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  اين كتاب در مورد چيست؟

چرا؟ چون اگر حتي . را آموزش مي دهد و هدفش آموزش زبان انگليسي نيست IELTSاين راهنما به شما آزمون 
وريد مگر خودتان را براي اين آزمون زبان انگليسي، زبان اول شما باشد، بايد فراموش كنيد كه در آزمون آيلتس امتياز خوبي بيا

فوت و فن ها و تله هاي  –زمان : مهمترين مشكالتي كه در اين آزمون وجود خواهند داشت عبارتند از. آماده كرده باشيد
  .منطقي

شما بايد همه چيز را به سرعت انجام بدهيد و البته الزم است كه در . زمان بدترين دشمن شما در اين آزمون است
ماني كه داريد، پاسخهاي درستي به سواالت بدهيد اما واقعيت اين است كه شما در مقابل سواالت زيادي كه پيش رو مدت ز

 . داريد و بايد جواب بدهيد و همچنين متنهاي زيادي كه بايد بنويسيد، فرصت كمي داريد

  :اين راهنما به شما خواهد گفت كه
  و آنها را به سرعت بنويسيد چگونه گوش بدهيد، جوابهاي صحيح را بشنويد -
  .چگونه متون را بررسي كنيد و به سرعت آنها را با سواالت داده شده ارتباط دهيد -
  .چگونه انشاء خود را به سرعت بنويسيد -
  .چگونه براي هر موضوعي به سرعت در ذهن خود مطلب بسازيد و بيان كنيد -
  .ي كنيدچگونه دامها و تله ها را بشناسيد و از آنها دور -

  !اين كتاب ممكن است كه به شما انگليسي را ياد ندهد، اما مطمئناً ميتواند به شما كمك كند كه بر آيلتس غلبه كنيد

ساعته براي اين آزمون  3هفته اي و بصورت تمرينهاي روزانه  4به عقيده من، شما الزم نيست بيشتر از يك دوره 
همچنين اگر شما قادر هستيد كه اين كتاب را . نتيجه دلخواه خود دست خواهيد يافتبا اين برنامه ريزي، شما به . وقت بگذاريد

به خوبي بخوانيد و متوجه بشويد، زبان انگليسي شما به اندازه كافي خوب خواهد بود كه با مطالعه نكات راهنماي اين كتاب 
 .ا نيز به خودتان استراحت بدهيدهمچنين مي توانيد يك روز در هفته ر. بتوانيد به نمره خوبي دست پيدا كنيد
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  چگونه از اين كتاب استفاده كنيم؟

شامل (روشي كه اين راهنما بر اساس آن ساخته شده است، شما را قادر خواهد ساخت تا فصل هاي اصلي كتاب 
Listening, Reading, Writing & Speaking (را به هر ترتيبي كه دوست داريد، مطالعه كنيد چون هيچگونه 

اگر زمان كافي نداريد، پيشنهاد ميكنم فقط اين كتاب را بخوانيد و تمرينهاي آن را انجام دهيد و . ارتباطي بين آنها وجود ندارد
  .آلي نخواهد بود البته اين راه حل ايده. الزم نيست كار بيشتري انجام دهيد

نكته هايي كه در اين كتاب آمده است توجه اگر زمان زيادي نداريد، من قوياً به شما پيشنهاد ميكنم كه به تمامي 
در انتهاي هر فصل از كتاب، لينكهايي مرتبطي با آن فصل براي شما . كافي داشته باشيد و آنها را در آزمون آيلتس انجام دهيد

  . قرار داده شده است و همچنين جزئيات برنامه ريزي مطالعه نيز در انتهاي كتاب ذكر شده است

آنها را قبل از . يكسري نكات كوچك ذكر شده است كه خالصه اي از نكات مهم هر فصل مي باشددر انتهاي كتاب، 
 .اين نكات باعث مي شوند ذهن شما به آنچه كه واقعاً مهم است، معطوف شود. شروع تمرينات مطالعه كنيد
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  روال امتحان آيلتس

  :قسمت به ترتيب زير برگزار مي گردد 4امتحان آيلتس در 

Listening, Reading, Writing and Speaking  

ممكن است قبل از مابقي قسمتها و در روزهاي قبل از امتحان  Speakingدر ايران لزوماً اينطور نيست و آزمون : توضيح من(
  ).مربوط به سه قسمت ديگر برگزار گردد

Listening  گوش دادن به نوار و پاسخگويي به سواالتي  دقيقه براي 20. دقيقه زمان به خود اختصاص مي دهد 30در حدود
  .دقيقه براي انتقال پاسخها به برگه جواب به شما زمان داده مي شود 10كه مي شنويد و 

Reading  يك ساعت زمان به خود اختصاص مي دهد و شما در اين قسمت، بايد عبارات و متون داده شده را بخوانيد و
همچنين تكاليف ديگري هم هستند كه بعداً در مورد آنها صحبت خواهيم . ا جواب بدهيدسواالتي كه مرتبط با اين متون است ر

  .كرد

Writing  دقيقه اي  40دقيقه اي براي نگارش يك نامه و  20ساعت زمان به خود اختصاص مي دهد كه به دو قسمت  1نيز
  .براي نگارش يك انشاء تقسيم مي گردد

Speaking  ود اختصاص مي دهد كه به سه قسمت معرفي شخصي، نطق كوتاه و بحث تقسيم دقيقه زمان به خ 15ماكزيمم
  .مي گردد
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 Listeningنگاه مختصري به 

 Listening  شما بايد در حين . سوال در اين قسمت مطرح مي شود 40تا  38بخش است كه معموالً بين  4شامل
نوار به هيچ عنوان مكث نمي كند و شما به هيچ عنوان بيشتر از . اينكه به نوار گوش مي دهيد، به سواالت نيز جواب بدهيد

تكنيكهايي ! ترسيده ايد؟ نه، نترسيد. يكبار آن را نخواهيد شنيد و هر چه پيش مي رويد، سواالت به مرور سخت تر خواهند شد
مت اهميتي ندارد به جز در اين قس Spellingبزرگترين تسكيني كه وجود دارد، اين است كه . براي اين قسمت وجود دارند
وقتي آنها . فقط مطمئن باشيد كه جوابهاي شما قابل خواندن و درك شدن باشند. مي شوند Spellلغاتي كه براي شما در نوار 

  .را به برگه جواب منتقل مي كنيد، فقط بايد با مداد اين كار را بكنيد

و حتي كوچك و بزرگ بودن حروف  spellingه نظر من ندارم چون ب چنداني در مورد اين قسمت اطمينان: مترجمتوضيح (
  )در اين قسمت مهم هستنيز 

 Readingنگاه مختصري به 

 Reading  شما در اين قسمت، بايد متون را بخوانيد و سواالت را جواب . سوال است 40بخش و كالً داراي  4شامل
براي هر كدام از اينها، دستورالعمل و . هاي خالي را پر كنيدبدهيد، براي نمودارها، عنوان بگذاريد، جمالت را كامل كنيد يا جا

متون از كتابها، روزنامه ها، مجالت و مطالبي كه بتوان از آنها در آزمون استفاده كرد انتخاب مي شوند كه . مثالهايي هست
سانتر هستند و روشن است متون بخشهاي ابتدايي از انتهايي آ. شامل همه موضوعات از غواصي تا فضانوردي ممكن است باشند

  .كه آخرين متن، مشكلترين متن خواهد بود

خبر خوب اينكه شما با روشي كه بعداً خواهم گفت، واقعاً الزم نيست كه كل متن را بخوانيد و خبر بد اينكه شما زمان   
داريد، همه كارها را انجام  دقيقه اي كه فرصت 60اضافه اي براي انتقال پاسخها به برگه جواب نداريد و شما بايد در همان 

من شاهد بوده ام كه كسي اين كار را انجام داد و منظره خوبي نبود، ديدن جوان . لطفاً اين موضوع را فراموش نكنيد. دهيد
 ضمناً به ياد داشته باشيد كه اين قسمت را.... گرفته بود و گريه مي كرد readingدر  0بيچاره اي كه در اثر اين اشتباه، نمره 

  .بايد با مداد پاسخ بدهيد

 Writingنگاه مختصري به 

 Writing در ابتدا شما بايد يك نامه بر اساس سناريويي كه به شما داده مي شود با حداقل . دو زير مجموعه دارد
قيده در قسمت دوم شما بايد يك انشاء بر اساس موضوعي كه به شما داده مي شود بنويسيد و بر اساس ع. كلمه بنويسيد 150

حداقل كلماتي كه در اين قسمت بايد استفاده نماييد، . تان، راجع به آن قضاوت كنيد يا راه حلي براي يك مشكل ارائه بدهيد
  . كلمه است 250
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با ساختاري كه بعداً به شما براي نوشتن نامه و انشاء خواهم گفت و  استفاده از قوه تصور خودتان، اين ! نگران نباشيد  
البته اين قسمت نياز به كمي تمرين و ممارست دارد اما  بعد از اينكه چند انشاء و ! ا مثل آب خوردن خواهد بودقسمت براي شم

  .نامه نوشتيد، به خوبي براي اين قسمت آماده خواهيد بود و احساس دلگرمي خواهيد كرد

 Speakingنگاه مختصري به 

 Speaking شما قبل از آن مقداري استراحت خواهيد داشت. تبه چند دليل، يك قسمت تفريحي اين آزمون اس .
مصاحبه كنندگان آموزشهاي خاصي . قسمت قبلي خسته شده ايد و بنابراين يك مقدار زيادي آرامش خواهيد داشت 3شما از 

مشغول ديده اند و بدون هيچ دليلي، هميشه لبخند به لب دارند و اين حس را به شما القاء مي كنند كه با بهترين دوستتان 
  .صحبت كردن هستيد

بدين معني كه مصاحبه كننده از شما سواالتي در مورد . شامل يك معرفي خواهد بود Speakingاولين قسمت از   
خودتان، شغل تان، مطالعاتتان، خانواده تان، خواهرها و برادرهايتان، حيواناتي كه ممكن است داشته باشيد و مسائلي مانند آن 

  .ده ترين قسمت اين آزمون استاين سا. خواهد پرسيد

شما . سوال قرار دارد 4يا  3در قسمت بعدي اين آزمون، به شما يك كارت داده خواهد شد كه در آن يك موضوع و   
فرصت داريد يك دقيقه در مورد موضوع فكر كنيد و اگر الزم است، مطالبي را يادداشت كنيد و بعد از آن بين يك تا دو دقيقه 

بعد از پايان يافتن صحبتهاي شما، مصاحبه كننده ممكن است از . وع صحبت كنيد و به آن سواالت پاسخ دهيددر مورد آن موض
  .شما چند سوال اضافه تر نيز بپرسد

اين بحث مرتبط با موضوعي است كه در قسمت . در قسمت پاياني، شما يك بحث را با مصاحبه كننده خواهيد داشت  
شما بايد . اما شامل ايده هاي بيشتر و خالصه تري نسبت به قسمت قبل مي گردد دوم در موردش صحبت كرده بوديد

  .توضيحات و قضاوتهاي بيشتري را بر اساس عقايدتان بيان كنيد

نگران نباشيد، اين براي تست و . در طول اين قسمت، صداي شما بر روي يك دستگاه ضبط صوت، ذخيره خواهد شد  
  . اي شماآزمون مصاحبه كننده است، نه بر

  ).خود داشته باشيد استفاده مي شود Speakingاز اين فايل ذخيره شده، در صورتيكه اعتراضي به نمره  :مترجمتوضيح (
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  Listeningنكات آزمون  -فصل اول 

ود غلبه كنيد، براي اينكه به ترس و هراس خ. افراد از آن هراس دارند  ، چيزي است كه معموالListeningًآزمون  
اين روش بهتر از گوش دادن به راديو يا نوارهاي صوتي . شروع به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني به زبان انگليسي نماييد

  .انگليسي است چون ديدن تصاوير به شما كمك مي كند كه آنچه كه مي شنويد را بهتر بفهميد

Listeningاست، نه يك هديه ، يك مهارت!  

بنابراين اگر شما در اين خصوص . دست كم يك مهارت رشد يافته است Listeningيات من، بر اساس تجرب  
به . خود را تقويت كنيد Listeningآنها به شما كمك مي كنند كه توانايي . احساس ضعف مي كنيد، به نكات زير توجه كنيد

اگر . يك نوع مهارت است كه بايد آن را بياموزيد آن فقط. ياد داشته باشيد كه هيچكس از ابتدا با اين مهارت متولد نشده است
را رها كنيد و به قسمت بعدي  "به خود يك لغت بياموزيد"شما نياز به پيشرفت ندارد، قسمت  Listeningفكر مي كنيد كه 

  .برويد

  به خود يك لغت بياموزيد

يد تا لغاتي كه در يك جمله مي اين است كه گوشهاي خود را آموزش ده Listeningتنها راه بهبود دادن توانايي   
كه نمي توانيد آنها را به  "...بلبلبلبلبلبلبلبلبل"اغلب چيزي كه شما مي شنويد شبيه اين است . شنوند را جداسازي كنند و بفهمند

، براي آموزش خود، اخبار، سخنراني ها. لغات مجزايي بشكنيد و به همين خاطر است كه آنها هيچ احساسي به شما نمي دهند
. را ضبط كنيد و با آنها تمرين كنيد IELTSمربوط به آزمون  listeningبرنامه هاي تلويزيوني، فيلمها و نمونه تستهاي 

چون شما مي توانيد به راحتي اين فايلهاي صوتي را در آن ذخيره كنيد و . تهيه كنيد MP3 Playerپيشنهاد مي كنم كه يك 
ها كوچك و سبك هستند و شما مي  MP3 Player. كنيد Playاست را دوباره به سادگي جمالتي كه برايتان نا مفهوم 

توانيد از آن در زمانهاي فراغت خود، زماني كه سوار اتوبوس يا مترو هستيد يا پياده روي مي كنيد آنرا همراه داشته باشيد و 
  .تمرين كنيد

عبارت، پخش را متوقف كنيد حتي اگر آن عبارت  ابتدا گوش كنيد و هر چه مي شنويد را به خاطر بسپاريد و بعد از هر  
اگر شما معناي آن عبارت را در . سپس آنرا با صداي بلند بگوييد. آن را در ذهن خود چندين بار تكرار كنيد. را متوجه نشده باشيد

باشيد، اين تمرين به شما  اگر شما معناي عبارت را در ابتدا نفهميده. ابتدا فهميده باشيد، اين تمرين تلفظ شما را قوت مي بخشد
فرصت بيشتري مي دهد كه آن را بهتر بشنويد، عبارت را به لغات تشكيل دهنده آن بشكنيد و نسبت به آنها احساس پيدا كنيد 

  .و اگر هنوز مشكل بودند، شما مي توانيد آن عبارت را دوباره گوش بدهيد
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وقتي شما كلمه اي را مي بينيد به اين معني . استآن  "شنيدن"و  "ديدن يك كلمه روي كاغذ"تفاوت بزرگي بين 
بنابراين هر لغتي كه شما مي بينيد حداقل يكبار بايد آن را . نيست كه وقتي شما آن را بشنويد هم بتوانيد آن را تشخيص بدهيد

  .بشنويد

  دندستورالعملها شما را از خطا مصون نگه مي دار

ممكن است احمقانه به نظر برسد، اما واقعاً بايد آنها را . دش را دارددستورالعمل خو Listeningهر قسمت از آزمون   
چه تعداد لغاتي مي توانيد : چرا؟ براي اينكه آنها دقيقاً به شما خواهند گفت كه چه كاري با اطالعات بكنيد. به دقت بخوانيد

ت وجود دارد كه از بين آنها بايد انتخاب كنيد؟ براي جواب استفاده كنيد، آيا الزم است جدولي را تكميل كنيد؟ آيا ليستي از لغا
بنابراين وقتي به شما گفته مي شود كه جواب سه كلمه اي است، دقيقاً سه كلمه در . چند چيز را بايد نامگذاري كنيد؟ و مانند آن

  .براي شما منظور مي شود 0جواب بنويسيد چون در صورت نوشتن دو يا چهار كلمه در جواب، نمره 

  :وشن شدن موضوع، سناريوي زير را بعنوان مثال در نظر بگيريدبراي ر  

  : گوينده در نوار مي گويد

“Well, if you are dieting, try to avoid fruits with lots of fructose like watermelon, 
mango, peaches or grapes.” 

  :سوال اين است

“Name 2 fruits a person on a diet should not eat”. 

قلم ميوه ذكر شده باشد   دويا هر تركيبي از  ”mango, peaches“يا  watermelon, mango: جواب ممكن است
 ,watermelon, mangoيا  ”just in case“: هر كس كه در جواب بنويسد. اما هرگز سه يا چهار قلم نخواهد بود

peaches, grapes براي اين سوال نمره اي نخواهد گرفت.  

  .هم به عنوان يك كلمه شمارش مي شوند theو  aتي لغات شمارش مي شوند، وق :نكته

  دسته بندي كردن سواالت

يا  4بنابراين هر زمان شما به گروههايي شامل . در هر قسمت به گروههايي تقسيم شده است Listeningسواالت   
اولين كاري كه هنگام پخش . كوت خواهد بودثانيه زمان س 30تا  20سوال جواب مي دهيد كه قبل از هر گروه از سوالها  5

به "بعنوان مثال وقتي گفته مي شود . شدن نوار بايد انجام دهيد اين است كه بفهميد كدام گروه از سوالها را بايد جواب بدهيد
اين به سراغ بنابر. ثانيه زمان داريد كه به اين سواالت نگاه كنيد 20به اين معني است كه شما  "نگاه كنيد 4تا  1سواالت 
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كلمات كليدي عبارتند از كلماتي كه ايده اصلي سوال را در . سواالت برويد، آنها را ببينيد و زير كلمات كليدي آنها خط بكشيد
آنها به شما كمك خواهند كرد كه حدس بزنيد چه چيزي خواهيد شنيد؟ ارقام، ساعات، اسامي، مكانها و چيزهاي . خود دارند

  .اين باعث مي شود شما در زمان مشخصي كه داريد، از آن گذر نكنيد. يك خط بكشيد 4زير سوال . ديگري از اين قبيل

، جواب خواهيد به ترتيبي كه مي شنويد 4تا  1سپس شما قطعه اي از يك عبارت را خواهيد شنيد و به سواالت 
سوال هستيد، همزمان سوال بعدي را نيز  اين يعني اينكه شما توانايي داشته باشيد در حاليكه در حال نوشتن جواب يك. داد

. بعد از آن، نوار گروه ديگري از سواالت را براي شما مشخص خواهد كرد و شما همان روش قبل را تكرار خواهيد كرد. بشنويد
اين تكنيك دسته بندي سواالت، بسيار موثر است چون شما را قادر مي سازد كه در يك زمان مشخص روي يك گروه 

  .سواالت تمركز كنيد و لذا آنها را بيشتر تحت كنترل خود خواهيد داشتمشخصي از 

  حواس پرتي

صداي افراد جوان، پير، مرد . نوار از صداهاي مختلفي استفاده مي كند. با صداهاي مختلفي كه مي شنويد، گيج نشويد  
صداي موجود در پس زمينه نيز متفاوت . هو زن و يا حتي لهجه هاي مختلف مثل استراليايي، انگليسي، آمريكايي، ژاپني و غير

براي آن آماده باشيد و اجازه ندهيد . باشد... ممكن است صداي فرودگاه، كافي شاپ، خيابان، سالن سخنراني دانشگاه و . است
به  صداهاي مزاحم را نشنيده بگيريد و. كه اين صدا، حواس شما را پرت كند چون اين دقيقاً چيزي است كه آنها مي خواهند

  .دنبال جوابها باشيد

  به صورت ويژه گوش كنيد

وقتي در حال گوش كردن هستيد، به دنبال توضيجات و جزئياتي مثل تاريخ، مكان، شماره تلفن، ساعتهاي باز بودن   
استفاده از  اگر آنها را شنيديد اما نميدانستيد كه محل. باشيد...) ماشين، دوچرخه، قطار و (مكانها، سال، وسيله هاي حمل و نقل 

بعداً شما وقت خواهيد داشت كه جوابهاي خود را . يادداشت كنيد Listeningآنها كجاست، آنها را در حاشيه دفترچه سوال 
به سراغ سوالي كه نتوانسته بوديد جواب بدهيد برويد و ممكن است آنهايي كه در حاشيه يادداشت كرده ايد، پاسخ . بررسي كنيد
  .سوال باشند

  نويد، جواب بدهيدوقتي مي ش

. دليل اينكه وقتي مي شنويد، جواب بدهيد اين است كه شما سريعاً جمالت را وقتي شنيديد، فراموش خواهيد كرد  
بعد از شنيدن سه جمله، شما قادر . دليل آن هم استرس، زبان بيگانه، ناپايدار بودن جريان اطالعات و چيزهايي مانند آن باشد

به پايان رسيد، شما قادر  Listeningاين بدان معني است كه وقتي هر قسمت از آزمون . تكرار كنيدنخواهيد بود كه اولي را 
  .بنابراين وقتي شنيديد، جواب بدهيد و هيچ چيزي را به بعد موكول نكنيد. نخواهيد بود كه جوابها را به ياد آوريد
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  رو به جلو پيش برويد

. صورت سلسله مراتبي، در هنگام پاسخگويي، جوابها را از دست مي دهيدبدترين چيز در اين زمينه اين است كه شما ب  
براي جلوگيري از اين . يعني شما يك جواب را از دست مي دهيد، بعدي را از دست مي دهيد و همينطور ادامه پيدا خواهد كرد

با كمي تمرين برايتان طبيعي خواهد ممكن است گيج كننده به نظر برسد، اما . رخداد، هميشه دو سوال را زير نظر داشته باشيد
حتي اگر پاسخ يك سوال را از دست داديد، به از دست دادن آن رضايت دهيد و به سراغ . شد و به شما كمك زيادي خواهد كرد

  .سوال بعدي برويد وگرنه سوال بعدي را هم از دست خواهيد داد

  نشانه ها و سرنخها را بدانيد

اگر چيزي را به وضوح نشنيديد . تر تلفظ مي شود و شنيدن و فهميدنش آسانتر استجواب معموالً بلندتر و واضح   
با كمي تمرين متوجه . ممكن است جواب در آن قسمت نباشد) مثل قورت دادن كلمات توسط گوينده يا نجوا و پچ پچ ها(

نحوه امالء يك كلمه گفته شود، يا يك نشانه براي جواب، اين است كه شما تكرار يك كلمه را بشنويد، . تفاوتها خواهيد شد
  .يك رقمي كه ديكته مي شود را بشنويد

  امالء و هجي

ساده نيست و نياز كمي تمرين دارد تا براي آن  Listeningهمانطور كه مشخص است، بخش هجي لغات از آزمون   
واند و هجي كند و اگر به تنهايي از كسي بخواهيد تا اسم شهرهايي كه در زير آورده شده است را براي شما بخ. آماده شويد

اين كار را در مورد شماره تلفنهايي كه آورده . تمرين مي كنيد، ابتدا آنها را هجي كنيد و ضبط كنيد و بعد براي خود پخش كنيد
  .اين تمرين خوبي است و اعتماد و اطمينان شما را بيشتر خواهد كرد. شده است هم انجام دهيد

 Double Zero”  ،“Double“به جاي  ”00“قات در نحوه هجي كردن دو صفر پشت سر هم در اعداد، بعضي او :نكته

O” گفته و خوانده مي شود.  

Cities 

Antananarivo, Brazzaville, Conakry, Gaborone, Johannesburg, Kinshasa, Libreville, 
Lilongwe,  Mogadiscio, Ouagadougou, Windhoek, Islamabad, Rangoon,  Ascension, 
Vancouver, Al Minuya, Qandahar,  Jharkhand 

Numbers 

423-5207-0074,  628-2087-2311,  5167-832-0155,  8746-221-0302,  5337-298-0132,  
5900-231-7621,  4348-663-980,  11-267-55410,  101-9020-7624,  413-2567-9011,  
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782-6721-0412,  479-2001-6792,  821-6283-1382,  492-5241-8921,  941-2042-9142,  
871-5466-0098,  917-5422-3333,  244-1449-2100 

 Listeningانواع تكاليف 

جدول زير به شما انواع تكاليفي كه ممكن . وجود ندارد  IELTSقول من را به خاطر داريد؟ هيچ نكته شگفتي در  
انواع مختلفي از تكاليف كه با دستور العملهاي . وجود داشته باشد را به شما نشان مي دهد Listeningاست در دفترچه سوال 
. بنابراين اگر شما االن آنها را ببينيد و به خاطر بسپاريد، بعداً در زمان صرفه جويي خواهيد كرد. اشتمتفاوت وجود خواهند د

البته شما با تمامي اين موارد در امتحان خود مواجه نخواهيد شد و اين جدول ممكن است كمي خسته كننده به نظر برسد اما 
  .د نه اينكه صبر كنيد تا وقتي پيش آمدند، شما را غافلگير كنندبا آنها آشنايي پيدا كني االنتوصيه من اين است كه 

دستور العمل ذكر شده در   چه كاري بايد انجام بدهيد؟  نوع تكليف
  دفترچه سوال

بين سه يا چهار تصوير، تصويري را كه   انتخاب كردن تصوير
بيشتر توضيحاتي كه در نوار شنيده ايد را 

  .در بر مي گيرد

آن عكس يك دور حرف مربوط به 
  .دايره بكشيد

پاسخگويي به سواالتي با چند 
  جواب

جواب ) سه، چهار يا پنج(يك سوال با چند 
خواهد داشت كه شما بايد گزينه صحيح را 

بعضي وقتها بيشتر از يك . (انتخاب كنيد
  )جواب را بايد انتخاب كنيد

دور حرف مربوط به پاسخ صحيح يا 
  .دور پاسخ صحيح را خط بكشيد

گويي به سواالتي با جوابهاي پاسخ
  كوتاه

پاسخگويي با سه كلمه عيناً مثل آنچه در 
  دستورالعمل سوال ذكر مي شود

جاي خالي يا جدول را با بيشتر از سه 
. كلمه براي پاسخ هر سوال پر نكنيد

  .حداكثر سه كلمه استفاده كنيد

جمله را با آنچه كه مي شنويد تكميل   تكميل كردن يك جمله
  .كنيد

اي خالي را در جمله با حداكثر سه ج
  .كلمه براي پاسخگويي تكميل كنيد

فرمي به شما داده مي شود كه بايد جاهاي   تكميل كردن يك فرم
  خالي آن را پر كنيد

براي پر كردن جاهاي خالي حداكثر از 
سه كلمه براي هر پاسخ مي توانيد 

  .استفاده كنيد
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چند جاي خالي در آن به يك جدول با  تكميل كردن نمودار يا جدول
شما داده مي شود و شما بايد بر اساس 

  .آنچه كه مي شنويد، آن را تكميل كنيد

براي پر كردن جاهاي خالي حداكثر از 
سه كلمه براي هر پاسخ مي توانيد 

  .استفاده كنيد

True / False / Not 
Given   

يك توضيح  كه يا درست است، يا غلط 
آن در است يا اطالعاتي در خصوص 

عبارت مربوط به آن داده نشده است و 
شما بايد در خصوص انتخاب يكي از اين 
ها بر اساس آنچه شنيده ايد، تصميم گيري 

  .كنيد

يا  Falseيا  Trueپاسخگويي با 
Not Given 

چند جمله با تعدادي جاي خالي وجود دارد   پر كردن جاهايي خالي
كه شما بايد آنها را با كلمات درست پر 

يد كه يا آنها را از ليستي كه وجود دارد كن
انتخاب خواهيد كرد يا بر اساس آنچه 
 .شنيده ايد، بايد كلمات را در آنها قرار دهيد

براي پر كردن جاهاي خالي حداكثر از 
سه كلمه براي هر پاسخ مي توانيد 

  .استفاده كنيد

ه براي نوشتن توضيحاتي با يك تا سه كلم نامگذاري نمودارها يا نقشه ها
قسمتهاي مختلفي از يك نمودار يا يك 

  نقشه بر اساس آنچه كه مي شنويد 

نمودار يا نقشه را با يك تا سه كلمه در 
فضاهاي مشخص شده خالي نامگذاري 

  .يا تكميل كنيد

  

  حذف كردن

ك جواب معموالً ي. وقتي شما با سواالت چند گزينه اي مواجه مي شويد، حذف كردن يك تدبير خوب خواهد بود  
 / Trueاين تكليف خيلي شبيه به تكليف . صحيح وجود دارد مگر آنكه دستورالعمل سوال، چيز ديگري را عنوان كرده باشد

False / Not Given شما بايد در خصوص هر انتخاب در سوالتان تصميم گيري كنيد كه آيا صحيح است؟ غلط . است
است و وقتي تصميم گيري كرديد، پاسخي كه صحيح است را انتخاب  است؟ يا اطالعاتي در خصوص آن در متن داده نشده

به . صحيح نخواهند بود و  مي توانند حذف شوند Not Givenيا  Falseدرست است، بنابراين  Trueاگر  .خواهيد كرد
: انتخاب كنيد خاطر داشته باشيد بر اساس دستورالعملي كه در سوال داده شده است، ممكن است از شما خواسته شده باشد كه

  . كداميك صحيح است؟ يا كداميك صحيح نيست؟ به اين دو مورد كامالً دقت داشته باشيد
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  تدبيري براي پر كردن جاهاي خالي

به كلمات كناري جاهاي خالي دقت كنيد تا بفهميد چه چيزي در جالي خالي از قلم افتاده است؟ يك اسم؟ يك   
بدين معني است كه ) … The boy isمثل جمله (سم قبل از جاي خالي باشد صفت؟ يا يك فعل؟ بعنوان مثال اگر يك ا

وقتي يك جاي . (The boy is smiling): يا يك فعل (The boy is small): شما نياز به يك صفت خواهيد داشت
آيا داراي معني است يا خالي را پر مي كنيد، كلمه اي كه يافته ايد را در جاي خالي بنويسيد و كل عبارت را بخوانيد و ببينيد 

  خير؟

  سواالت گيج كننده

اين سواالت ممكن است از كلمات مختلفي كه داراي معاني يكساني هستند استفاده كنند تا شما را گيج كنند و ممكن   
  :مثالً در نوار گفته مي شود. است مترادفها را بيان كنند

 "  All the candidates have to fill an application form" 

  :و سوال اين است 

“The candidates must fill an application” – is it True, False or Not Given?”  

  .يك معني مي دهند Mustو  Have toاست چون  Trueجواب سوال 

  مواظب تله ها باشيد

  تغيير جهت غير منتظره: تله شماره يك

دي مي كند و ناگهان با يك چيز كامالً متفاوتي ممكن است شما بشنويد كه گوينده شروع به صحبت در مور  
: قانون اين قسمت به اين صورت است. اين يك تله است و مراقب باشيد كه در آن گرفتار نشويد. صبحتهايش را ادامه مي دهد

  :مثالً اگر شنيديد كه گوينده مي گويد. آخرين كلمه در نظر گرفته شود

 “I want to visit that gallery on Monday. No, wait, I’ve just remembered that it is 
closed on Monday, so I will go on Wednesday.”  

  .يك تله است Mondayاست و  Wednesdayبنابراين جواب صحيح  ،?When: و سوال اين باشد
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  عموميت دادن: تله شماره دو

يان مي كند و بعد همه آنها را در يك كلمه بيان مي ممكن است شما بشنويد كه گوينده، يك ليستي از چند چيز را ب  
  :مثالً. كند

“Well, I like to swim, hike, and camp – to be involved in outdoor activities.” 

  :اگر سوال اين باشد

“What kind of activities…” 

  .swimming, hiking, campingاست نه  Outdoorجواب صحيح 

  ب جوابهاي صريحانتخا: تله شماره سه

  :مثالهاي زير موضوع را روشن مي كند). و عموماً هم هست(انتخاب جوابهاي صريح مي تواند يك تله باشد   
  :گوينده مي گويد

“This course is a must for all first year students, excluding foreign students”. 

  ,”All the first year students have to take this course“: سوال اين است

جوابهاي صريح كه . است foreign studentsباشد چون اينجا يك استثناء وجود دارد و آن  (F)يا  Falseجواب بايد 
  .در آنها وجود دارد مشكوك هستند و به شما هشدار مي دهند كه دقت بيشتري بكنيد "بدون استثناء"معناي 

  گرامر را چك كنيد

چك كردن گرامر در . دهيد از نظر گرامري مشكل داشته باشد مي تواند پاسخ صحيح نباشداگر پاسخي كه شما مي   
پاسخها مي تواند به شما ايده بدهد كه آيا پاسخ شما صحيح است يا نه؟ مخصوصاً در خصوص سواالتي كه مربوط به پر كردن 

  .جاهاي خالي يا تكميل كردن جمالت هستند

  داز زمان خود عاقالنه استفاده كني

از آن براي چك كردن و كامل كردن . در طول زمان آزمون، شما زمان كوتاهي بين هر عبارت خواهيد داشت  
  .پاسخهايتان استفاده كنيد

  

@Academic_Library@Academic_Library



Ace the IELTS ترجمه  

 

14 

  منتقل كنيد كنيد چابكيپاسخها را با 

الت به دقيقه زمان اضافه براي انتقال جوابها از دفترچه سوا Listening ،10دقيقه زمان براي آزمون  20شما بعد از   
بنابراين اطمينان . برگه پاسخنامه دو رو دارد. تمام استفاده كنيد داشت و شما بايد از اين زمان به چابكيبرگه پاسخنامه خواهيد 

اول تمامي . Readingجوابها را منتقل مي كنيد نه در روي مربوط به  Listeningحاصل كنيد كه در روي مربوط به 
  :برگه پاسخنامه منتقل كنيد و به توصيه هاي زير توجه كنيدپاسخها را از دفترچه سوال به 

 .براي سواالت چند جوابي، يا چند تصويري، فقط حرف مربوط به پاسخ را در برگه پاسخنامه بنويسيد -

 .براي سواالت تكميل يك جمله، فقط پاسخ تان را منتقل كنيد نه كل جمله را -

را بر اساس آنچه كه صحيح است منتقل   NGيا  T، Fفقط  True / False / Not Givenبراي سواالت  -
 ).به صورت كامل هم ميتوان استفاده كرد Not Givenيا  True ،False از: مترجمتوضيح . (كنيد

 .براي سواالت پر كردن جاهاي خالي، فقط كلمه اي كه براي پر كردن جاي خالي استفاده كرده ايد را منتقل كنيد -

 Prof. adviseمثالً اگر نوشته ايد . صه نوشته ايد، صورت كامل آنها را منتقل كنيدبراي جوابهايي كه بصورت خال -
 .Professor adviseبايد بنويسيد 

 .بررسي كنيد كه تمامي پاسخها واضح و قابل فهم باشند -

  .حاال اگر سواالتي جا مانده اند كه جواب نداده ايد، وقت خوبي است كه پاسخ آنها را حدس بزنيد

  !تمرين! رينتم! تمرين

هنگام تمرين كردن، شما . من قوياً توصيه مي كنم كه شما از تمامي نكات گفته شده موقع تمرين كردن استفاده كنيد  
  :نياز به منابع صوتي خواهيد داشت كه ميتوانيد در سايتهاي زير آنها را پيدا كنيد

http://elc.polyu.edu.hk/IELTS/ - take it online, or print the booklet 
http://www.esl-lab.com/ - for this one you will need Real Audio Player 
http://www.international.holmesglen.vic.edu.au - download the sample, print 
booklet 
http://esl.about.com/cs/toefl/a/a_ielts_2.htm 
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شده را هنگام پاسخگويي به سواالت در مورد آنها به كار را گوش كنيد و نكات ذكر  Listening هاي نمونه اين
همچنين مي توانيد يك نمونه . اين تنها راهي است كه مي توانيد واقعاً به تاثيري كه اين نكات دارند، پي ببريد. ببنديد

  .سوال را چندين بار گوش بدهيد تا تكنيك هاي مختلفي را تمرين كنيد
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 Readingنكات آزمون  -فصل دوم 

  ساختار تست

 Academicبيشتر اوقات در . در آيلتس جنرال و آكادميك با هم متفاوت است Readingساختار تستهاي آزمون  
Reading  سه متن بلند از روزنامه ها يا مجالت وجود دارد در حاليكه درGeneral Reading  چندين متن كوچك وجود
متن بزرگتر كه از كتابها، مجالت يا روزنامه  3يا  2بليغات، متون رسمي، جزوات يا از كتب راهنما گرفته شده اند و دارد كه از ت

نيز بصورت گروهي داده مي شوند و دستورالعملهاي هر سوال به  Reading، سواالت Listeningهمانند . ها گرفته شده اند
همچنين سواالت ممكن است قبل يا . م پاراگراف يا بخش از متن تعلق دارندشما خواهند گفت كه هر گروه از سواالت به كدا

  .بعد از متني كه به آن تعلق دارند داده شوند

  زمان خود را مديريت كنيد

، زمان از قبل براي شما مديريت Listeningدر تست . همانطور كه قبالً هم گفتم، زمان بزرگترين دشمن شماست  
وقتي كه شما دفترچه . بنابراين بايد آن را به دقت توسط خودتان مديريت كنيد. اينطور نيست Readingشده است اما در 

 4اجازه بدهيد بگويم كه شما معموالً شما با . سواالت را دريافت مي كنيد، اول بشماريد كه چند قسمت متن در آن وجود دارد
. دقيقه وقت خواهيد داشت 15شما براي هر قسمت روبرو خواهيد شد و اين بدان معني است كه  Readingقسمت متن در 

دقيقه را به  13در واقع . ساعتي كه بايد هر قسمت را شروع كرده و به اتمام برسانيد را براي هر قسمت يادداشت كنيد
ا موفق اگر شم .دقيقه را به انتقال از آن به برگه پاسخنامه اختصاص دهيد 2و ) نوشتن پاسخها در دفترچه سواالت(پاسخگويي 

نشديد كه يك قسمت را در زماني كه برايش تعيين كرده ايد به اتمام برسانيد، در هر صورت از آن بگذريد و به قسمت بعدي 
  )جواني كه نمره صفر گرفت را به خاطر داريد؟(برويد و فراموش نكنيد كه پاسخ سواالت را به برگه پاسخنامه منتقل كنيد 

جوابها را دوباره . داشتيد، مطمئن شويد كه هيچ سوالي را بدون پاسخ نگذاشته ايد Readingاگر شما زمان اضافه در   
چك كنيد و اين به شما فرصتي مي دهد كه اشتباهات را قبل از اينكه تصحيح كننده برگه شما پيدا كند، خودتان آنها را پيدا 

  !كرده باشيد

  !نخوانيد، اسكن كنيد

متون را بخوانيد، اينطور نيست؟  Readingد كه شما الزم نيست در تست ممكن است مضحك و بيهوده به نظر برس  
بهترين . بزرگترين اشتباه اين است كه شما تست را با خواندن كل متن شروع كنيد. اما در هر صورت اين موضوع درست است

پيش برويد و ايده اصلي كه فقط ! سعي نكنيد كه معني هر لغت را بفهميد. چيز آن است كه شما به سرعت تست را اسكن كنيد
  .دو جمله اول از هر كدام كفايت مي كند. معموالً شما الزم نيست كه كل پاراگراف را بخوانيد. هر پاراگراف دارد را بگيريد
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  يك نقشه درست كنيد

چيزي . متن مقابل شما مثل يك كشور جديد و ناشناخته است و خيلي راحت شما در ميان اين كلمات گم مي شويد  
هر پاراگراف در متن، ايده خاص خودش را دارد كه با . ه احتياج داريد، يك نقشه است كه در جهت يابي به شما كمك كندك

اگر . در حاشيه نزديك هر پاراگراف يادداشت كنيد كه موضوع و ايده اصلي آن در مورد چيست. پاراگرافهاي ديگر متفاوت است
! به شما تبريك مي گويم. لماتي از پاراگراف كه ايده اصلي را بيان ميكنند خط بكشيدنوشتن زمان زيادي از شما مي گيرد، زير ك

  .با اين كارها، شما نقشه اي را ساخته ايد كه بعداً براي پاسخ دادن به سواالت به شما كمك خواهد كرد

  قوانين را ياد بگيريد

يك عدد . هند داد كه پاسخ بايد شبيه به چه چيزي باشدآنها دقيقاً به شما نشان خوا. اول دستورالعمل و مثال را بخوانيد  
نكاتي كه در زير گفته مي شوند مهم هستند چون . يا يك نام؟ يا اينكه چند كلمه بايد در جواب بنويسيد؟ و چيزهايي مانند آن

  :باعث تاثير در نمره شما مي شوند

 سبك و شيوه -1

  :به جدول زير توجه كنيد. را رعايت كنيد وقتي مشغول پاسخ دادن هستيد، شيوه گفته شده در مثال

SWEDEN CANADA USA  

  Example1: 55% Divorces rate 

  Example2: first Marriage 

 

  :1مثال 

فرم ها و شيوه هاي . يك عدد و عالمت درصد: ، پس پاسخ شما بايد بر اين اساس باشد "۵۵"%اگر مثال مي گويد 
  !ممكن است به نمره شما صدمه بزند fifty five percent، يا percent 55، ۵۵ديگر مثل 

  :2مثال 

در نمره شما تاثير خواهد  first marriageيا  ١، 1stجواب دادن به شيوه ديگر مثل  ”first“اگر مثال مي گويد 
  .گذاشت

  

@Academic_Library@Academic_Library



Ace the IELTS ترجمه  

 

18 

 محدوديت كلمات -2

حروف اضافه مثل . د بودمعموالً اگر در خصوص پاسخگويي، محدوديتي ذكر شود، شامل محدوديت سه كلمه اي خواه
in, of, to, at  و مانند آنها حروف تعريف و شمارش مثلthe, a, an  بعنوان يك كلمه شمارش و محاسبه

  .دليلي كه پشت اين محدوديت سه كلمه اي وجود دارد، عدم وجود جاي كافي در برگه پاسخنامه است. خواهند شد

 يك سوال، يك جواب -3

ندهيد حتي اگر بيشتر از يك انتخاب براي يك سوال داشته باشيد چون نمره  بيشتر از يك پاسخ به يك سوال
مثالً اگر در يك متن نام سه كشور را مشاهده كرديد كه شرايط جواب را داشتند اما سوال از شما . نخواهيد گرفت

تنها پاسخ صحيح در . يدخواسته بود كه نام يك كشور را بنويسيد، اصالً فكر نكنيد كه نام دو يا هر سه كشور را بنويس
فقط اگر از شما دو نام را خواستند، دو نام را بنويسيد و اگر سه نام را . اين مورد، فقط و فقط نام يك كشور است

  .خواستند، سه نام

 Readingانواع تكاليف 

 تكاليف متفاوت،. پيش روي شما باشد، در جدول زير آورده شده است Readingتكاليفي كه ممكن است در   
چيزي  IELTSبنابراين در آزمون . براي شما مهم است كه آنها را االن مشاهده كنيد. دستورالعملهاي متفاوتي خواهند داشت

همچنين اگر پيشاپيش بدانيد كه در مورد هر تكليفي چه كاري را بايد انجام بدهيد، بعداً باعث . شما را شگفت زده نخواهد كرد
از اين رو در طول تست، شما فقط دستورالعمل را خواهيد خواند تا به . ن صرفه جويي كنيدمي شود كه در زمان خود در امتحا

  . شما مسجل شود كه چه كاري كه از پيش ميدانيد را بايد انجام دهيد

دستور العمل ذكر شده در   چه كاري بايد انجام بدهيد؟  نوع تكليف
  دفترچه سوال

شما . ردچند عنوان پيش روي شما وجود دا  تطابق دادن
بايد مناسبترين عنوان را براي هر پاراگراف 

  .در متن انتخاب كنيد

مناسبترين عنوان براي هر پاراگراف را 
  .از بين عنوانهاي زير انتخاب كنيد

پاسخگويي به سواالتي با چند 
  جواب

جواب ) سه، چهار يا پنج(يك سوال با چند 
خواهد داشت كه شما بايد گزينه صحيح را 

بعضي وقتها بيشتر از يك . (دانتخاب كني
  )جواب را بايد انتخاب كنيد

حرف مربوط به پاسخ صحيح را انتخاب 
  .كنيد
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پاسخگويي به سواالتي با جوابهاي 
  كوتاه

پاسخگويي با سه كلمه عيناً مثل آنچه در 
  دستورالعمل سوال ذكر مي شود

بيش از سه كلمه براي پاسخگويي به 
  .سواالت زير استفاده نكنيد

جمله را با آنچه كه خوانده ايد تكميل   ميل كردن يك جملهتك
  .كنيد

جاي خالي را در جمله با حداكثر سه 
كلمه از كلماتي كه در متن خوانده ايد، 

  .تكميل كنيد

يك جدول با چند جاي خالي در آن به  تكميل كردن نمودار يا جدول
شما داده مي شود و شما بايد بر اساس 

  .آن را تكميل كنيدآنچه كه خوانده ايد، 

جدول يا نمودار زير را با اطالعاتي كه 
در متن خوانده ايد، حداكثر با سه كلمه 

  .تكميل كنيد

True / False / Not 
Given   

يك توضيح  كه يا درست است، يا غلط 
است يا اطالعاتي در خصوص آن در 
عبارت مربوط به آن داده نشده است و 

از اين شما بايد در خصوص انتخاب يكي 
ها بر اساس آنچه خوانده ايد، تصميم 

  .گيري كنيد

متن را بخوانيد و به توضيحات داده 
اگر درست است، . شده نگاه كنيد

True  ،اگر غلط استFalse  و اگر
اطالعاتي در خصوص آن در متن داده 

. را بنويسيد Not Givenنشده است، 

ي وجود دارد چند جمله با تعدادي جاي خال  پر كردن جاهايي خالي
كه شما بايد آنها را با كلمات درست پر 
كنيد كه يا آنها را از ليستي كه وجود دارد 
انتخاب خواهيد كرد يا بر اساس آنچه در 
متن وجود داشته است، بايد كلمات را در 

  .آنها قرار دهيد

خالصه داده شده زير را تكميل كنيد 
براي تكميل آن از كلماتي كه در كادر (

  ).ه شده است، استفاده كنيدزير داد

نوشتن توضيحاتي با يك تا سه كلمه براي  نامگذاري نمودارها يا نقشه ها
قسمتهاي مختلفي از يك نمودار يا يك 

  نقشه بر اساس آنچه كه خوانده ايد 

. نمودار يا نقشه زير را نامگذاري كنيد
بيشتر از سه كلمه براي پاسخگويي به 

  .هر سوال استفاده نكنيد
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  !ماهيگيري كنيد

ببينيد موضوع مرتبط با هر سوال يا . سواالت را يك به يك بخوانيد. حاال زماني است كه پاسخها را مثل ماهي بگيريد  
  .موضوع نزديك به آن در متن كجاست و آن را بر اساس نقشه اي كه تهيه كرده ايد، در پاراگراف مرتبطش پيدا كنيد

  نبرد خود را انتخاب كنيد

فراموش نكنيد آن را با عالمتي مثل . هر سوال از شما زمان زيادي گرفت، تسليم بشويد و به سراغ بعدي برويداگر   
اگر سواالت سخت . براي خودتان مشخص كنيد كه بعداً هنگام بازگشت شما به سواالت برايتان قابل شناسايي باشد ”?“

دليل ديگر آنكه اگر شما . زيادي را ممكن است از دست بدهيدبخواهند وقت شما را بيش از اندازه بگيرند، سواالت ساده 
سواالت سخت تر را رها كنيد و سواالت ساده تر را جواب بدهيد، متن را بيشتر خواهيد فهميد و بنابراين پاسخگويي به يك 

  .سوالي كه ممكن است حيله اي در آن باشد، براي شما ساده تر خواهد شد

  از آرايش متن استفاده كنيد

اين بدان معني است كه متنها و پاراگرافها بر اساس قوانيني . هر متن و هر پاراگراف موجود در آن، ساختار معيني دارد  
معموالً پاراگراف اول شامل ايده اصلي متن و نظر نويسنده آن است و آخرين پاراگراف اغلب شامل خالصه اي . نوشته شده اند

ف ساختار خودش را دارد كه اين ساختار، شبيه به ساختار كل متني است كه در آن قرار هر پاراگرا. از نكات مهم هر متن است
عقيده و ايده كلي معموالً در مقدمه است و اين بدان معني است كه . هر پاراگراف شامل مقدمه، بدنه و نتيجه گيري است. دارد

  .ت، كافي است كه مقدمه آن را بخوانيداگر شما ميخواهيد به سرعت بدانيد كه هر پاراگراف درباره چه چيزي اس

  لغات كليدي را پيدا كنيد

بعنوان مثال، اگر سوال . لغات كليدي، لغات اصلي هستند كه در سوال وجود دارند و شامل مهمترين اطالعات هستند  
بارت خواهد بود از سه لغت كليدي در آن ع "...كارفرمايان احتماالً فارغ التحصيالني را استخدام مي كنند كه": اين باشد

لغات كليدي هر سوال را تشخيص بدهيد و در متن به دنبال آنها بگرديد زيرا جواب . "استخدام"و  "فارغ التحصيل"، "كارفرما"
اگر يكي از آنها را پيدا كرديد، توقف نكنيد و ادامه بدهيد زيرا ممكن است در متن، . سوال در نزديك آن كلمات خواهد بود

  .وجود داشته باشندكلمات بيشتري 

  يتدبيري براي سواالت تطابق

بيشتر از يك بار استفاده شوند،  نمي تواننداگر دستورالعمل مي گويد كه عناوين . اول دستورالعمل و مثال را بخوانيد 
به اشتباه  اين كار باعث مي شود كه شما مجدداً از آن. عنواني كه در مثال ذكر شده است را از ليست عناوين موجود خط بزنيد
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سپس به نقشه اي كه تهيه كرده ايد مراجعه كنيد و !). و باور كنيد كه اين يكي از اشتباهات بسيار معمول است(استفاده نكنيد 
به ليست عناوين مراجعه كنيد و . متن را مرور كنيد، نقشه را نگاه كنيد كه درباره ايده اصلي در اولين پاراگراف چه مي گويد

كه بيشترين شباهت معنايي با ايده ذكر شده در نقشه دارد را در كنار آن پاراگراف بنويسيد و عيناً همين كار را  شماره عنواني را
اگر تطابق دادن يك پاراگراف سخت بود، آن را رها كنيد و به سراغ بعدي برويد و . انجام بدهيد... سوم و  براي پاراگرافهاي دوم،

  .بعداً به سراغ آن برگرديد

 True / False / Not Givenبراي سواالت  تدبيري

اگر . است Trueاگر توضيح به وضوح در متن وجود داشته باشد، پاسخ آن   براي اينكه آن را براي شما ساده تر كنيم،  
يا  Trueاست و اگر شما نتوانستيد جمله اي را پيدا كنيد كه  Falseمتن به وضوح خالف توضيح را گفته باشد، پاسخ آن 

False  باشد، آنگاه پاسخNot Given بهترين توصيه در اين خصوص، اين است كه بر اساس تفكر خودتان در مورد . است
در غير اينصورت چيزي كه رخ مي دهد اين است كه شروع به تصميم گيري بر اساس منطق . يك سوال تصميم گيري نكنيد

  .مسير اشتباه هدايت خواهد كردخودتان در خصوص آن سوال خواهيد كرد كه اين امر، شما را به 

  تدبيري براي سواالت چند جوابي

، بزرگترين كمك براي شماست با اين تفاوت True/False/Not Givenدر مورد اين سواالت استفاده از تكنيك   
، بايد براي هر جوابي كه احتمال مي دهيد درست باشد. كه شما بايد از آن تكنيك در انتخاب پاسخ هر سوال استفاده كنيد

 Not Givenيا  Falseدر نهايت، جوابهايي كه بصورت . تصميم بگيريد كه آيا آن جواب، صحيح، غلط يا داده نشده است
به ياد داشته باشيد كه پاسخي . عالمت زده ايد، صحيح هستند True عالمت خورده اند، درست نخواهند بود و آنهايي كه با

آن را گفته باشد و  متضادر موردش گفته باشد و پاسخي غلط است كه متن دقيقاً را د همان چيزصحيح است كه دقيقاً متن 
به خاطر داشته باشيد كه مواردي نيز وجود خواهند داشت كه در آنها تمامي  .خواهد بود Not Givenدر غير اينصورت، پاسخ 

را به دقت مطالعه كنيد تا بدانيد كه چه كاري بنابراين دستورالعملها . انتخابها صحيح هستند يا هيچكدام از آنها صحيح نيستند
  .بايد انجام دهيد

  تدبيري براي پر كردن جاهاي خالي

اين بايد . اول از همه سعي كنيد بفهميد كه ايده اصلي در جمله اول چيست؟ سپس آن را در نقشه خودتان پيدا كنيد  
بايد دنبال جواب  كجااال وقتي كه شما فهميديد كه ح. شما را به پاراگرافي برساند كه پاسخ را در خود مخفي كرده است

اطراف جاي خالي را نگاه كنيد تا متوجه شويد كه چه چيزي گم شده . بايد بگرديد چه چيزيبگرديد، بايد بدانيد كه دنبال 
  :است؟ يك اسم؟ يك صفت؟ يا يك فعل؟ مثالً در اين مثال چه چيزي گم شده است؟
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 “She ____ around and saw him in the corner”?  

  : انتخاب داريد 4شما 

happy, man, looked, smiled 

حاال موقع آن است كه متن را  ؟Smiledيا  Lookedاما كداميك؟ . واضح است كه شما احتياج به يك فعل داريد
ت اول، دوم و آخر را توجه داشته باشيد كه فقط جمال. بخوانيد و ببينيد كه جواب سوال در كجاي متن است و آنجا را بخوانيد

  !خواهد بود lookedبخوانيد و البته كه جواب درست 

. بعضي مواقع، كلماتي در كنار جاي خالي وجود دارند كه به شما نشاني هايي مي دهند كه چه نوع لغتي گم شده است  
  :مثالً در جمله زير

“Main physical activities in the summer camp are fishing, ________ and swimming.” 

  . تمام شده باشد تا جاي خالي را با آن پر كنيد ingكه با  hikingطبيعتاً شما به دنبال لغتي خواهيد گشت مثل 

  :دو نوع پر كردن جاهاي خالي وجود دارند

 .از لغات كه شما مي توانيد از بين آنها انتخاب كنيد ليستي )1

 .متن پيدا كنيد و شما بايد لغت را از داخل وجود نداردليستي  )2

مي توانيد  فقط يك باروقتي شما لغتي را از داخل ليست انتخاب مي كنيد و دستورالعمل به شما مي گويد كه از هر كلمه 
اگر بيشتر از يك جواب ممكن بود، همه را بنويسيد و . استفاده كنيد، آن را در جاي خالي بنويسيد و از داخل ليست خط بزنيد

  .يك بهتر است انتخاب كنيد كه كدام

سپس بهتر است آن را حدس بزنيد . اگر ليستي به شما نداده باشند، سعي كنيد از داخل متن يك لغت را بدست آوريد
بعد از اينكه در خصوص . چون باعث مي شود در زمان صرفه جويي كنيد و شانس شما را براي انتخاب صحيح بيشتر خواهد شد

متن بايد به شما احساس و معني صحيح . رد، تصميم گرفتيد، يكبار ديگر كل متن را بخوانيدلغتي كه بايد در جاي خالي قرار بگي
وقتي به سراغ جاي خالي دوم مي رويد، يادتان باشد كه معموالً بيشتر از دو جاي خالي . بدهد و از نظر گرامري نيز صحيح باشد

گراف اول پيدا كرديد، دومين جاي خالي در پاراگراف دوم قرار يعني اگر شما اولين جاي خالي را در پارا. در يك پاراگراف نيست
  .خواهد داشت و الي آخر
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  فرضيات باعث تمامي غلط هاست 

وقتي سوالي را پاسخ مي دهيد بايد بر اساس حقايقي . در متن دنبالش بگرديد. فرض نكنيد كه شما جواب را مي دانيد  
تكيه بر دانش شخصي، چيز طبيعي است ! دانش شخصي خود را فراموش كنيد تجربيات و. باشد كه در پاراگراف نوشته شده اند

بنابراين بعضي مواقع آنها از اين مورد در آيلتس استفاده مي كنند كه شما را فريب بدهند تا جواب را بر . كه در شما وجود دارد
  . د دارداساس آنچه مي دانيد يا باور داريد انتخاب كنيد نه بر اساس آنچه كه در متن وجو

  !تمرين! تمرين! تمرين

تنها راهي كه مي تواند . خواندن متون بر اساس روشي كه در اين فصل توضيح دادم، بايد دومين خاصيت شما باشد  
هنگاميكه تمرين مي . باعث شود اين اتفاق رخ بدهد، تمرين كردن هنگام خواندن متون بر اساس نكات گفته شده است

به مواردي كه اشتباه . ام كنيد و سپس جوابهاي خود را بر اساس كليد پاسخها، بررسي كنيدرا تم Readingكنيد، تست 
جواب داده ايد، توجه كنيد نه به آنهايي كه درست جواب داده ايد و بفهميد كه چرا آنها را درست جواب نداده ايد و سعي 

  . هند شدلذا آن اشتباهات ديگر تكرار نخوا. كنيد كه آنها را به خاطر بسپاريد

مثل پاسخنامه  Readingشكل پاسخنامه در . با ساعت تمرين كنيد و جوابهايتان را به پاسخنامه منتقل كنيد  
Listening هنگام تمرين، هم تست هاي   .استGeneral Reading را كار كنيد و هم تستهاي Academic 
Reading بيشتري براي تمرين كردن نسبت به تستهاي  تستهاي آكادميك. اين توصيه دو دليل دارد. را تمرين كنيد

جنرال وجود دارند و اين تدبيري خواهد بود كه نمره شما را باالتر ببرد چون آماده شدن براي يك چيز بدتر، شما را به 
 General Readingبه مراتب سخت تر از  Academic Reading .نسبت به يك چيز بهتر اميدوارتر مي سازد

  .ادميك آماده باشيد، جنرال براي شما مثل آب خوردن خواهد بوداست و اگر براي آك

اما من تصميم گرفتم منابعي كوچكي شامل . بطور معمول، شما نياز داريد كه متوني را بخريد تا با آنها تمرين كنيد  
  تستهاي مجاني را براي شما پيدا كنم و به شما معرفي كنم

http://www.gday.ru/ielts/reading/generalreading/ 
http://www.gday.ru/ielts/reading/academicreading/ 
http://www.ielts.org/_lib/pdf/1969_IELTSappForm05.pdf 
http://www.onestopenglish.com/Exams/pdfs/uffizi_reading.pdf 
http://www.selfaccess.com/www/sa/sa/htm/sa_samples.php 
http://education.kulichki.net/lang/ieread.html 
http://international.holmesglen.vic.edu.au/ie_read.htm 
http://www.ieltshelpnow.com/sample_tutorials.html 
http://www.examenglish.com/IELTS_reading.htm  
http://9ielts.topcities.com, http://www.aippg.net/forum/   
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 Writingنكات آزمون  -صل سوم ف

  :دو قسمت وجود دارد General Writingهمانطور كه به خاطر داريد، در آزمون  

  نوشتن يك نامه: قسمت اول
  نوشتن يك انشاء: قسمت دوم

 .دقيقه هم براي انشاء زمان باقي خواهد ماند 40دقيقه وقت بگيرد و بنابراين  20نوشتن نامه نبايد از شما بيشتر از 
اما خوب اينجا يك . معموالً همه ما در نوشتن نامه يا انشاء، خصوصاً به انگليسي، به اندازه اي كه بايد خوب عمل نمي كنيم

را به قدري آسان مي سازد كه هر كسي ميتواند از عهده اش بر  "نوشتن"سورپرايز وجود دارد و آن هم تكنيكهايي است كه 
  .ي دهيمپس با هم به كارمان ادامه م. بيايد

  چند رهنمود كلي: اول

يا همان نامه و  writingيكي براي قسمت اول . شما دو برگه پاسخنامه دريافت خواهيد كرد كه بر روي آن بنويسيد
يك خط . نوشتارتان را مرتب، تميز و طوري بنويسيد كه خوب در نظر بيايد. يا همان انشاء writingديگري براي قسمت دوم 

اگر مرتكب اشتباهي شديد، آن را خط خطي . ها قرار بدهيد و در حاشيه هاي برگه پاسخنامه چيزي ننويسيدخالي بين پاراگراف
  .نكنيد و فقط يك خط بر روي آن بكشيد

اگر دستورالعملي وجود داشت كه از شما خواسته بود چندين مورد را در خصوص چيزي بنويسيد، آنها را بصورت 
A,B,C  شما بايد به تصحصح كننده . اين براي نمره شما مهم است. رد هر يك از آنها توضيح بدهيدشروع كرده و در مو...  و

نوشتار، نشان بدهيد كه دستورالعملها را خوانده ايد و آنها را فهميده ايد چون در غير اينصورت او ممكن است بر خالف اين فكر 
  :اينها چند نمونه دستورالعمل هستند. كند

  هيدوضعيت را توضيح بد -
  مشكلتان را توضيح بدهيد -
  راه حل پيشنهاد بدهيد -

اين كار مطلقاً ممنوع . يكي از بارزترين اشتباهات اين است كه دستورالعمل داده شده براي تكليف نوشتار را كپي كنيد
تورالعمل شما فقط وقتي مي توانيد آنچه در دس. است، وقت با ارزش را تلف مي كند و باعث از دست دادن نمره مي شود

  .خواسته شده است را بنويسيد كه از لغات و كلمات ديگري براي بيان آن استفاده كنيد

لغت  250لغت براي نامه و  150(بنابراين اگر نتوانستيد كه به سقف تعيين شده لغت . طول نوشتار خيلي مهم است
 .برسيد، سعي كنيد به اين سقف نزديك بشويد) براي انشاء
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آنها را به كار ببنديد و كاري كه شما در خصوص نوشتارتان . هم براي نامه و هم براي انشاء صادق هستند اين قوانين ساده،
  .انجام بدهيد، اثر خوبي را در تصحيح كننده نوشتار شما بر جاي خواهد گذاشت

  نامه – Writing Task1نكات 

  انواع نامه ها

  :خواهدنوع نامه را از شما ب 4امتحان ممكن است فقط يكي از 
  درخواست اطالعات/ نامه شكايت  -
  نامه درخواست استخدام -
  نامه شخصي -
  نامه رسمي اداري -

وقتي كه نامه شما توسط تصحيح . قوانيني براي چگونگي نگارش هر يك از نامه هاي نوع هاي فوق وجود دارند
بنابراين من در اينجا به شما يك . ردار استكننده درجه بندي مي شود، ساختار، كلمات، سليس بودن و زبان از اهميت برخو

نمونه از هر نوع از اين نامه ها را با هم با جمالت و فرمهاي گفتارشان نشان خواهم داد و شما تنها كاري كه الزم است انجام 
اهم داد همچنين من به شما مثالهايي را نشان خو. دهيد، اين است كه اطالعات مخصوص مطلب خودتان را در آن قرار دهيد

  .كه به شما نشان خواهد داد نامه شما چه شكلي بايد داشته باشد

  شكايت نامه

اين نوعي از نامه است كه شما بايد در خصوص يك موضوعي، شكايت بنويسيد كه ممكن است در مورد چيزي كه 
شما بايد آن را شرح . اده است، باشدشما خريده ايد، يا خدمات بدي در مورد چيزي به شما داده اند، يا اتفاقي كه براي شما رخ د

  .بدهيد و درخواست عملكرد مناسبي را از سوي افراد وابسته داشته باشيد

  : پاراگراف وجود دارد كه بايد اينگونه باشد 4در اين نوع از نامه، 

  .)يا با نوشتن نام شخصي كه در دستورالعمل سوال به شما داده شده است(شروع شود  ,Dear Sir/Madamبا  -1
 :شرح بدهيد كه از چه چيزي شكايت داريد) در يك يا دو جمله(بصورت كوتاه 

I’m writing to express my dissatisfaction with the tape recorder that I purchased in 
your store. 

  .جزئيات بيشتري را شرح دهيد -2
A (چه چيزي رخ داده است، چه مشكلي وجود دارد: 
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I purchased a tape recorder in your store on 12/3/2005, just 3 days ago. After a few 
times that I used it, the “Play” button broke off. 

B (شما از چه چيزي احساس بدشانسي مي كنيد:  
I was very surprised to see the new improved model with 2 years of warranty 
breaking so soon and for no reason at all. 

  C (شما چه كاري براي رفع اين مشكل انجام داديد:  
I contacted your store immediately in order to return the tape recorder and spoke to 
the shift manager. He refused to replace the tape recorder and suggested that I had it 
repaired. 

D (ا چه احساسي در مورد اين مشكل داريدشم:  
You can imagine how receiving this offer upset me. 

  .شما حتي ميتوانيد آن را به چند بخش تقسيم كنيد. اين پاراگراف بايد بلندترين پاراگراف در طول متن نامه باشد
  

و اين كه چه كاري انجام خواهيد داد اگر آنها در مورد كاري كه آنها شما مي خواهيد كه آنها انجام بدهند بنويسيد   -3
 :چيزي كه مي خواهيد را انجام ندهند

I insist that you replace the damaged tape recorder and send me a new one. Otherwise 
I will be forced to stop my payments to your store. 

 
 :پايان دهنده رسمي نامه را بنويسيد، نام و امضاء خودتان را هم در آخر بنويسيد -4

I look forward to hearing from you. 
  :، به اين صورت امضاء كنيدمي دانيداگر نام كسي كه برايش مي نويسيد را 

Yours sincerely,  
John Smith 

  :اين صورت امضاء كنيد، به نمي دانيدكسي كه برايش مي نويسيد را  اگر نام
Yours faithfully, 
John Smith 

  
  جمالت مفيد

  
اگر به خاطر سپردن همه آنها . جمالتي كه در ادامه خواهد آمد، كاري مي كنند كه نامه شما را خوب به نظر برسد

ا اين عنوان، استفاده براي شما سخت است، فقط يكي را براي هر پاراگراف به خاطر بسپاريد و از آن براي هر نوع نامه اي ب
  .كنيد

  
  :براي پاراگراف اول

 
• “I am writing to complain about…”  
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• “I am writing in regard to…”  
• “The reason I am writing to you is (a problem with…)”  
• “I am writing to express my concern about/dissatisfaction with…”  
• “I would like to bring the matter of … to your attention.”  
• “I would like to draw your attention to …”  

 
  :براي پاراگراف دوم

 
• “I was supposed to receive … Unfortunately, that never happened.”  
• “You can imagine how unhappy I was to discover …”  
• “I regret to inform you that your service was below my expectations.”  
• “When I tried to contact you by phone, no one could offer me any sensible 
answer.”  
• “I contacted your representative in …. Unfortunately, he denied me the service 
that I requested.”  

 
  :براي پاراگراف سوم

 
• “The ideal solution would be … “  
• “I hope you can settle this matter by …(doing something)”  
• “I insist on getting a refund of …”  
• “Please look into this matter as soon as possible.”  
• “I believe this matter deserves your urgent attention.”  

 
  :نامه از يك شكايت نمونه اي

  
  :مثال به شما نشان خواهد داد كه يك نمونه خوب از يك نامه شكايت چگونه بايد باشد اين

  
Dear Sir/Madam,  

The reason I am writing to you is poor quality of a food processor, which I 
bought in your store two weeks ago. After only two times it was in use, 
problems started to appear.  
 
The first malfunction that I noticed was safety lock that demanded applying of great 
force. My wife had to ask me for help, because she wasn’t strong enough to push the 
safety lock through. We discovered another problem when tried to use the blender. I 
put some ice-cream and milk in the blender and pushed the “Start” button. It started 
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working but suddenly got stuck and we were unable to use it since. I was very 
surprised to discover that much problems in a quite expensive model.  

Naturally, I returned the blender to you to be replaced with a new one. Your assistant 
said that I would have to wait only a week. After two weeks the food processor had 
still not arrived. Finally, four weeks later, I was contacted by your representative. 
Imagine my feelings when I learned from him that I cannot receive the same model of 
food processor as I bought. As a solution he offered that I upgrade my model to a 
better one and this too will take two weeks. I am very disappointed with both the 
equipment and the service have I received Therefore I expect a full refund of 180$ as 
soon as possible. 

Yours faithfully, 
 Mr. Smith  

 نامه درخواست اطالعات
 

بعنوان مثال، ممكن است شما ممكن . اين نامه اي است كه شما براي يك شخص جهت دريافت اطالعات مي نويسيد 
ركت قطار را بگيريد يا ليست كتابهايي با عنوان مشخص يا خط سير سفري كه در آفريقا رزرو كرده ايد است بخواهيد ساعات ح

  .را بخواهيد
  

  :در اين نوع نامه، سه پاراگراف وجود دارد كه بايد شبيه به اين باشند  
  

 ).يا با نام شخصي كه در دستورالعمل سوال داده شده است(شروع شود  Dear Sir / Madamبا  -1
  .بدهيد كه شما عالقمند به گرفتن چه نوع اطالعاتي هستيد) در يك يا دو جمله(رح مختصري ش

 
“I am writing to ask for information about membership in the Shape sports club.”   

ه موقع و با چه شرح بيشتري در مورد جزئيات اينكه شما چه كسي هستيد، دقيقاً چه نوع اطالعاتي مي خواهيد، چرا، چ -2
اين بايد بزرگترين . به اطالعات احتياج داريد) مثالً يك نامه، يك فكس، از طريق تماس تلفني يا نظير آن(فرمي 

 .پاراگراف در كل نامه باشد
  :رسمي نامه را بنويسيد، نام و امضاء خودتان را هم در آخر بنويسيدپايان دهنده  -3

I look forward to hearing from you. 
  :، به اين صورت امضاء كنيدمي دانيداگر نام كسي كه برايش مي نويسيد را 

Yours sincerely,  
John Smith 

  :، به اين صورت امضاء كنيدنمي دانيدكسي كه برايش مي نويسيد را  اگر نام
Yours faithfully, 
John Smith 
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  نمونه اي از يك نامه درخواست اطالعات
  

  :اهد داد كه يك نمونه كامل از يك نامه درخواست اطالعات چگونه بايد باشداين مثال به شما نشان خو
  

Dear Sir/Madam, 
  
I am writing to ask for complete itinerary of a trip to Africa that I booked with your 
company. 
The trip I refer to starts on August 12, 2005. I am supposed to leave with a group of 
16 people. The information I would like to obtain should include the following: 
 

1. Names and phone numbers of other people in my group. 
2. Airline names, flight numbers, departure and arrival times. 
3. Names and locations of hotels that you have booked for me, and on what bases, 

bed and breakfast, half board or full board. 
4. A list of optional day trips that are available and their prices. 
5. A list of local doctors I can contact in case of emergency. 
6. A contact number for your company representative in Africa. 
7. A receipt for the payment I have made on July 28, 2005. 

 
You could send the above-mentioned information to my e-mail or a fax. I would like 
to receive it as soon as possible but not later than a week before my flight. 
I look forward to hearing from you.  

Yours faithfully,  
Mr. Smith 

  نامه درخواست استخدام
  

در زندگي واقعي شما بايد . اين نامه اي است كه شما براي يك منصب خاص شغلي كه اشغال نشده است مي نويسيد
. فايت مي كندرزومه خودتان را نيز به آن پيوست نماييد كه البته در آزمون آيلتس احتياجي به به آن نيست و فقط نوشتن نامه ك

  :پاراگراف الزم داريم كه به شرح زير هستند 4در اين نوع نامه 
  
و نوشتن ) يا با نام شخصي كه در دستورالعمل سوال داده شده است( Dear Sir / Madamشروع نامه با  -1

 .تاينكه شما براي چه موقعيت شغلي درخواست استخدام داريد و اين موقعيت شغلي در كجا آگهي شده بوده اس
“I would like to apply for the position of secretary advertised in ‘Herald Tribune’ of 
April 15

th 
2005.”  
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 :در مورد مهارتها، مدارك تحصيلي و تجربياتتان بنويسيد -2

 
“I am a Software Engineer with more than ten years of experience in …”  
“I graduated in Some Study Course from Famous University, 1996”  
“At present I am employed as a … by company …”  
“I am familiar with…”  
“My skills include working with …, performing …, managing…”  
“In course of my present job I have been responsible for the planning and 
organization of …”  
“I am used to working at a fast pace to meet deadlines”. 

  .همانطور كه در نامه هاي قبلي گفتيم، اين پاراگراف بايد بزرگترين پاراگراف در كل نامه باشد
  

 انگيزه خودتان را در همكاري شرح دهيد و درخواست يك. توضيح دهيد كه چرا شما به اين شغل عالقمند هستيد -3
 :زمان مالقات حضوري در نزديكترين زمان ممكن بكنيد

  
 
“I would like to apply my skills in your company.”  
“I believe the position you offer will give me opportunity to...”  
“If you find my skills and experience suitable, please contact me to schedule an 
interview.”  
“I am looking forward to discussing my credentials with you personally.”  
 

 :از شخص مخاطب تشكر كنيد و مثل نامه هاي قبلي، از پايان دهنده استاندارد نامه استفاده كنيد -4
 

“Thank you for your time and consideration.” 
 

  :، به اين صورت امضاء كنيددانيدمي اگر نام كسي كه برايش مي نويسيد را  
Yours sincerely,  
John Smith 

  :، به اين صورت امضاء كنيدنمي دانيدكسي كه برايش مي نويسيد را  اگر نام
Yours faithfully, 
John Smith 
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  نمونه اي از يك نامه درخواست استخدام
  

Dear Sir/Madam,  

I would like to apply for the position of flight attendant, advertised in “The Wings” 
issue of October 2005. 
 
As you can see from my CV, I am a flight attendant with 5 years of experience. I had 
a one-year apprenticeship with United Airways, and the following 3 years I worked 
for Sky-High Airlines. The last year I was working for Air Comfort Airlines, 
providing customer service to first class passengers. 
I have a pleasant personality and good communication skills. I am familiar with 
service and emergency instructions, and used to working unsupervised. My 
experience includes administering first aid to ill passengers and dealing with unusual 
incidents. I am available to work weekends, holydays and overtime. 
 
If you find my skills and experience suitable, please contact me to schedule an 
interview. I am looking forward to discussing my credentials with you personally. 
 
Thanks you for your time and consideration.  
 
Yours faithfully,  
S. Holts 
 

  نامه شخصي
  

اينجا اين نامه قوانين سخت و متعددي ندارد و من . نامه شخصي معموالً براي يك دوست يا يك خويشاوند نوشته مي شود
  :چند پيشنهاد دارم كه مطلب را براي شما روشنتر مي كند

  
و بعد از آن معذرت خواهي براي  ”My dearest Charlie“يا  ”Dear Linda“شروع با عباراتي مثل  -1

 فراموشي در نوشتن نامه
“I am sorry I haven’t written for so long.” 

  :و بعد از آن قصد خود را از نگارش نامه بنويسيد
 
“I am writing to thank/tell/ask/apologize/wish…”  
 

اين بزرگترين پاراگرافي است كه در اين نوع از . به آن اشاره كرديد 1شروع كنيد به نوشتن عنواني كه در پاراگراف  -2
 .اگر امكان داشت، ميتوانيد مطلب خود به دو پاراگراف تقسيم نماييد. نامه ها بايد وجود داشته باشد
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 :اءامض -3

“With best wishes, Kathy” 
“Yours, Louse”  
“With love and many thanks from me, Diana” 
 

  از يك نامه شخصي نمونه اي
  

Dear Sarah,  

I am sorry I haven’t written for so long. My work keeps me so busy, that I never have 
a minute to myself. I am writing to invite you to my wedding. Since you have never 
met my future husband, you must have a million questions running through your 
mind right now. I hope I can tell you enough to put your mind at ease until we meet. 
Five months ago I decided to take a cruise to Bahamas, to get away for a little while. 
And on that cruise Faith arraigned for me to meet my future husband Alan. He is the 
most wonderful, loving person you could ever imagine and we are very happy 
together.  

The wedding will take place at my parents’ mansion. The date is October 
17, at 7 o’clock. I am so looking forward to introducing you to Alan, and he 
can’t wait to meet you too. I told him all about you and our friendship.  

With love, 
Amy. 

  
  نامه رسمي اداري

  
، يك )امه، درخواست اطالعات، درخواست استخدام و شخصيشكايت ن(هر نامه اي غير از چهار مورد ذكر شده فوق 

اين نامه ممكن است شامل توضيحات شما خطاب به يك كتابخانه در مورد كتابهايي باشد كه هرگز . نامه رسمي اداري است
  .د، باشدپس داده نشده اند يا يك نامه به يك شركت اجاره دهنده اتومبيل در مورد تصادفي كه شما در آن نقشي داشته اي

  
  :پاراگراف به شرح زير هستند 4اين نوع نامه ها داراي 

  
و توضيح كوتاهي ) يا با نام شخصي كه در دستورالعمل سوال داده شده است( Dear Sir / Madamشروع نامه با  -1

 :در حد يك يا دو جمله در مورد اينكه شما چه كسي هستيد و در مورد چه چيزي مي نويسيد
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“I am writing in regard to books I borrowed from the library on March 15, 2005 and 
never returned”. 
 

به ايده اي كه دستورالعمل سوال به شما داده است . ذكر كردن جزئيات بيشتري در مورد منظورتان از نوشتن اين نامه -2
اين پاراگراف . ب توجهي را نيز درست كنيدعالوه بر ايده اصلي سوال، جزئيات جال. فكر كنيد و بر اساس آن بنويسيد

  .بايد بزرگترين پاراگراف در اين نوع از نامه باشد
  

  :رسمي نامه را بنويسيد، نام و امضاء خودتان را هم در آخر بنويسيدايان دهنده پ -3
I look forward to hearing from you. 

  :امضاء كنيد ، به اين صورتمي دانيداگر نام كسي كه برايش مي نويسيد را 
Yours sincerely,  
John Smith 

  :، به اين صورت امضاء كنيدنمي دانيدكسي كه برايش مي نويسيد را  اگر نام
Yours faithfully, 
John Smith 
 

  يك نامه رسمي ادارينمونه اي از 
  

Dear Sir/Madam,  

I am writing to apologize about keeping books that I borrowed from the college 
library 3 days ago longer than it is acceptable. I have found myself in this 
unpleasant situation for a reason. My close relative was very sick and I had to go 
visit him at the hospital. I intended to return the books immediately after I get back 
to the college, but unfortunately I left the books on a train on my way from the 
hospital to the library. It will take me about two days to get them back from “Lost 
and Found” department at the train station. 

I understand that other students may need those books and deeply apologize for 
the inconvenience. I will try to return the books as soon as possible. Please don’t 
revoke my library privileges, I promise that it will never happen again.  

Faithfully yours, 
 John Smith. 
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  !درست انجامش دهيد
  

چگونه شما ميدانيد كه هر نوع از نامه ها چه شكلي بايد داشته باشند، نوبت آن است كه ياد بگيريد كه  حاال، وقتي
شما در خواهيد   بعد از نوشتن چند نامه،. اين روش بطور كلي بر روي هر نوع از نامه قابل اجرا است. آن را سريع بنويسيد

يسيد، به عالوه اينكه شما بايد در مورد داستاني كه در نامه تان دقيقه بنو 15لغت را در مدت زمان  150يافت كه چگونه 
  .ميگوييد هم فكر كنيد كه آنرا جالب كنيد

  :بنابراين اين روشي است كه شما چگونه آن را انجام دهيد
  

: وقتي كه به شما نوشتن نامه اي تكليف مي شود، ابتدا نگاه كنيد و ببينيد كه چه نوع نامه اي الزم است بنويسيد -1
 شكايت، درخواست، اداري، درخواست شغلي يا نامه شخصي؟

اين ايده ها بايد . چيزي كه بر اساس آن به ذهنتان مي آيند را بنويسيد 3تكليف را بخوانيد و روي كاغذ پيش نويس،  -2
ي بطور مستقيم به عنوان داده شده ارتباط پيدا كنند و اگر از شما خواسته شده است كه در مورد چيزهاي مختلف

آنها را با خالقيت خودتان بسازيد و الزم نيست كه . بنويسيد، اينها بايد به تك تك موارد خواسته شده رجوع كنند
 .سپس همينجا توقف كنيد و در اين مرحله، ديگر بيش از اين فكر نكنيد. كامالً واقعي باشند

و جمله در مورد عنوان نامه خواسته شده تان يكي د. اولين پاراگراف احتياج به هيچ فكري ندارد. شروع به نوشتن كنيد -3
 .بنويسيد

چيزي كه به ذهنتان آمد را به خاطر داريد؟ از آنها در زماني كه مشغول نگارش دومين پاراگراف هستيد، استفاده  3آيا  -4
لغت در نامه  150اين پاراگراف را بزرگترين پاراگراف بسازيد زيرا اين پاراگراف، تنها شانس شما براي رسيدن به . كنيد

 .خواسته شده است
، مانند آب خوردن خواهد بود زيرا )اگر كاربرد داشته باشد(وقتي پاراگراف دوم تمام شد، نوشتن پاراگرافهاي سه و چهار  -5

 .آنها عموماً بر اساس پاراگراف دوم هستند
امالء صحيح كلمات و عالمتگذاري وقتي نوشتن شما تمام شد، يكبار ديگر نامه را بخوانيد و آن را از نظر اشتباهات در  -6

 .چك كنيد
  

  !تمرين! تمرين! تمرين
  

از عنوانهاي زير براي تمرين در نوشتن تا جائيكه مي توانيد بيشتر . به عقيده من تمرين در نوشتن، يك ضرورت است
دي كنيد تا متوجه شويد آنها همچنين به شما كمك مي كنند كه چگونه نامه هاي خواسته شده مختلف را دسته بن. استفاده كنيد

  .كه الزم است چه نوع نامه اي را بنويسيد
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  :نمونه هاي عناوين خواسته شده براي
  

  :شكايت نامه -
  

Topic 1  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You have bought a mobile phone in a tax-free shop just a few days ago, and it doesn’t 
work properly. Task: Write a letter to the manager to complain about it and ask him 
to solve the problem.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam,  

Topic 2  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You rented a car from Car Rental Company. The air conditioner has stopped 
working. You phoned the company a week ago but it has still not been repaired. 
Write a letter to the company. In your letter  
• introduce yourself  
• explain the situation  
• say what action you would like the company to take  
 
You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam, 

  
  :درخواست اطالعات -

  
Topic 1  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You are a student who wants to apply to Green Pines College. You are experiencing 
financial problems at the moment. Task: Write a letter to the Principal of the College, 
explaining your situation and ask for information on scholarships or other means of 
financial help available.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam,  
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Topic 2  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You would like to participate in a work-related seminar in another country. Task: 
Write a letter to the person in charge of the seminar and ask for detailed information 
regarding the dates, program, accommodations and cost.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam, 
 

  :درخواست استخدام -
  

Topic 1  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You want to apply for the following job. Write a letter to Mrs. Keller describing your 
previous experience and explaining why you would be suitable for the job.  

Advertisement: Housekeeper required for private home. Experience is necessary. 
Contact Mrs. D. Keller.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam, 
 

  :نامه شخصي -
  

Topic 1  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You stayed at your friends’ house when you participated in a business seminar in 
Australia. You left a file with important documents in your room. Task: Write a letter 
to your friend, describing the file and ask him/her to return it to you by post.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam,  

Topic 2  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You migrated to another country. Task: Write a letter to your friend to describe your 
present life and tell him/her why you choose this country.  
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You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam, 
 

  نامه اداري و رسمي -
  

Topic 1  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You successfully passed a job interview. You are expected to start on November 15, 
but you will not be available on that date. Task: Write a letter to your new boss, 
explaining your situation, expressing your concern and suggesting solution.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam,  

Topic 2  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You are a gift shop keeper. Task: Write a letter to your supplier, to let him know that 
you won’t need the merchandise you have ordered. Explain your situation and 
suggest solution.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam,  

Topic 3  

You should spend no more than 20 minutes on this task and write at least 150 words.  

You are a secretary, planning a corporate event. Task: Write a letter to Entertainment 
Company explaining what kind of party you would like it to be, indicate date and 
time of event and your special requests.  

You do not need to write your address. Begin your letter as follows: Dear Sir/Madam, 
 

  انشاء – Writing Task2نكات 

اين قسمت ممكن است سخت تر از . خوب باشيد براي اينكه يك انشاء خوب بنويسيد، الزم نيست يك نويسنده
فقط از قوانين موجود پيروي كنيد، ساختار صحيح را . نوشتن يك نامه به نظر برسد ولي اين يك گمان و احساس اوليه است

 با اين روش شما مي توانيد به راحتي به حد درخواست شده. استفاده كنيد و كمي تمرين كنيد "كلمات هوشمند"بسازيد، از 
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صفحه انشاء  2دقيقه، شما  40برسيد بدون اينكه عنواني كه از شما خواسته شده است، در اين موضوع دخيل باشد و بعد از 
  .طوالني زيبايي را نوشته ايد و در حاليكه لبخند بزرگي بر لب داريد، سالن امتحان را ترك مي كنيد

  ساختار انشاء

ساختار خيلي مهم است زيرا امتياز . نتيجه گيريو  بدنه، مقدمه: اشدهر انشاء، بايد ساختار خاص خودش را داشته ب
مقدمه معموالً يك پاراگراف، بدنه، دو يا سه پاراگراف و نتيجه گيري هم يك پاراگراف را . شما تحت تاثير اين موضوع قرار دارد

  .به خود اختصاص مي دهند

  سه نوع مختلف از عناوين انشاء

  .بناميم Sو  Hو  Aوجود دارد كه اجازه دهيد آنها را  IELTSء در فقط سه نوع مختلف از انشا
  

است كه از شما مي خواهد در آن در خصوص موافقت يا مخالفت خودتان بر ) بحث( Argumentنمايانگر  Aنوع 
  .بيان مي كنيد، بنويسيد) موافقت يا مخالفت(اساس داليلي كه فقط در يك سو 

  
، "به چه اندازه اي؟": است كه معموالً از شما مي پرسند) بحث مخفي( Hidden Argumentنمايانگر  Hنوع 

  "تغيير كرده است؟... چگونه "، "از چه راهي؟"
  

است كه احتياج دارد شما به چرايي، چگونگي چيزي بپردازيد و  (Situation)نمايانگر موقعيت و وضعيت  Sنوع 
  .تي وجود دارند، در خصوص آنها پيشنهاداتي ارائه دهيدفرض كنيد كه در آينده چه روي خواهد داد و اگر مشكال

  
  :مثالهاي زير، تفاوتهاي بين اين سه مدل را به شما نشان خواهند داد

  
A: “Modern society benefits greatly from computer technology. However, becoming 
more dependent on computer has its disadvantages. Discuss threats of computers.” 

  ي كامپيوتر وجود دارد مزايايا  معايب بحث در خصوصدو طرف  در مثال فوق،

H: “To what extent should television participate in our children’s education?”  

  را آموزش دهد يا خير؟واقع چيزي كه پرسيده شده است، اين است كه آيا تلويزيون مي تواند كودكان  مثال فوق، در در
 

S: “Due to change of women’s role in modern society, men are now the ones 
suffering from sexual discrimination. Do you agree?”  
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  .خواهيد نوشتو در مورد تفكر خودتان در اين خصوص  مي بينيد، شما توضيحي از يك موقعيت را مثال فوقدر 
  

   A(rgument)ع انشاء نو
  

  .بايد هر دو روي بحث را شرح دهد مقدمهپاراگراف  -1
هرگز عيناً عنوان خواسته شده در دستورالعمل و متن سوال را در مقدمه خود كپي نكنيد، بلكه آن را با كلمات ديگر  -

  . در مقدمه ذكر كنيد
 .عقيده تان را در اينجا بيان نكنيد و آن را براي بعد نگه داريد -

اولين پاراگراف را در خصوص سمتي . بايد به هر دو سمت بحث ارجاع داشته باشد) حداقل دو پاراگراف( بدنهراف پاراگ -2
كه شما با آن مخالفت داريد بنويسيد و سمتي كه شما با آن موافق هستيد بايد آخرين پاراگراف بدنه باشد چون 

 .بصورت طبيعي شما را به سوي نتيجه گيري سوق خواهد داد
مهم نيست كه اين پاراگراف . بايد شامل خالصه اي از ديدگاههايي كه شما ساخته ايد باشد نتيجه گيريگراف پارا -3

 .كوتاه باشد بلكه مهم اين است كه شما ساختار انشاء را رعايت كنيد
  

 H(idden)انشاء نوع 
 

دوباره نويسي عنواني كه از . دشما الزم است كه بحث مخفي را روشن كني. بايد سوال را تعريف كند مقدمهپاراگراف  -1
 : شما خواسته شده است، براي شما مشخص خواهد كرد كه واقعاً چه معني مي دهد

  
From “to what extent something affects…?” to “Does something affect…?”  
From “in what way something contributes?” to “does something contribute?”  
From “how does something influence…?” to “does something influence …?” 
 
حاال اين نوع انشاء به انشائي از نوع بحث با دو سمت تبديل شده است و شما مي توانيد براي ادامه دادن آن، بر اساس انشاء 

  .با آن رفتار كنيد Aنوع 
  

 S(ituation)انشاء نوع 
  

 .نظر خود را در اين پاراگراف بيان نكنيد. شرح دهد و آن را توضيح دهدبايد موقعيت را  مقدمهپاراگراف  -1
بايد حاوي داليلي باشد كه نوشتار را به سمت وضعيت ذكر شده هدايت مي كنند ) حداقل دو پاراگراف(بدنه پاراگراف  -2

 .و هر پاراگراف بايد شامل يك دليل باشد
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اگر سوال از شما خواسته است كه . موجود در انشاء باشدبايد خالصه اي از نقطه نظرات نتيجه گيري پاراگراف  -3
اگر نظر شما نيز . پيشنهاد يا راه حل هايي براي مسائل بيان كنيد يا توصيه ها و پندهايي داريد، اينجا مكان آنهاست

 .خواسته شده است، آن را هم بايد در اين پاراگراف بگنجانيد
  

  توصيه هاي كلي
  

 .از شما خواسته شده است، بنويسيد و به موضوعات ديگر منحرف نشويد مستقيماً در خصوص مطلبي كه -
كلي گويي كنيد و در مورد تجربيات شخصي خود چيزي ننويسيد، اما در مورد چيزي كه در دنيا اتفاق مي افتد  -

 .بنويسيد
گر در سوال از شما ا. بنويسيد  دستورالعمل سوال را بخوانيد و در مورد هر چيز كوچكي كه از شما خواسته شده است، -

همچنين اگر از شما خواسته شده است، توصيه . خواسته شده است كه پيشنهاد يا راه حل ارائه دهيد، آن را انجام دهيد
 .ها و پندها را فراموش نكنيد

  
  قدمهاي اوليه براي انشاء

  
  :با هم آن را انجام دهيم اجازه بدهيد. بعد از اينكه همه اينها را خوانديد، هنوز ايده اي براي نوشتن نداريد

  
  :قدم اول

به شما  Sيا  Hيا  Aشما بايد بتوانيد تصميم بگيريد كه چه نوع انشائي از نوع . سوال را بخوانيد و دسته بندي كنيد
  .اين امر در راهي كه بايد براي طرح نوشتن انشاء انتخاب كنيد تاثير خواهد گذارد. داده شده است

  
  :مثال

“Home schooling belongs to the past and is unacceptable in the modern society. To 
what extent do you agree or disagree with this statement? Use your own knowledge 
and experience and support your arguments with examples and relevant evidence” 
  

  :با يادآوري كردن معناي واقعي عنوان، ما به اين نتيجه خواهيم رسيد. في را در اينجا ببينيمما به وضوح ميتوانيم يك بحث مخ
“Is home schooling acceptable in modern society?” 

تبديل خواهد شد يعني يك بحث با دو سمت موافق يا مخالف در خصوص  Aاز اين راه، عنوان سوال به يك انشاء از نوع 
  "آموزش خانگي"
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  :قدم دوم
بهترين راه براي انجام اين كار، . در اينجا شما بايد ايده ها، افكار و عقايدتان را در مورد موضوع داده شده مطرح كنيد  

هر گاه شما . اين است كه به چند ايده كلي فكر كنيد و هر چيزي كه در مورد اين ايده ها به ذهنتان مي رسد را يادداشت كنيد
روبرو هستيد،  Sاگر با موضوعي از نوع . روبرو شويد، اين ايده ها در سمت مخالف بحث قرار دارند Hا ي A با موضوعي از نوع

  .مطرح خواهند شد) يا خواهد داشت(داليلي براي وضعيتي كه وجود دارد 
  

  :مثال
با آموزش در  مخالفاجازه بدهيد بگوييم كه بعد از مقداري فكر كردن، شما به ايده هاي زير رسيده ايد و نظر شما   
  .خانه است

   
  :موافق

  .والدين، فرزندان خود را مي شناسند -
  .يادگيري لذت بخش تر خواهد بود -
  .فرزندان احساس امنيت بيشتري دارند -
  

  :مخالف
  )مانند يادگيري گروهي(شيوه علمي وجود نخواهد داشت  -
  .همه والدين واجد شرايط نيستند -
  .ش كرده اندوالدين دروس مربوطه را فرامو -
  

در همان صفحه پيش نويسي كه . حاال شما بايد در مورد اينكه هر چيزي در كجاي انشاء شما قرار بگيرد، فكر كنيد  
. عقايد و ايده هايتان را نوشته ايد، آنها را گروه بندي كرده و تصميم بگيريد كه چه پاراگرافي چه ايده اي را توضيح خواهد داد

ت، دقت داشته باشيد كه در خصوص مطالبي كه شما با آنها موافق نيستيد در ابتدا و بعد از آن در اس Aاگر انشاء از نوع 
بايد جمالت . فكر كنيد كه چگونه از يك پاراگراف به پاراگراف ديگر منتقل شويد. خصوص مطالبي كه موافق هستيد، بنويسيد

  .ن هدايت كنندمنطقي وجود داشته باشند كه شما را به پاراگراف بعدي انشايتا
  

  :مثال
  .رويي كه با آن موافق نيستيد –اولين پاراگراف بدنه : والدين، فرزندان خود را مي شناسند
  .رويي كه با آن موافق نيستيد –اولين پاراگراف بدنه : يادگيري لذت بخش تر خواهد بود

  .وافق نيستيدرويي كه با آن م –اولين پاراگراف بدنه : فرزندان احساس امنيت بيشتري دارند
  

  .رويي كه با آن موافق هستيد –دومين پاراگراف بدنه : شيوه علمي وجود ندارد
  .رويي كه با آن موافق هستيد –دومين پاراگراف بدنه : يادگيري گروهي
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  .رويي كه با آن موافق هستيد –سومين پاراگراف بدنه : همه والدين واجد شرايط نيستند
  .رويي كه با آن موافق هستيد –سومين پاراگراف بدنه : كرده اند والدين دروس مربوطه را فراموش

  
  :قدم سوم

اولين جمله از . بر اساس طرحي كه ريخته ايد، انشاء خود را شروع كنيد. حاال زماني است كه بايد جواب را بنويسيد  
آخرين جمله از . را توضيح مي دهدمقدمه ايده كلي انشاء را مي دهد كه هر دو روي بحث را نمايش مي دهد يا اينكه موقعيت 

به خاطر داشته باشيد كه ساختار پاراگرافها و ارتباط . مقدمه بايد به صورت طبيعي خواننده را به اولين جمله از بدنه هدايت كند
  .آنها را با استفاده از كلمات ربطي رعايت كنيد و سپس يك پاراگراف را به ديگري هدايت كنيد

  
مثل به هر حال، بنابراين، عالوه بر اين، با اين وجود يا مانند (كه پاراگراف بدنه را با يك كلمه ربط سعي كنيد  :نكته مهم

  .شروع كنيد كه نمره شما را افزايش دهد) اينها
  

  :مثال
تر براي درك بهتر، ايده ها با حروف درشت . اين انشائي است كه بر اساس ايده هايي كه شما مطرح كرده ايد، نوشته شده است

  . از بقيه مشخص شده اند
  

Everything has two sides and home schooling is not an exception. In the past it 
seemed like the most natural way of educating the children, but today many people 
criticize it.  

We must acknowledge that parents know their children best. That gives them a 
good chance of knowing how to make child understand certain concepts. Using 
child’s interests, parents can make a process of learning more enjoyable and 
effective. In addition, being at home makes child feel safe, which contributes to 
his ability to concentrate on studying.  

Nevertheless, many people believe that teaching should be done by professionals. 
There are many proven scientific approaches that produce good results and 
without those techniques parents who teach their kids at home have no chance of 
success. Associative learning is a good example of such a technique. Showing the 
child images while learning the alphabet (apple for “a”, boy for “b”) makes him or 
her remember the letters faster and easier.  

Also not every parent is capable of teaching his or her child at home because the 
blind cannot lead the blind. Parents cannot teach the children something they don’t 
know themselves, and let’s face it – not all of us have profound knowledge of 
history or geography even on a school textbook level. Eventually, even those 
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mums and dads who had succeeded at school could forget the material as the 
time went by.  

      In conclusion, I have more trust in abilities and experience of professional 
teachers then I do in my own. 
 

  .نشاء را از ابتدا بصورت دقيق بخوانيد و اشتباهات آنرا بررسي كنيدو در آخر ا
  

  كافي نيست؟  دقيقه، 40
  

لذا اگر انشاء شما يك ساعت يا حتي بيشتر زمان برد، . تقريباً هيچكس نمي تواند اولين انشاء خود را به موقع تمام كند  
بعد از كمي تمرين، شما انشاءهايتان را سريعتر و سريعتر . كنيد اول سعي كنيد كه به قدمهاي اوليه انشاء عادت. نا اميد نشويد

 "ساعت"شما بايد همواره با كمك يك . دقيقه است، خواهيد رسيد 40خواهيد نوشت و باالخره به هدفتان كه نوشتن انشاء در 
  .كار كنيد و اين تنها راهي است كه پيشرفتتان را مورد بررسي قرار دهيد

  
  جمالت مفيد

  
 براي افرادي كه به طور روزانه به زبان انگليسي نميخوانند و نمي نويسند، بيان مطلب در انشاء سخت خواهد معموالً  

  :لذا در ادامه، يك ليست از جمالتي را كه به شما كمك مي كنند تا زيباتر بنويسيد را آورده ام. بود
  

  :براي بيان دو روي يك بحث
  

 
• “Some people prefer …. Those who disagree point out that…”  
• “We must acknowledge … Nevertheless, …”  
• “No one can deny … However, …”  
• “Many people hold the opinion… Others, however, disagree…”  
• “Although it is hard to compete with …, some people still prefer …”  
 

  :براي ربط
  

 
• “Not only…, but…”  
• “Also  
• “Furthermore,”  
• “In addition,”  
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• “Moreover,”  
 

  
  

  :براي نفي گفتار قبلي
  

 
• “Although…”  
• “However,”  
• “Nevertheless,”  
• “Even if…”  
• “In spite of”  
• “On the other hand”  
 

  :براي بيان مثال
  

 
 
• “For example,”  
• “For instance,”  
• “In particular,”  
• “…, such as”  
• “To illustrate …”  
 

  :براي دليل آوردن
  

 
• “As a result”  
• “Therefore”  
• “Thus”  
• “So”  
• “Eventually”  
 

  :براي نتيجه گيري
  

 
• “Lastly,”  
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• “Finally,”  
• “To conclude with,”  
• “In short,”  
• “In conclusion,”  
 

  !تمرين! تمرين! تمرين
  

هدف شما اين است كه توانايي نوشتن يك . مي توانيد تمرين كنيدتوصيه من اين است كه روي انشاء تا جايي كه   
عنوان موضوع مهم نيست، مهم اين است كه . دقيقه بر اساس موضوع خواسته شده را داشته باشيد 40كلمه اي را در  250انشاء 

وعاتي شبيه به آنچه در آزمون براي آنهايي كه فرصت ندارند، موض. شما تكنيكي كه ياد گرفته ايد را انجام بدهيد و اجرا كنيد
IELTS با ساعت تمرين كنيد و لغات را بشماريد. به شما داده خواهد شد را آورده ام.  

  
Topic 1  

You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

Even though globalization affects the world’s economics in a very positive way, 
its negative side should not be forgotten. Discuss.  

You should write at least 250 words.  

Topic 2  

You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

Some people say that education system is the only critical factor to development 
of a country. To what extent do you agree or disagree with this statement?  

You should write at least 250 words.  

Topic 3  

You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

Dieting can change a person’s life for the better or ruin one’s health completely. 
What is your opinion?  

You should write at least 250 words.  
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Topic 4  
 
You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

Financial education should be mandatory component of the school program. To 
what extent do you agree or disagree with this statement?  

You should write at least 250 words.  

Topic 5  

You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

The best way to reduce the number of traffic accidents is to raise age limit for the 
younger drivers and lower age limit for the aged ones. Do you agree?  

You should write at least 250 words.  

Topic 6  

You are advised to spend the maximum of 40 minutes on this task.  

Ecological balance is impossible to archive when technological progress 
constantly ruins our environment. Do you agree?  

You should write at least 250 words. 
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 Speakingنكات آزمون  - فصل چهارم 

بسياري بر اين عقيده هستند كه راز موفقيت در آزمون . باالخره ما به قسمت سرگرم كننده آيلتس رسيديم 
Speakingاين ! اين بدان معني است كه بقيه شكست خواهند خورد؟ در كل، خيرآيا . ، اين است كه مطمئن و خالق باشيد

از نكاتي كه در ادامه آورده شده است استفاده كنيد تا خودتان را در مقابل آنچه كه پيش خواهد . آزمون قابل پيش بيني است
  . آمد، آماده كنيد و به دنبال آن، اطمينان نيز براي شما به ارمغان خواهد آمد

  نبال چه چيزي هستند؟آنها به د

مي گيرند مهم است، باعث بهبودي شانس  Speakingاگر شما بدانيد كه چه چيزي براي كساني كه از شما تست   
به آنها سفت . دارند Speakingاين خط مشي ها اشاره اي به هر يك از قسمتهاي آزمون . شما براي موفقيت خواهد شد

  .نيدبچسبيد تا امتحان گيرنده خود را راضي ك

 ).وقتي كه داريد سعي مي كنيد در مورد چيزي براي صحبت كردن فكر كنيد. (بدون مكث هاي طوالني صحبت كنيد -

 .آنچه كه ممتحن شما از شما سوال مي كند را بفهميد و مطابق با آن جواب دهيد -

 .را بلد هستيد "كلمات هوشمند"نشان دهيد كه چه ميزاني از  -

 .در هنگام صحبت كردن استفاده كنيد و آنها را به درستي به كار ببريد) ، حال، آيندهگذشته(از همه زمانهاي افعال  -

نه به  ”kolcher“بايد به اينصورت تلفظ شود  ”culture“بعنوان مثال لغت . كلمات را به درستي تلفظ كنيد -
 ”kultur“صورت 

  .لهجه در تلفظ تاثيري ندارد و از نمره شما كم نمي كند! مهم -

  !دآسان بگيري

اگر نمي دانيد جمالت طوالني و پيچيده را چگونه تمام كنيد، از آنها . اشاره دارد Speakingاين نكته به كل آزمون   
اگر دچار اشتباه در گرامر شديد، اشكالي ندارد كه خودتان آن را . از جمالت ساده و كلمات قابل فهم استفاده كنيد! استفاده نكنيد

  .شما بايد روان و سليس به نظر برسيد. راطتصحيح كنيد ولي نه در حد اف

شما مي توانيد . وقتي كه سوالي را مي شنويد، مغز شما به صورت اتوماتيك تصويري را براي جواب آن ترسيم مي كند  
اين تصوير را با زبان خودتان توضيح دهيد، ولي وقتي شروع به توضيح دادن آن به زبان انگليسي مي كنيد، ناگهان متوجه مي 

مي پس سعي كنيد در مورد قسمتهاي از تصوير كه . شويد كه لغات كافي را در بانك لغات خود براي توضيح دادن آن نداريد
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اجازه ندهيد با استفاده از جمالت نا تمام، . انجامش دهيد و همانجا تمامش كنيد. در موردش توضيح دهيد فكر كنيد توانيد
  .نشان دهيد كه چه كلماتي را نمي دانيد

  مصاحبه

صبح "شما وارد اتاق مي شويد، ممتحن را مي بينيد، بگوئيد . يك مصاحبه است Speakingاولين قسمت آزمون   
اگر خواست كه با شما . او از شما خواهد خواست كه بنشينيد و خواهد خواست كه پاسپورت شما را ببيند. و لبخند بزنيد "!بخير

  .ن كار را نكنيددر غير اينصورت، اي. دست بدهد، دست بدهيد
در هنگام صحبت سعي كنيد تا جائيكه . زبان بدن شما در اينجا مهم است كه بايد نشان بدهد شما با آرامش و اطمينان هستيد

  .مي توانيد مستقيماً به چشمهاي امتحان گيرنده نگاه كنيد

لتان، تحصيالتتان، والدينتان، در مورد شغ. در طول مصاحبه، ممتحن از شما سواالتي در مورد خودتان خواهد پرسيد  
سعي . پاسخگويي به هر يك از اين سوالها بايد شامل يك يا دو جمله باشد. برادرها و خواهرهايتان، حيوان اهلي تان و مانند آنها

  .انگليسي شماست كه آنها ميخواهند بشنوند  بعد از همه اينها،. جواب ندهيد "خير"و  "بله"كنيد فقط با 

سواالت و پاسخهاي زير را به دقت بخوانيد تا تصوير واضحي از . ساده براي آماده سازي شماست اين يك تكليف  
  :آنچه كه اتفاق خواهد افتاد در ذهن شما مجسم شود

1. Where do you come from?  
I live in Small vile. It is a big city /small town located in the south of Never 
Land.  

2. What is your home like?  
I rent an apartment. We have two bedrooms, one living room, one kitchen 
and of course one restroom. The apartment is not very big, about 70 square 
meters.  

3. What the advantages and disadvantages your home has?  
The advantage is that my accommodation has lots of sunlight from the 
windows. And the disadvantage is that it is noisy because the centre of the 
city is nearby.  

4. Tell me about your family.  
I have a mother, a father and a brother. My mother is a social worker, my 
father is a civil engineer and my brother is a student.  

5. Tell me about your job.  
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Well, I work for a big firm /small company named Banana Soft. It is located 
in Small vile. My job title is Software Designer.  

6. Is there anything you dislike about your job?  
Normally, I enjoy my job very much. But sometimes my boss gives me 
boring assignments, which I don’t like at all.   

7. What are your plans for the future? I would like to improve my English first 
and then to find another job with better salary.  

8. What type of transport do you use most? There are 2 types of transport that I 
use: I either drive my car or take the bus.  

9. Do you like reading? Yes I do. I enjoy reading very much. Usually, I read 
every other day of the week.  

10. What do you like reading the best? I enjoy reading news papers, magazines 
and of course my favorite fantasy books.  

11. What kind of television programs do you watch? Well, my favorite channel 
is Some TV Channel. I find it very interesting and educational.  

12. Tell me about a film you have seen recently I saw “Some New Movie” a 
week ago. It is a comedy and I like comedies. This one has some silly jokes 
but other than that I enjoyed it.  

13. Do you have a pet? 
Yes I do. I have a dog named Richy. He is 4 years old. 
  

14. What kind of food do you like? I prefer Asian cooking, mostly Chinese. My 
favorite dish is noodles with vegetables.  

15. How often do you go shopping?  
Well, I don’t like shopping, so I do it only when I have to.  

16. What is your favorite festival and why? I like October Fest. It’s a German 
festival that starts in late September and ends in October. People drink lots 
of beer at October Fest and that is why I like it.  

17. How do people celebrate this festival? Well, they build pavilions and stands 
that sell beer and all kinds of food, a lot of bands are playing there. People 
from all around Europe come to celebrate the October Fest dressed in 
German Traditional clothes. 
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  سخنراني

اهد كه معموالً كارت از شما مي خو. سوال خواهد داد 4يا  3بعد از پايان يافتن مصاحبه، ممتحن به شما كارتي حاوي   
شما يك دقيقه فرصت خواهيد داشت كه . در مورد يك مكان، يك رويداد يا يك موقعيتي كه تجربه اش كرده ايد، توضيح دهيد

همچنين يك كاغذ و قلم هم براي . يك سخنراني كوچك براي پاسخگويي به تمامي سواالت موجود در كارت آماده كنيد
  .ريافت خواهيد كرديادداشت كردن نكات خود براي اين سخنراني د

حيله . در پايان، ممتحن ممكن است از شما چند سوال اضافه تر بپرسد. سخنراني بايد يك الي دو دقيقه زمان بگيرد  
اين قسمت آن است كه بدانيد اين دو دقيقه چه موقعي سپري مي شود؟ شما بايد احساسي در مورد چيزي كه مي خواهيد دو 

صداي . پيشنهاد من اين است كه در منزل با استفاده از يك ساعت تمرين كنيد. شته باشيددقيقه در موردش صحبت كنيد، دا
هايي كه صدا را  MP3 Playerمي توانيد از . خود را هنگامي كه در مورد موضوعات مختلف صحبت مي كنيد، ضبط كنيد

به . ي خودتان را مورد ارزيابي قرار دهيدبدين طريق شما ميتوانيد بدون كمك ديگران، سخنران. ذخيره مي كنند استفاده كنيد
  :مثال و پاسخ سخنراني كه آورده شده است دقت كنيد تا متوجه شويد چه نوع سخنراني بايد ارائه دهيد

Describe a journey you went on. You should include in your answer:  

• Where you went on your journey  
• Why you went to this particular place  
• What did you do and with whom  
• Why you enjoyed your journey or not  
 
Possible answer:  

“I would like to tell you about a journey I went on a year ago. My wife and I took a 
trip to Holland. Both of us wanted to visit Amsterdam very much because we saw 
pictures and heard stories of friends about how beautiful and wonderful it is. So 
finally we bought plane tickets, booked a hotel, packed our bags and our trip began.  

We spent a lot of time before our holiday in research of all the interesting places to 
visit and all the sights to see. So we went to Amsteel Beer museum, took a romantic 
sunset cruise in the water channels, drove to Vole dam, a small prettiest fisherman 
village, visited a cheese farm. Every evening we took long walks along the channels, 
resting in small gardens, which Amsterdam has a lot of. Street artists were 
performing everywhere and a lot of people came to watch their show.  

We enjoyed very much everything we did and especially being together in such a 
beautiful country. Having my wife by my side on this trip made it even more fun.”   
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 !تمرين! تمرين! تمرين

دقيقه در مورد آن  1يك كارت انتخاب كنيد، . در اينجا نمونه هاي از كارتهاي سوال براي تمرين كردن شما آورده ام  
وقتي كه شروع به . ي كاغذ يادداشت كنيدنكاتي كه مي خواهيد در موردش صحبت كنيد را رو. فكر كنيد و آمادگي پيدا كنيد

همچنين از جمالت پيچيده . از كلماتي كه معني شان را نمي دانيد استفاده نكنيد. صحبت مي كنيد، سعي كنيد به دردسر نيفتيد
  .ردسعي كنيد به سادگي صحبت كنيد و طوري كه مورد توجه قرار گي. اي كه باعث شوند در لغات آن گم شويد، استفاده نكنيد

Describe a book that has had a major influence on you. You should include in your 
answer:  
 

• What is the name of that book and who is the author?  
• How you first heard of it?  
• What is that book about? 
• Why it played such an important role in your life?  

 
Describe your favorite restaurant. You should include in your answer:  
 

• Where it is located in city? 
• What does it look like inside and outside?  
• What kind of food is served there ? 
• What makes this restaurant so special to you and others? 

 
Describe a museum you visited. You should say: 
 

• Where this museum is situated? 
• Why people visit the museum? 
• What did it look like? 
• Why you liked this museum? 

  
Describe a conflict at work you once had you should mention: 
  

• The nature of the conflict? 
• Why the conflict occurred?  
• What you felt at the time of the conflict?  
• What you had to do to resolve it?  
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  بحث

موضوع بحث به نوعي با آنچه كه در قسمت . در سومين قسمت از اين آزمون، شما يك بحث با ممتحن خواهيد داشت  
كار شما اين است عقيده تان را توضيح دهيد و . ستقبلي اين آزمون داشته ايد مرتبط است ولي در مورد ايده هاي جزئي تري ا

  .اين شما هستيد كه بايد بيشترين صحبت را داشته باشيداين قسمت بحث ناميده مي شود ولي در واقع، . توجيه كنيد

براي اينكه يك ايده كلي در اين خصوص را متوجه شويد، يكي از كارتهايي كه در روز امتحان ممكن است بگيريد و   
  :از شما بپرسد را مورد بررسي قرار مي دهيم) بحث(تي كه ممتحن ممكن است در قسمت سوم سواال

Describe a good friend of yours. You should say  
 

• Where and when did you meet?  
• What did you do together?  
• What do you like about him/her?  
• Why is he/she a good friend of yours?  

 
Then in third sub-part of the Speaking test the examiner may ask you these kinds of 
questions:  

• Who can not be a good friend of yours? Tell the properties of such a person  
• What do you value and not value in people?  
• Can people, opposite in personality, be good friends?  
• What do the children think about friendship? What about the adults? Compare 

them.  
• What do you think of friendship through internet? What good and bad sides does 

it have?  
 

  !يك عقيده داشته باشيد

نوع آزمون آماده مي شويد؟ شما بايد عقايد گوناگوني در مورد  وقتي ايده اي مطرح مي شود، چگونه براي اين  
. من در اينجا يكسري موضوعات عمومي مهم را براي شما آورده ام تا در مورد آنها فكر كنيد. موضوعات مختلف داشته باشيد

سپس . ستفاده خواهيد كردآنها را مطالعه كنيد و فكر كنيد در مورد هر يك از آنها چه چيزي خواهيد گفت و از چه كلماتي ا
صداي خود را در حالتي كه مشغول گفتن چندين جمله براي هر يك از اين موضوعات هستيد، ذخيره كنيد و به آن گوش دهيد 
تا ببينيد چه چيزي از آب در آمده است؟ فكر كنيد چطور مي توانيد آن را بهتر كنيد؟ اين كار باعث خواهد شد كه براي بحث 

  .آماده تر باشيد
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General topics  

• Main industry in your country now, how it will develop in the future  
• Pollution affecting ecology  
• Popular transportation in your country  
• How to have better public transport  
• How your country has been improved  
• City you are living in, it's advantages and disadvantages  
• Your country's weather, main season  
• Your country's animals, in what ways are they used.  
• Piece of equipment that you consider very important, why, how did you 

start to use it  
• Computers - their advantages and disadvantages, whether people of 

different sexes and ages use them more or less  
• Food in restaurants, why and when we eat there, what are pros and cons of 

eating in a restaurant  
• Celebrities in your country  
• Idols - who chooses them, why copy them, etc.  
• Favorite holiday in your country  

Household  

• Who does the shopping 
• Where do you like to shop and when  
• What do you shop for  
• Who does house works, which work in the most important, why 

 
About yourself  
 

• How do you like spending your time  
• Favorite movies (films), do you watch them on TV or in cinema would 

you like to act in movies? Why not?  
• Where you like to spend your vacation  
• Study or work, where, what do you like most about your job, what do you 

dislike about your job  
• Your future plans  
• Your hobbies  
• Do you think free time is important and why  
• What did you study at university  
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• Which subject is your favorite  
• Which subject you don't like  
• What do you want to do in the future  
• Your favorite food  
• Greatest success in your life  
• Design of your apartment, like, dislike, why  
• What room do you like most, what you do there most, what it looks like  
• Your favorite sportsmen  
• Favorite TV program  
• Most interesting time in your life 

  
 

Things that was important in your life 

• Song  
• Book - what about, how did it influence you 
• Doll or some other toy, who gave it to you, on what occasion, what did 

you do with it  
 

Friends  

• Who is your best friend  
• Where and when did you meet  
• What do you like the best about him/her  
• What have you done together? Explain the reasons of your good 

friendship  
• What do the children think about friendship? What about the adults? 

Compare them  
• Who cannot be a good friend of yours? Tell the properties of such a 

person  
• Can people, opposite in personality, be good friends?  
• What do you value and not value in people  
• Friendship through internet, good and bad sides  

 

Traveling  

• How can a visitor travel in my country  
• How did my grandparents travel in the past  
• Will the travel method change in the future  
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• Traveling in group compared single traveling  
• What kinds of holidays exist  
• Where people prefer to go on vacation  
• Applications that have positive effect on growth of tourism  

 

Toys  

• Why boys and girls chose different toys  
• Why toys are good for kids  
• Negative influence of toys, educational side of toys  

 

Music  

• What kind of music do you like,  
• Why we should teach music to our kids   

  

  ؟...چه كار كنيم اگر

فقط ! دستپاچه نشويد. ممكن است ممتحن سوالي از شما بپرسد كه شما هيچ سرنخي در مورد سوال او نداشته باشيد  
  :بگوييد

-  I am not sure what you mean, could you be more specific?  
-  Could you repeat the question, please?  

  :اگر جواب آماده اي نداريد و ميخواهيد وقت بيشتري بگيريد، بگوييد
 

- Well, I never thought about that, but if I do, I would say that… 
- Well, it is not a simple question.  

 
  :اينگونه شروع كنيداگر در مورد عقيده شما سوال شود، مي توانيد 

 
 

- In my opinion…  
- I think that…  
- Well, if you ask me, …  
- When it comes to me, I …  
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وقتي كه خواسته مي شود در مورد آينده صحبت كنيد، . شايد شما مجبور باشيد در مورد گذشته، حال يا آينده صحبت كنيد

  :بگوييد
  

 
- I am sure that (something will/won’t happen)  
- It is likely/unlikely that (some event will / won’t occur)  

 
  اثر خوبي به جاي بگذاريد

لبخند بزنيد و به سادگي   نهايتاً هنگامي كه اتاق را بعد از گفتگو ترك مي كنيد، مستقيماً به چشمان ممتحن نگاه كرده،  
  : بگوييد

“Thank you for your time. Good bye”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پايان
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