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به احتمال زیاد شما دوست عزیز که اکنون در حال خواندن این مقاله هستید، توانایی خواندن متون انگلیسی را دارید لیکن 
شاید آن میزان توانایی که به طور کلی مد نظر شماست را نداشته باشید. خبر خوش آنکه خواندن مطالب انگلیسی می تواند 

همه مهارتهای زبان انگلیسی را در شما تقویت کند. در این مقاله به بررسی ارتباط مهارت ریدینگ و نقش آن در تقویت سایر 
مهارتهای زبان می پردازیم. 

 ریدینگ و نقش آن در تقویت مهارت رایتینگ 
یکی از فواید موثر ریدینگ تقویت مهارت رایتینگ است. اگر نمی دانید چگونه و در مورد چه چیزی بنویسید یکی از بهترین 

کارها خواندن نوشته های دیگران است. همیشه در مورد موضوعاتی که قصد دارید بنویسید مطالب مشابه در آن زمینه را 
مطالعه کنید. مثال اگر دانشجو هستید می توانید مقاالت دانشجویان را در اینترنت بخوانید. یکی از بهترین منابع برای این 
منظور این سایت است. بسیاری از دانشگاه ها گزیده بهترین مقاالت دانشجویان شان را در سایت خود منتشر می کنند. از 
اینجا می توانید نمونه مقاالت دانشجویان دانشگاه ییل را بررسی کنید. اگر عالقه مند به نمونه رایتینگ های غیر آکادمیک 

هستید نیز می توانید رایتینگ های مختلفی را در رسانه های اجتماعی مثل تویتر، اینستاگرام و فیس بوک مطالعه کنید. اگر 
در شغل خود نیاز به نوشتن دارید می توانید کلمات کلیدی مربوط به موضوع مورد نظرتان را در گوگل سرچ کنید و نمونه 

هایی از نوشته های حوزه تجاری را پیدا کنید.

مادامی که به قصد تقویت مهارت رایتینگ منابع مختلف را مطالعه می کنید یک نکته را در نظر داشته باشید و آن اینکه بقیه 
نویسندگان نیز مثل شما کامل نیستند. با مطالعه نمونه های ریدینگ می توانید از آنها تقلید کنید و به این ترتیب اشتباهات 

خود را در رایتینگ به حداقل برسانید.

ریدینگ و نقش آن در تقویت اسپیکینگ و لیسنینگ
خب شاید بخواهید بدانید نقش ریدینگ در تقویت اسپیکینگ و لیسنینگ چیست. خواندن متون انگلیسی با صدای بلند 

نوعی تمرین به منظور تقویت تلفظ به حساب می آید. سعی کنید برای یک نفر یک کتاب داستان  بخوانید تا به شما گوش 
کند. اگر به خواندن مطالب مناسب بزرگساالن عالقه مندید می توانید متن فیلمهای سایت تد را بخوانید.
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سپس به متن سخنرانی در این سایت گوش کنید و همراه با سخنران متن را با صدای بلند بخوانید. بعد از آن سعی کنید 
همان متن را به سبک صحبت کردن خودتان بخوانید.

خواندن متونی که همراه با صوت هستند ابزار قدرتمندی برای تقویت مهارت شنیداری به شمار می روند. کاری که باید 
بکنید این است که یک مطلب  از سایت تد و یا  یک فیلم زیرنویس دار انتخاب کنید. ابتدا بدون زیر نویس به آن گوش 

کنید. لیست کلماتی را که قادر به خواندنشان هستید اما هنگام شنیدن متوجه شان نشده اید را بنویسید. کلمات و عباراتی 
را که بلد نیستید با ماژیک مشخص کنید همچنین کلماتی را که بلد هستید اما هنگام گوش کردن متوجه آنها نمی شوید 

را بنویسید. این تمرین به شما کمک می کند تا لغات گفتاری و نوشتاری جدید را یاد بگیرید. همچنین از این طریق یاد می 
گیرید که چه صداها، کلمات و عباراتی را باید بیشتر گوش کنید.

ریدینگ و نقش کلی آن در یادگیری زبان انگلیسی
یکی از بهترین چیزها در مورد منابع ریدینگ وفور این منابع است. رایتینگ در هر زبانی با موضوعات و سبکهای مختلف 

انجام می شود. برخی از انواع رایج رایتینگ در اینترنت شامل مطالبی مثل اخبار مربوط به زبان انگلیسی، رایتینگ حرفه ای 
انگلیسی، رایتینگ مطالب ورزشی و مطالب مرتبط با فرهنگ است. این مطالب همگی دارای سبک انگلیسی رسمی هستند. 

اما انواع دیگری از رایتینگ وجود دارد که تا حدی غیر رسمی هستند. برای پیدا کردن این نمونه از رایتینگ ها می توانید به 
سایتهایی مثل livejournal یا tumblr مراجعه کنید. نویسندگان این پست ها افراد معمولی و یا حتی افراد معروف هستند 

که هیچ آموزش حرفه ایی در خصوص مهارت رایتینگ ندیده اند. این نوع انگلیسی، انگلیسی واقعی است که توسط کاربرانی 
که انگلیسی محاوره ای را به کار می برند استفاده می شود.

آیا این مقاله از نظر شما جالب است؟ توصیه می کنم در دوره مکالمه آنالین دکتر زبان شرکت کنید.
نکته ای که الزم به ذکر است اینکه اهمیت مطالعه کتابهای داستان را فراموش نکنید. رمانها و داستانهای کوتاه از خالقانه 

ترین منابع آموزش زبان به شما می روند. آنها عالوه بر اثبات هوشمندی نویسنده به خواننده نگاهی جدید از مکالمات محاوره 
ای می دهند. اگر می خواهید با تمام انواع مکالمات انگلیسی آشنا شوید بایستی داستانهای فکاهی را هم مطالعه کنید. این 

نوع داستانها سرشار از اسلنگ و اصطالحات محاوره ای هستند. بعالوه کارتون نویسان عالقه مند هستند کلمات را آنگونه که 
تلفظ می کنند بنویسند نه براساس دیکته رسمی کلمات. در اینجا می توانید لیستی از سایتهای فکاهی را پیدا کنید. 

تا می توانید باید سعی کنید انواع مختلفی از متون انگلیسی را مطالعه کنید. در هر نوع ریدینگ به انواع کلمات، عبارات و 
جمالت خاص به کار رفته در آن دقت کنید. این نوع درک عمیق از زبان به شما کمک می کند تا مهارتهای مختلف انگلیسی 

خود را تقویت کنید. 
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