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تقویتمهارتریدینگ)reading(باتکرار۱۰مرحله

ــم.  ــاز داری ــگ نی ــارت ریدین ــه مه ــان ب ــف در زندگی م ــق مختل ــه طری ــا ب م
ــم و  ــان می خوانی ــرای امتح ــی ب ــم، وقت ــاع یابی ــار روز اط ــم از اخب ــی می خواهی وقت
یــا زمانی کــه بــه وســیله خوانــدن هــدف گســترش علــم داریــم. در همیــن راســتا، بــه 
روش هــای تقویــت مهــارت ریدینگ نیــاز داریــم که متناســب اهــداف مــا از خواندن 
ــه  ــرکت کنیم، تندخوانی ب ــان ش ــت در امتح ــرار اس ــی ق ــد. وقت باش
کمکمــان می آیــد تــا بتوانیــم حجــم زیــادی از مطالــب را بــه درســتی 
ــان انگلیســی نیــز همیــن مهارت هــا وجــود  ــه ذهــن بســپاریم. در زب ب
دارنــد و بــه دلیــل اینکــه مــا فراگیــران زبــان دوم یــا ســوم ایــن زبــان 
ــع  ــدن روش و مناب ــارت خوان ــت مه ــرای تقوی ــم ب ــتیم، الزم داری هس
مناســبی انتخــاب کنیــم تــا بتوانیــم بهتــر مطالــب انگلیســی را متوجــه 
شــویم. البتــه ایــن مهــارت در آزمون هــای مختلــف بین المللــی 
ــه  ــا ب ــتیم ت ــه را نوش ــن مقال ــردی اســت. ای ــز کارب ــس نی ــد آیلت مانن
ــگ  ــرعت ریدین ــش س ــرای افزای ــی ب ــا و نکات ــع، تکنیک ه ــما مناب ش

ــم. ــوزش دهی ــی آم ــان انگلیس زب
ــد: پرســش، مشــخص  ــدن فرامــوش نکنی ــار اصــل را در خوان چه

ــی ــردن کلمــات خــاص، خاصــه نویســی و بازخوان ک

انواعریدینگ

ابتــدا بهتــر اســت بدانیــد کــه از میــان چهــار مهــارت زبــان انگلیســی، ریدینــگ 
ــت  ــی دریاف ــن اطاعات ــک مت ــدن ی ــا خوان ــما ب ــی ش ــی اســت. یعن ــارت دریافت مه
می کنیــد. امــا همیــن مهــارت نیــاز بــه مهــارت صحبــت کــردن دارد چراکــه بایــد 
ــی  ــد باشــد. وقت ــا بلن ــت ی ــد صام ــگ می توان ــه ریدین ــد. البت ــات را بدانی ــظ کلم تلف
ــه از  ــت. و زمانی ک ــت اس ــدن صام ــوع خوان ــن ن ــد ای ــن بخوانی ــم از روی مت ــا چش ب
ــد کــه دیگــران صــدای شــما را متوجــه  ــه نحــوی بخوانی ــن ب روی مت
ــدن باعــث می شــود  ــدن اســت. مهارت خوان ــد خوان ــن بلن شــوند، ای
بــه دانــش باالیــی لغــات دســت یابیــد و ایــن لغــات هنــگام نوشــتن و 
ــدن  ــن، مهــارت خوان ــد. بنابرای صحبــت کــردن بســیار کمک کننده ان

ــد. ــش می باش ــدی لذت بخ ــت، فرآین ــر اس ــه موث ــدر ک ــان ق هم

ریدینگانگلیسیساده

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 می توانیــد 
ــع  ــن منب ــما چندی ــه ش ــه ب ــد. در ادام ــدا کنی ــف پی ــای مختل ــایت ها و کتاب ه در س
خــوب تقویــت مهــارت ریدینــگ معرفــی خواهیــم کــرد. امــا فرامــوش نکنیــد کــه 
ــر شــده در  ــای ذک ــک  ه ــا تکنی ــس حتم ــد باشــد. پ ــد هدفمن ــگ بای ــت ریدین تقوی

ــد. ــازی کنی ــه و پیاده س ــه را مطالع ــر مقال آخ

readingبهترینکتاببرایتقویتمهارت
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ــارت  ــت مه ــای تقوی ــواع کتاب ه ــا، ان ــروف دنی ــارات مع ــا از انتش ــن روزه ای
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 کتاب هــای 
ــن  ــوب ای ــای خ ــم. از ویژگی ه ــنهاد می کنی ــطحی Inside Reading را پیش ۵ س
ــب  ــارت درک مط ــف مه ــواالت مختل ــه س ــخ گویی ب ــوه پاس ــوزش نح ــاب، آم کت
ــه  ــاب Focus on Vocabulary ک ــد کت ــت مانن ــت. و درس ــگ اس ــا ریدین ی
ــگ  ــارت ریدین ــت مه ــه تقوی ــاب ب ــن کت ــادی اســت، ای ــی زی ــای علم دارای متن ه
ــه  ــن زمین ــابه در ای ــاب مش ــال کت ــه دنب ــر ب ــد. اگ ــزایی می کن ــه س ــک ب ــما کم ش
ــه  ــن مجموع ــم. ای ــی کنی ــاب Active Reading را معرف ــم کت ــید می توانی باش
ــده   ــته ش ــف نوش ــطوح مختل ــرای س ــز ب ــگ نی ــارت ریدین ــت مه ــای تقوی کتاب ه
ــد. ــش می ده ــب پوش ــای درک مطل ــه تمرین ه ــا ارائ ــات روز را ب ــت و موضوع اس

سایتهایتقویتمهارتریدینگ

ایــن ســایت برای تمامــی افــرادی حــال چــه مبتــدی و چــه فراگیــران پیشــرفته 
ــا  ــطح تقریب ــر س ــرای ه ــت. ب ــرار داده اس ــده ق ــون سطح بندی ش مت
ــک  ــاب هری ــا انتخ ــت. و ب ــده اس ــرار داده ش ــن ق ــوع مت در ۱۲ موض
ــن  ــازی تمری ــه س ــدا جمل ــد ابت ــف می توانی ــای مختل ــرای کاربرده ب
کنیــد، ســپس بــارش فکــری انجــام دهیــد. بعــد از آن متــن را 
ــه  ــف ارائ ــب مختل ــف درک مطل ــه شــما دو تکلی ــد. و ب ــد خوان خواهی
ــاس  ــر اس ــو ب ــث و گفتگ ــه بح ــز ب ــمت نی ــن قس ــد. آخری ــد ش خواه
موضوعــی مشــابه ریدینــگ اختصــاص داده شــده اســت. ایــن ســایت 
ــازی  ــوع مج ــای متن ــا تمرین ه ــد ب ــت دارن ــه دوس ــانی ک ــه کس را ب
ــم. ــه می کنی ــد توصی ــگ بپردازن ــارت ریدین ــت مه ــه تقوی ــر ب معتب

ســایت دیگــری کــه در زمینــه تقویــت مهــارت ریدینــگ 
بــه طــور متفاوتــی عمــل می کنــد، Mr. N می باشــد. مشــابه 
ــاه مختلــف  ــه شــما متن هــای کوت ــن ســایت ب ــی، ای آزمون هــای پایان

ــد  ــوش دهی ــا گ ــه آن ه ــه ب ــگام مطالع ــد هن ــه می توانی ــد ک ــه می کن ــی ارائ تاریخ
ــطح  ــون در ۶ س ــی مت ــد. تمام ــخ دهی ــب پاس ــواالت درک مطل ــه س ــپس ب و س
طبقه بندی شــده اند و متن هــا باعــث بــاال رفتــن اطاعــات عمومــی شــما از 

انگلیســی زبانان هماننــد افــراد مشــهور آن می شــود.
ــاب  ــی انتخ ــا متن ــه ی ــوید، مقال ــو ش ــک عض ــای کوچ ــوع در گروه ه ــرای تن ب

ــد. ــن را بخوانی ــی مت ــورت گروه ــه ص ــد و ب کنی

بهترینتکنیکهایخواندنریدینگ

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 
ــی ســخت تر  ــا اندک ــان ی ــن متناســب ســطح خودت ــک مت ــن، ی ــد داد. بنابرای خواهی

انتخــاب کنیــد و ۱۰ مراحــل زیــر را بــه ترتیــب دنبــال کنیــد.
کلمات کلیدی عنوان متن را هایایت کنید  .A

ــارش  ــان ب ــرای خودت ــن ب ــر مت ــا تصاوی ــدی ی ــات کلی ــاس کلم ــر اس ب  .B

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading
https://mrnussbaum.com/lang-arts/reading-comprehension-online
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فکــری انجــام دهیــد و بنویســید ایــن متــن می توانــد در ارتبــاط بــا چــه موضوعاتــی 
ــد. ــوزه ای باش ــه ح و در چ

پاراگراف های متن را شماره گذاری کنید  .C
کلمــات کلیــدی هــر جملــه را هایایــت کنیــد )تقویــت مهــارت ریدینــگ   .D

)scanning ــا ب
ــدس  ــه ح ــای آن را در جمل ــید و معن ــط بکش ــناخته خ ــات ناش ــر کلم زی  .E

ــوید ــه ش ــه متوج ــدون آن کلم ــه را ب ــد جمل ــعی کنی ــا س ــد. ی بزنی
بــه جملــه اول و جملــه آخــر هــر پاراگــراف و ارتبــاط آن   .F

بــا پاراگــراف بعــدی دقــت کنیــد
ــه  ــا دو کلم ــک ی ــراف را در ی ــر پاراگ موضــوع بحــث ه  .G

یســید بنو
ــتون  ــا ۳ س ــدول ب ــک ج ــد و ی ــاره بخوانی ــن را دوب مت  .H
)ردیفهــا بــه تعــداد پاراگرافهــای متــن( رســم کنیــد )تقویــت مهــارت 

)skimming ریدینــگ بــا
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.
ــراف  ــر پاراگ ــته اید، ه ــه نوش ــی ک ــتفاده از جدول ــا اس ب  .J
ــرادف  ــد از مت ــعی کنی ــد. س ــی کنی ــان بازنویس ــان خودت ــه زب را ب

کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد.
کلمــات ناشــناخته را در دیکشــنری جســتجو کنیــد و اطاعــات مشــخصی   .K
ــی  ــه اطاعات ــد چ ــه بدانی ــرای اینک ــد. ب ــت کنی ــود یادداش ــرای خ ــه را ب از آن کلم

ــد. ــی را بخوانی ــان انگلیس ــریع زب ــری س ــید، مقاله یادگی بنویس
ــی  ــد از کلمات ــی بنویســید و ســعی کنی ــگ، متن ــا موضــوع ریدین ــط ب مرتب  .L

کــه یادگرفته ایــد بــه درســتی اســتفاده کنیــد.
ــت و  ــر اس ــن مهم ت ــش مت ــدام بخ ــه ک ــت ک ــد آموخ ــان خواهی ــرور زم ــه م ب
ــه  ــد ب ــر بیاموزی ــت. اگ ــی اس ــا علم ــکوک ی ــی، مش ــت، منف ــنده مثب ــدگاه نویس دی
ــود. ــاده می ش ــان س ــگ برایت ــارت ریدین ــد، مه ــت کنی ــراف دق ــر پاراگ ــزای ه اج
ــرداری  ــت ب ــید و در یادداش ــته باش ــذ داش ــداد و کاغ ــا م ــدن حتم ــگام خوان هن

ــد. ــل کنی ــم عم منظ

۶نکتهموثردرافزایشسرعتریدینگ

موضوعاتــی بــرای خوانــدن انتخــاب کنیــد کــه بــا آن آشــنایی داریــد. یــا   •
اگــر بــه نویســنده خاصــی عاقمندیــد ســعی کنیــد تمامــی آثــار او را بخوانیــد. مثــا 
در مقاله آمــوزش زبــان بــا داســتان کتاب هایی بــه شــما معرفــی کرده ایــم. 

اگــر هنــگام خوانــدن بــه مشــکل برمی خوریــد، ابتــدا بــه فایــل صوتــی آن   •
ــد. ــوش کنی گ

ــه  ــه متوج ــمت هایی ک ــا قس ــات ی ــات، اصطاح ــات، جم ــران کلم نگ  •
نباشــید. نمی شــوید 

هر صفحه که می خوانید خاصه ای بنویسید.  •
ــمت های  ــه قس ــد و ب ــاره بخوانی ــد را دوب ــا خوانده ای ــه قب ــمت هایی ک قس  •

ــد ــط دهی ــد رب جدی
از عائــم نگارشــی کوتــاه اســتفاده کنیــد ) مثــا اگــر در متــن ســوالی دیدیــد   •
بــاالی آن قســمت عامــت ســوال بگذاریــد یــا اگــر دو نقطــه دیــدگاه مختلــف دیدید 

ــد( ــاوی بگذاری ــت نامس عام
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در ایــن مقالــه بــه اهمیــت خوانــدن و روش هــا و منابــع تقویــت مهــارت ریدینــگ 
ــگ  ــت ریدین ــرای تقوی ــد ب ــه بای ــد ک ــوش نکنی ــه را فرام ــک نکت ــا ی ــم. ام پرداختی
ــرار  ــا در چــه موقعیتــی ق ــد بدانیــد دقیق ــن معنــی کــه بای ــه ای ــد. ب هدفگــذاری کنی

ــرعت  ــد س ــاز داری ــا نی ــت. آی ــما چیس ــف ش ــاط ضع ــد و نق داری
ــوه  ــورد نح ــتر در م ــد بیش ــا بای ــد، آی ــدا کن ــش پی ــان افزای خواندنت
پاســخ گویی بــه ســواالت درک مطلــب یــاد بگیریــد. بــه ایــن 
ــاط  ــرد و نق ــد ک ــاب خواهی ــتی انتخ ــی درس ــع آموزش ــورت، مناب ص
ــل ۳  ــن، حداق ــد. بنابرای ــل می کنی ــوت تبدی ــاط ق ــه نق ــان را ب ضعفت
ــاص  ــگ اختص ــارت ریدین ــد مه ــت هدفمن ــه تقوی ــه را ب روز در هفت

ــد. ــوش نکنی ــه را فرام ــن مقال ــای ای ــد و تکنیک ه دهی
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