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           تقویت مهارت ریدینگ ( )readingبا تکرار  ۱۰مرحله
مــا بــه طریــق مختلــف در زندگیمــان بــه مهــارت ریدینــگ نیــاز داریــم.
وقتــی میخواهیــم از اخبــار روز اطــاع یابیــم ،وقتــی بــرای امتحــان میخوانیــم و
یــا زمانیکــه بــه وســیله خوانــدن هــدف گســترش علــم داریــم .در همیــن راســتا ،بــه
روشهــای تقویــت مهــارت ریدینگ نیــاز داریــم که متناســب اهــداف مــا از خواندن
باشــد .وقتــی قــرار اســت در امتحــان شــرکت کنیم ،تندخوانی بــه
کمکمــان میآیــد تــا بتوانیــم حجــم زیــادی از مطالــب را بــه درســتی
بــه ذهــن بســپاریم .در زبــان انگلیســی نیــز همیــن مهارتهــا وجــود
دارنــد و بــه دلیــل اینکــه مــا فراگیــران زبــان دوم یــا ســوم ایــن زبــان
هســتیم ،الزم داریــم بــرای تقویــت مهــارت خوانــدن روش و منابــع
مناســبی انتخــاب کنیــم تــا بتوانیــم بهتــر مطالــب انگلیســی را متوجــه
شــویم .البتــه ایــن مهــارت در آزمونهــای مختلــف بینالمللــی
ماننــد آیلتــس نیــز کاربــردی اســت .ایــن مقالــه را نوشــتیم تــا بــه
شــما منابــع ،تکنیکهــا و نکاتــی بــرای افزایــش ســرعت ریدینــگ
زبــان انگلیســی آمــوزش دهیــم.
چهــار اصــل را در خوانــدن فرامــوش نکنیــد :پرســش ،مشــخص
کــردن کلمــات خــاص ،خالصــه نویســی و بازخوانــی
           انواع ریدینگ
ابتــدا بهتــر اســت بدانیــد کــه از میــان چهــار مهــارت زبــان انگلیســی ،ریدینــگ
مهــارت دریافتــی اســت .یعنــی شــما بــا خوانــدن یــک متــن اطالعاتــی دریافــت
میکنیــد .امــا همیــن مهــارت نیــاز بــه مهــارت صحبــت کــردن دارد چراکــه بایــد
تلفــظ کلمــات را بدانیــد .البتــه ریدینــگ میتوانــد صامــت یــا بلنــد باشــد .وقتــی
بــا چشــم از روی متــن بخوانیــد ایــن نــوع خوانــدن صامــت اســت .و زمانیکــه از
روی متــن بــه نحــوی بخوانیــد کــه دیگــران صــدای شــما را متوجــه
شــوند ،ایــن بلنــد خوانــدن اســت .مهارت خوانــدن باعــث میشــود
بــه دانــش باالیــی لغــات دســت یابیــد و ایــن لغــات هنــگام نوشــتن و
صحبــت کــردن بســیار کمککنندهانــد .بنابرایــن ،مهــارت خوانــدن
همــان قــدر کــه موثــر اســت ،فرآینــدی لذتبخــش میباشــد.
           ریدینگ انگلیسی ساده
اگــر دوســت داشــته باشــید در مــدت زمــان کوتاهــی هــم مطلبــی
یــاد بگیریــد هــم مهــارت ریدینــگ زبــان انگلیســی را تقویــت کنیــد،
از متــون کوتــاه و ســاده شــروع کنیــد .از ایــن نــوع متــون را میتوانیــد
در ســایتها و کتابهــای مختلــف پیــدا کنیــد .در ادامــه بــه شــما چندیــن منبــع
خــوب تقویــت مهــارت ریدینــگ معرفــی خواهیــم کــرد .امــا فرامــوش نکنیــد کــه
تقویــت ریدینــگ بایــد هدفمنــد باشــد .پــس حتمــا تکنیــک هــای ذکــر شــده در
آخــر مقالــه را مطالعــه و پیادهســازی کنیــد.
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           بهترین کتاب برای تقویت مهارت reading

ایــن روزهــا از انتشــارات معــروف دنیــا ،انــواع کتابهــای تقویــت مهــارت
ریدینــگ در بــازار موجــود اســت .امــا بــرای اینکــه کتابــی محبــوب و جامــع بــه شــما
معرفــی کنیــم کــه در منــزل هــم بتوانیــد آن را مطالعــه کنیــد ،مجموعــه کتابهــای
 ۵ســطحی  Inside Readingرا پیشــنهاد میکنیــم .از ویژگیهــای خــوب ایــن
کتــاب ،آمــوزش نحــوه پاســخگویی بــه ســواالت مختلــف مهــارت درک مطــب
یــا ریدینــگ اســت .و درســت ماننــد کتــاب  Focus on Vocabularyکــه
دارای متنهــای علمــی زیــادی اســت ،ایــن کتــاب بــه تقویــت مهــارت ریدینــگ
شــما کمــک بــه ســزایی میکنــد .اگــر بــه دنبــال کتــاب مشــابه در ایــن زمینــه
باشــید میتوانیــم کتــاب  Active Readingرا معرفــی کنیــم .ایــن مجموعــه
کتابهــای تقویــت مهــارت ریدینــگ نیــز بــرای ســطوح مختلــف نوشــته شــده
اســت و موضوعــات روز را بــا ارائــه تمرینهــای درک مطلــب پوشــش میدهــد.
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           سایت های تقویت مهارت ریدینگ
ایــن ســایت برای تمامــی افــرادی حــال چــه مبتــدی و چــه فراگیــران پیشــرفته
متــون سطحبندیشــده قــرار داده اســت .بــرای هــر ســطح تقریبــا
در  ۱۲موضــوع متــن قــرار داده شــده اســت .و بــا انتخــاب هریــک
بــرای کاربردهــای مختلــف میتوانیــد ابتــدا جملــه ســازی تمریــن
کنیــد ،ســپس بــارش فکــری انجــام دهیــد .بعــد از آن متــن را
خواهیــد خوانــد .و بــه شــما دو تکلیــف درک مطلــب مختلــف ارائــه
خواهــد شــد .آخریــن قســمت نیــز بــه بحــث و گفتگــو بــر اســاس
موضوعــی مشــابه ریدینــگ اختصــاص داده شــده اســت .ایــن ســایت
را بــه کســانی کــه دوســت دارنــد بــا تمرینهــای متنــوع مجــازی
معتبــر بــه تقویــت مهــارت ریدینــگ بپردازنــد توصیــه میکنیــم.
ســایت دیگــری کــه در زمینــه تقویــت مهــارت ریدینــگ
بــه طــور متفاوتــی عمــل میکنــد Mr. N ،میباشــد .مشــابه
آزمونهــای پایانــی ،ایــن ســایت بــه شــما متنهــای کوتــاه مختلــف
تاریخــی ارائــه میکنــد کــه میتوانیــد هنــگام مطالعــه بــه آنهــا گــوش دهیــد
و ســپس بــه ســواالت درک مطلــب پاســخ دهیــد .تمامــی متــون در  ۶ســطح
طبقهبندیشــدهاند و متنهــا باعــث بــاال رفتــن اطالعــات عمومــی شــما از
انگلیســیزبانان هماننــد افــراد مشــهور آن میشــود.
بــرای تنــوع در گروههــای کوچــک عضــو شــوید ،مقالــه یــا متنــی انتخــاب
کنیــد و بــه صــورت گروهــی متــن را بخوانیــد.
           بهترین تکنیک های خواندن ریدینگ
بــرای اینکــه یــک متــن را بــه خوبــی متوجــه شــوید و بحــث اصلــی آن را در مدت
زمــان مشــخصی دریابیــد الزم اســت از ابتــدا مراحلــی را تمریــن کنیــد .پــس از چنــد
مــاه تمریــن ،بــه ســادگی بیشــتر ایــن مراحــل را بــه صــورت ذهنــی و ســریع انجــام
خواهیــد داد .بنابرایــن ،یــک متــن متناســب ســطح خودتــان یــا اندکــی ســختتر
انتخــاب کنیــد و  ۱۰مراحــل زیــر را بــه ترتیــب دنبــال کنیــد.
 .Aکلمات کلیدی عنوان متن را هایالیت کنید
 .Bبــر اســاس کلمــات کلیــدی یــا تصاویــر متــن بــرای خودتــان بــارش
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فکــری انجــام دهیــد و بنویســید ایــن متــن میتوانــد در ارتبــاط بــا چــه موضوعاتــی
و در چــه حــوزهای باشــد.
 .Cپاراگرافهای متن را شماره گذاری کنید
 .Dکلمــات کلیــدی هــر جملــه را هایالیــت کنیــد (تقویــت مهــارت ریدینــگ
بــا )scanning
 .Eزیــر کلمــات ناشــناخته خــط بکشــید و معنــای آن را در جملــه حــدس
بزنیــد .یــا ســعی کنیــد جملــه را بــدون آن کلمــه متوجــه شــوید
بــه جملــه اول و جملــه آخــر هــر پاراگــراف و ارتبــاط آن
.F
بــا پاراگــراف بعــدی دقــت کنیــد
موضــوع بحــث هــر پاراگــراف را در یــک یــا دو کلمــه
.G
بنو یســید
متــن را دوبــاره بخوانیــد و یــک جــدول بــا  ۳ســتون
.H
(ردیفهــا بــه تعــداد پاراگرافهــای متــن) رســم کنیــد (تقویــت مهــارت
ریدینــگ بــا )skimming
ســتون ســمت راســت را بــه شــماره پاراگــراف ،ســتون
.I
وســط را بــه نوشــتن کلمــات کلیــدی هــر پاراگــراف و ســتون آخــر را
بــرای خوانــدن مجــدد و نوشــتن جزییــات بیشــتر اختصــاص دهیــد.
بــا اســتفاده از جدولــی کــه نوشــتهاید ،هــر پاراگــراف
.J
را بــه زبــان خودتــان بازنویســی کنیــد .ســعی کنیــد از متــرادف
کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد.
 .Kکلمــات ناشــناخته را در دیکشــنری جســتجو کنیــد و اطالعــات مشــخصی
از آن کلمــه را بــرای خــود یادداشــت کنیــد .بــرای اینکــه بدانیــد چــه اطالعاتــی
بنویســید ،مقاله یادگیــری ســریع زبــان انگلیســی را بخوانیــد.
 .Lمرتبــط بــا موضــوع ریدینــگ ،متنــی بنویســید و ســعی کنیــد از کلماتــی
کــه یادگرفتهایــد بــه درســتی اســتفاده کنیــد.
بــه مــرور زمــان خواهیــد آموخــت کــه کــدام بخــش متــن مهمتــر اســت و
دیــدگاه نویســنده مثبــت ،منفــی ،مشــکوک یــا علمــی اســت .اگــر بیاموزیــد بــه
اجــزای هــر پاراگــراف دقــت کنیــد ،مهــارت ریدینــگ برایتــان ســاده میشــود.
هنــگام خوانــدن حتمــا مــداد و کاغــذ داشــته باشــید و در یادداشــت بــرداری
منظــم عمــل کنیــد.
            ۶نکته موثر در افزایش سرعت ریدینگ
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• موضوعاتــی بــرای خوانــدن انتخــاب کنیــد کــه بــا آن آشــنایی داریــد .یــا
اگــر بــه نویســنده خاصــی عالقمندیــد ســعی کنیــد تمامــی آثــار او را بخوانیــد .مثــا
در مقاله آمــوزش زبــان بــا داســتان کتابهایی بــه شــما معرفــی کردهایــم.
• اگــر هنــگام خوانــدن بــه مشــکل برمیخوریــد ،ابتــدا بــه فایــل صوتــی آن
گــوش کنیــد.
• نگــران کلمــات ،جمــات ،اصطالحــات یــا قســمتهایی کــه متوجــه
نمیشــوید نباشــید.
• هر صفحه که میخوانید خالصهای بنویسید.
• قســمتهایی کــه قبــا خواندهایــد را دوبــاره بخوانیــد و بــه قســمتهای
جدیــد ربــط دهیــد
• از عالئــم نگارشــی کوتــاه اســتفاده کنیــد ( مثــا اگــر در متــن ســوالی دیدیــد
بــاالی آن قســمت عالمــت ســوال بگذاریــد یــا اگــر دو نقطــه دیــدگاه مختلــف دیدید
عالمــت نامســاوی بگذاریــد)

           نکات پایانی تقویت مهارت ریدینگ ()reading

تقویت مهارت
ریدینگ

در ایــن مقالــه بــه اهمیــت خوانــدن و روشهــا و منابــع تقویــت مهــارت ریدینــگ
پرداختیــم .امــا یــک نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه بایــد بــرای تقویــت ریدینــگ
هدفگــذاری کنیــد .بــه ایــن معنــی کــه بایــد بدانیــد دقیقــا در چــه موقعیتــی قــرار
داریــد و نقــاط ضعــف شــما چیســت .آیــا نیــاز داریــد ســرعت
خواندنتــان افزایــش پیــدا کنــد ،آیــا بایــد بیشــتر در مــورد نحــوه
پاســخگویی بــه ســواالت درک مطلــب یــاد بگیریــد .بــه ایــن
صــورت ،منابــع آموزشــی درســتی انتخــاب خواهیــد کــرد و نقــاط
ضعفتــان را بــه نقــاط قــوت تبدیــل میکنیــد .بنابرایــن ،حداقــل ۳
روز در هفتــه را بــه تقویــت هدفمنــد مهــارت ریدینــگ اختصــاص
دهیــد و تکنیکهــای ایــن مقالــه را فرامــوش نکنیــد.
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