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دانش آموزان و نکاتی برای تقویت 
 مهارت رایتینگ انگلیسی 
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 .و بهبود آن برای دانش آموزان را بررسی کنیم (writing) در این مقاله قصد داریم اهمیت مهارت رایتینگ

 .آموزان باشدرایتینگ یا نوشتن می تواند یک فعالیت الهام بخش، جذاب و سرگرم کننده برای دانش  

 کودکان، یادگیرندگان و متفکران فعالی هستند که از طریق تعامل اجتماعی مسائلی را یاد می گیرند 

 .و به طور موثر با برقراری ارتباط با هم ساالن یا بزرگترها، مواردی را می آموزند

 همکاری و مشارکت بین دانش آموزان باشد،تکالیف رایتینگ انگلیسی که به خوبی برنامه ریزی شده اند و مبتی بر  

 .زمینه ای برای دست یابی به مهارت باالی رایتینگ را فراهم می کند

 

 ماهیت رایتینگ 

رایتینگ انگلیسی یک مهارت پیچیده است و تنها زمانی پیشرفت می کند که دانش آموزان با نحوه نوشتن آشنا  
 .اشته باشندو مهم تر از آن، فرصتی برای تمرین آن د شوند

 

 چرا دانش آموزان به توسعه مهارت رایتینگ نیاز دارند؟ 

هر  معموال آموزش رایتینگ انگلیسی در کالس نادیده گرفته می شود، هرچند یکی از بخش های مهم یادگیری  
 .استزبانی همین مهارت نوشتن 

ما باید کلمات را تشخیص دهید  اما بطور کلی، مهارت رایتینگ براساس بهبود مهارت ریدینگ توسعه می یابد. ش
 .تا بتوانید آن ها را نوشته و از آن استفاده کنید

 .این مهارت به دانش آموزان اجازه می دهد واژگان و ساختار جدیدی را بیاموزند و آن ها را تمرین کنند •
 . شوداین کار باعث پرورش خالقیت می  •
را به دانش آموزان می دهد   • رایتینگ، این امکان  را  مهارت  زبان انگلیسی خود  از سنین پایین سطح  تا 

 .افزایش داده و در آینده به راحتی از آن استفاده کنند
 .شودهای یادگیری می  تمرکز بر روی نوشتن تکالیف در کالس باعث ایجاد و تولید انواع سبک  •
ساختار، هجی کردن و ... را توان نقاط قوت و ضعف در واژگان،  از روی رایتینگ انگلیسی زبان آموز، می  •

 .تشخیص داد و به بهبود آن کمک کرد
قدرت   • تقویت  به  تواند  می  کودکان  در  انگلیسی  زبان  سطح  افزایش  بر  عالوه  رایتینگ،  روی  تمرکز 

 .نویسندگی آنان نیز کمک می کند
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 نظریه هایی درباره ی رایتینگ انگلیسی 

ینگ دو رویکرد را نشان می دهد: نوشتن به عنوان یک فرآیند  تحقیقات انجام شده در زمینه افزایش مهارت رایت 
  .ذهنی و علمی و به عنوان یک دستاورد

 

 نوشتن به عنوان یک فرایند ذهنی و علمی 

 .این فرایند شامل موارد زیر است

  ها, کلمات و عبارات مورد نیاز درباره یک موضوعمشاوره فکری , ایده  •
 هابندی و مرتب سازی ایده  دسته  •
 نویس اولیه  نوشتن پیش  •
 نویس اولیه با بهبود محتوا و درستی آن  بازبینی پیش  •
 ایجاد بهبود در متن باز نویسی شده •

 

 نوشتن به عنوان یک دستاورد زبان آموزی 

 هدف نهایی نوشتن یک رایتینگ انگلیسی صحیح، رعایت گرامر و دستور زبان درست است؛ 

 ها استفاده از کلمات و گرامر مناسب نیست، اما برای نوشتن یک رایتینگ درست تن

 .بلکه تحلیل درست موضوع رایتینگ و انتقال آن به خواننده نیز از اهمیت باالیی برخوردار است

 :این موضوع بر روی موارد زیر متمرکز می شود

 دستور زبان و واژگان  •
 امال و نشانه گذاری  •
 خوانایی و قابلیت درک  •

 

 : رکز می شودمحتوا بر روی موارد زیر متم

 انتقال موفق اطالعات به خواننده •
 ارائه اطالعات به صورت کافی و جامع  •
 مرتب سازی ایده ها به صورت منطقی  •
 استفاده از نگارش مناسب  •
 اصالت ایده ها  •
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  نکاتی برای رایتینگ انگلیسی در کالس 

 . استرایتینگ انگلیسی آورده شده  در اینجا نکاتی عالی جهت تشویق بیشتر دانش آموزان برای انجام تکالیف 

 .فکر کنید چگونه می توانید این نکات را در گروه های دانش آموزان بکار ببرید

 تشویق دانش آموزان برای همکاری با یکدیگر  •
 . .. ریزی, تجدید نظر وبرداری کردن , برنامه فراهم کردن فرصتی برای اندیشیدن , یادداشت   •
 .وانند استفاده کنند به اندازه کافی باشدمطمئن شوید لغاتی که می ت  •
بازی  • از  آموزان  دانش  عنوان مثال  به  باشد.  جذاب  آموزان  دانش  برای  باید  مورد بحث  ,  موضوعات  ها 

  .های مورد عالقه خود بنویسنددوستان و فعالیت  
 .به نوشتن تکالیف از یک دیدگاه متفاوت نگاه کنید تا مهارت رایتینگ تقویت شود •
جای   • می به  روزانه،  روتین  موارد  مورد  در  فعالیت نوشتن  مورد  در  حیوان    توانند  عالقه،  مورد  های 

 . خانگیشان , غذا و ... بنویسند 
 .اجازه بدهید کودکان یاد بگیرند خودشان برای نوشتن شخصیت ها را انتخاب کنند •
 .یافتنی را تنظیم کنید یک کار چالش برانگیز اما دست •
 .بدهید. دانش آموزان را تشویق کنید تا به رایتینگ انگلیسی بیشتر عالقه مند شوندبازخورد مثبت  •

 

  انتخاب موضوع رایتینگ انگلیسی

از یک روش    .همیشه موضوعی را انتخاب کنید که در عین کاربردی بودن، مورد عالقه ی زبان آموزان هم باشد
بعالوه سعی کنید خودشان را هم در انتخاب موضوع    خالقانه و هیجان انگیز برای معرفی موضوع استفاده کنید. 

 .سهیم کنیدنوشتن 

 .استفاده از یک داستان کوتاه برای معرفی موضوع رایتینگ انگلیسی می تواند یک روش هیجان انگیز باشد

باید حواستان به مناسب    البته  ارایه ی موضوع هستند.  از روش های  فیلم های کوتاه هم نمونه ی دیگری 
 .یلم نسبت به سطح کالس باشدبودن ف 

 .یک تصویر را به کالس بیاورید و یک مشکل را مطرح کنید سپس بخواهید برایتان یک راه حل بنویسند

 .یا از روی تصویر، داستانی در ذهنشان ساخته و آن را روی کاغذ بیاورند

 :یک روش دیگر برای راهنمایی و مشتاق کردن زبان آموزان به نوشتن این است که

موضوع را بیان کرده و از آنان بخواهید کلمات مرتبط را با صدای بلند بگویند، در حالی که شما آن ها را روی تخته  
 ید باز هم فکر کرده و تالش می کنند کلمات بیشتری را بخاطر آورند. می نویس 

 .د نیاز را انتخاب کننداین کار به آن ها کمک می کند خالقیتشان را پرورش داده و راحت تر بتوانند کلمات مور 
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 .گاهی هم می توانید از یک تکه موسیقی برای تقویت مهارت رایتینگ استفاده کنید

قسمتی از    .همه از شنیدن موسیقی لذت می برند. این لذت را به کالس بیاورید و موضوع را اینگونه بیان کنید
  .ویسندیک آهنگ انگلیسی را پخش کرده و از آن ها بخواهید داستانش را بن

 

 استفاده از تکنولوژی و اینترنت برای تمرین رایتینگ 

 .سری به این وب سایت ها بزنید و ببینید تا چه حد تقویت رایتینگ برای زبان آموزان ساده و جذاب شده است

Book Creator   ابزارهایی که  زبان آموزان با استفاده از خالقیت خود و   .ابزار دیجیتال برای تولید کتاب است  یک
 .سایت در اختیارشان قرار داده می توانند یک کتاب درست کنند و داستان خودشان را بنویسند

این امکان را به      makebeliefscomix  متوجه شده اید که نوجوانان چقدر به کتاب های کمیک عالقه دارند؟ 
  .آن ها می دهد تا داستان کمیک خودشان را بسازند

storybird   است  با نوشتن  برای  آموزان  دانش  بخش  الهام  بصری،  جذاب  ابزارهای  از  های    .استفاده  چالش 
نوشتن، کوییز ها و ویدیوهای آموزشی مناسب سن دانش آموزان هم باعث می شود با عالقه ی بیشتری درگیر  

 .ده و داستانشان را به زیبایی بنویسندنوشتن ش 

 

  .نوشتاری لذت بخش، معنی دار و هدفمند، تدوین کننددر نهایت این وظیفه معلم است که تکالیف 

آن ها باید دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده و لذت نوشتن و الهام بخش بودن رایتینگ انگلیسی را به آن ها  
 نشان دهند. 


