت های خـود نـگاه کنیـد و روی قسـمت هایی کـه نمی توانیـد در   •
مـورد آن بـه خوبـی بنویسـید خـط بکشـید.

حـاال کـه دقیقـا می دانیـد درمـورد چـه چیـزی قـرار اسـت بنویسـید بایـد   •
2 مسـئله را روشـن کنیـد: هـدف متـن شـما چیسـت؟ نظر شـما دربـاره ایـن موضوع 

؟ چیسـت
یـک طـرح کلـی بنویسـید و مشـخص کنید قـرار اسـت در هـر پاراگـراف و   •
شـاید هـر جملـه چـه چیـزی عنـوان کنیـد. بـرای اینکـه هـر پاراگـراف را بـه طـور 
سـازمان دهی شـده بنویسـید، بهتـر اسـت از کتـاب آموزشـی اسـتفاده کنیـد کـه در 

ادامـه بـه شـما معرفـی خواهیـم کـرد.
تمریـن رایتینـگ را بـه تعویـق نیاندازیـد و از یکـی از ۳ روشـهای انتخـاب موضوع 

نـام بـرده اسـتفاده کنید.

           کتاب آموزش رایتینگ مقاله

معمـوال کتاب هـای تقویـت مهـارت رایتینـگ تنـوع باالیـی دارند، 
امـا ۳ منبـع فوق العاده خـوب به شـما معرفـی می کنیم کـه نوشـتن را از 

پاراگـراف نویسـی تـا مقاله نویسـی انگلیسـی بـه خوبـی بیاموزید.
 Writing in Paragraphs: اولین کتـاب بـرای نـگارش بهتـر
From Sentence to Paragraph اسـت. بـا خوانـدن ایـن 
کتـاب هم بـا انواع جمله نویسـی آشـنا خواهید شـد، هـم در مـورد انواع 
پاراگراف هـا خواهیـد آموخـت. ایـن کتـاب از پایه به شـما همـه چیز را 
آمـوزش می دهـد و می توانـد در تقویـت مهـارت رایتینـگ شـما تاثیر 

داشـته باشـد. فرامـوش نکنیـد کـه پـس از اتمـام ایـن جلـد از کتـاب، جلـد دوم یعنی 
Academic Writing: From Paragraph to Essay را تهیـه کنیـد و بـا 

تمرین هـا و موضوعـات ارائـه شـده انشـا یـا essay بنویسـید.
اما بـه داوطلبیـن آزمون هـای بین المللی ماننـد آیلتـس و تافل مجموعـه کتاب های 
تقویـت مهـارت رایتینـگ Longman Academic Writing Series را معرفی 
می کنیـم. ایـن مجموعـه کتـاب  تقویت مهـارت رایتینـگ در ۵ جلد نگارش شـده اسـت 
و از انتخـاب موضـوع، آمـوزش سـاختارهای گرامـری و کلمـات کاربـردی تـا نمونـه 
رایتینـگ انگلیسـی به شـما آمـوزش می دهد. بـا این حـال ممکن اسـت با تنوع بیشـتری 
سـوال رایتینـگ برخـورد کنیـد و الزم باشـد بدانید دیگـران چگونه به سـواالت مشـابه 

پاسـخ داده انـد. در این رابطـه، نمونـه خوانی پیشـنهاد خوبی اسـت.

           نمونه رایتینگ انگلیسی )نمونه خوانی(

اسـتفاده از نمونـه  رایتینـگ انگلیسـی بـه سـاختاربندی متـن شـما کمـک می کند. 
همچنیـن ممکـن اسـت بـرای موضوعات مشـابه ایـده بگیریـد. بدیـن منظـور، معموال 
می توانیـم از نمونـه رایتینـگ های انگلیسـی کـه داوطلبین دیگر نوشـته اند یـا متن هایی 
 Collins Writing for کـه به هدف آموزش ارائه شـده اند اسـتفاده کنیـم. در کتـاب
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IELTS می توانیـد هـم موضـوع خـوب پیدا کنیـد، هـم بدانید چـه جزییاتـی را چگونه 
باید بنویسـید. در نظر داشـته باشـید کـه مادامی اسـتفاده از نمونـه متن های نوشـتاری 
در تقویـت مهـارت رایتنیـگ موثـر اسـت کـه از آن هـا تقلیـد نکنید. بایـد یـاد بگیرید 

متن هـا را تحلیـل کنیـد و بـرای نوشـتن متن خودتـان اسـتراتژی پیـدا کنید.
مطمئـن باشـید اگـر بـه مـرور متـن بنویسـید و پـس از مدتـی متنهـای خـود را 

بازنویسـی کنیـد، جمـالت بهتـری خواهیـد نوشـت.

           استفاده از کلمات و حروف ربط

همانطـور کـه می دانید گرامـر و کلمـه دو فاکتـور مهم بـرای تقویت 
مهـارت رایتینـگ و صحبت کـردن اسـت. برای اینکـه هنگام نوشـتن با 
مشـکل کمتری از لحـاظ دامنـه لغات برخـورد کنیـد، توصیـه می کنیم 
از کتاب هـای لغـات معرفـی شـده در مقالـه اسـتفاده کنیـد. مـورد 
دیگـری کـه بایـد در نظـر بگیریـد، بحـث تنـوع کلمـات اسـت. سـعی 
کنیـد برای هـر کلمـه حداقـل ۳ متـرادف بدانیـد. همچنیـن، از ابتدا در 
 however, thus, so, though مورد کاربرد کلمـات ربط ماننـد
بخوانیـد و در متنهـای نوشـتاری خـود اسـتفاده از آن ها را تمریـن کنید.

 
           امال؛ ویترین مهارت نوشتاری

هنگامـی کـه کلمـات را فرامی گیریـد، سـعی کنیـد بـا نحـوه نوشـتن آن هـا هم آشـنا 
شـوید. برخـی کلمـات سـاده هسـتند )ماننـد believe(، یـا شـاید کمـی پیچیـده )مثل 
mischievous(. بـا این حـال باید همیشـه مراقب ترتیـب قرارگیری حـروف صدادار 
و بی صـدا باشـید. در امتحاناتـی ماننـد آیلتـس شـما نمی توانیـد از دیکشـنری اسـتفاده 
کنیـد و امـالی کلمـات را بررسـی کنیـد. یـا حتـی در آزمون هـای آموزشـگاهی بایـد از 
دانسـته های خـود اسـتفاده نماییـد کـه در ایـن مـورد نیـز در اکثـر مـوارد دسترسـی بـه 
کامپیوتـر وجـود نـدارد. بـه همیـن ترتیـب، می توانیـد منابـع و روش هـای خوبـی را در 
مقاله چگونـه امـال زبـان را یـاد بگیرم مطالعـه کنیـد و غلطهای نوشـتاری خـود را کاهش 
دهیـد. البنه بـا اپلیکیشـن Memrise نیـز می توانیـد کلمه بیاموزیـد و امال تمریـن کنید.

           ۲ مرحله ویرایش هر متن

بـه طور کلـی در پروسـه نوشـتن یک متـن خوب شـما بایـد دو بـار ویرایـش انجام 
دهیـد. مرحلـه اول زمانـی اسـت کـه تمامـی قسـمت های متـن خـود را نوشـته اید. و 
مرحلـه دوم زمانـی اسـت که متـن نوشـتاری را بـه دوسـت، معلم یـا متخصـص زبان 
خواهیـد داد و او برای شـما مشـخص خواهد کرد هر قسـمت چـه اشـکاالتی دارد. پس 
از دریافـت نظـرات، می بایسـت متـن را بازنویسـی و ایـرادات را برطـرف کنیـد. اگـر 
عالقمنـد بودیـد از منابـع مجـازی بـرای ویرایـش متن خـود اسـتفاده کنید وبسـایت 

grammarly و quillbot را امتحـان کنیـد.

           ۱۰ ساختار گرامری برای تقویت مهارت رایتینگ 

اسـتفاده از سـاختارهای گرامـری متنـوع در نوشـتن بـه خواننـده نشـان می دهـد 
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بـه خوبـی بـه زبـان انگلیسـی تسـلط داریـد و باعـث جذابیـت متن شـما خواهد شـد. 
بـه همین دلیـل در جـدول زیـر، بـه سـاختارهایی گرامـری اشـاره خواهیم کـرد که به 
تقویـت مهـارت رایتنیـگ شـما کمک بسـزایی می کنـد. سـعی کنیـد تمامی نـکات را 

یادداشـت کنیـد و در متنهـای خـود آنهـا را بـه کار ببرید. 

مثال کاربرد ساختار گرامری
So beautifully did 
he play the guitar 
that all the audience 
appreciated him.

توصیــف  بــرای 
دو  تاثیرگــذاری 
ــر ــر یکدیگ ــه ب واقع

So + adj + be + S + 
that clause

It is not always 
thought essential 
that Miss World 
must have a great 
appearance .

ــر  ــار نظ ــرای اظه ب
کــردن دربــاره بــاور 

ــام ع

It is )not always( 
thought + adj + 
Noun phrase

It was evident to 
them that someone 
gave him a hand to 
finish it.

بــرای تاکیــد بــر 
بــودن  بدیهــی 

ی چیــز

It is/was evident 
to someone + that 
clause

Nursing is just 
something I want to 
study

تاکیــد  بــرای 
ــق  ــر عالی ــردن ب ک

ی د فــر

S + be )just( + what 
+ S + V

I can see myself 
studying in the best 
university in the 
world

نشــان  بــرای 
یــا  توانایــی  دادن 
یــک  فرصتهــای 

د فــر

S + see oneself + 
V- ing

There is nor bread 
nor tee.

بــرای تاکیــد بــر 
چیــزی فقــدان 

There + be + no + N 
+ nor + N

Living in a jungle 
is dangerous- if not 
impossible.

تاکیــد  بــرای 
کــردن بــر ابعــاد 
یــا  کار  منفــی 

لیتــی فعا

V-ing +sth + 
be + adj – if not 
i m p o s s i b l e

Then came a 
divorce, as they 
kept teasing each 
o t h e r .

نتیجــه  بــرای 
ی گیــر

Then comes/
come + S, as + 
c l a u s e

We wish nothing 
more than to be 
.equally respected

بــرای نشــان دادن 
آرزوهــا و خواســته 

هــا

S + love/like/
wish + nothing 
more than to 
be + adj/past 
p a r t i c i p l e

My close friend 
is the same as her 
mother was thirty 
years old. 

بــرای نشــان دادن 
هت شــبا

 S + is/are + the
 same + as + S +

w a s / w e r e
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           نکات کلیدی برای تقویت مهارت رایتینگ

در ایــن مقالــه از ابتــدای نــگارش و از اهمیــت مهارت هــای میکــرو کــه بــر تقویت 
مهــارت رایتینــگ موثــر اســت صحبــت کردیــم. بــا ایــن حــال، تعــدادی نکتــه وجود 
ــکات  ــم از ن ــم. امیدواری ــتراک بگذاری ــه اش ــما ب ــه ش ــم ب ــت داری ــه دوس دارد ک

ــد. ــر و ممارســت را در نوشــتن فرامــوش نکنی ــد و صب ــی اســتفاده کنی پایان
حتمــا متن هــای خــود را در محــدوده زمانــی مشــخصی   •

. یســید بنو
از یــک کارشــناس زبــان انگلیســی بخواهیــد متــن شــما را   •

اصــالح کنــد.
ــد  ــه کنی ــاب Common Mistakes in English را تهی کت  •

ــد. ــه کنی ــی از روز آن را مطالع و مدت
حتی االمکان متن ها را با مداد بنویسید و تایپ نکنید.  •

ــد را  ــات جدی ــد و کلم ــوش کنی ــی گ ــت های انگلیس ــه پادکس ب  •
ــد. ــت کنی یادداش

 Ted از برنامه هــای آموزشــی انگلیســی یــا ســخنرانی های  •
ــد. ــده بگیری ــتن ای ــرای نوش Talk ب

در کارگاه های آموزش مهارت نوشتاری شرکت کنید.  •
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