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 IELTS LISTENINGچگونگی کار بر روی کتاب 
سؤال دارد  Section  01تشکیل شده است که هر Sectionاز چهار  IELTS Listeningهمانطور که می دانید 

یک مکالمه بین دو نفر می  اول section السؤال می باشد. اصو IELTS Listening 01داد سؤاالت بنابراین تع

یک  این قسمت شامل یک نفر صحبت می کند که در حقیقت یعنی است Monologue دوم معموال Sectionباشد .

در اکثر مواقع یک نفر از  که مکالمه استقسمت سوم معموأل یک  .اخبار یا برنامه رادیویی یا تلویزیونی می باشد

است یعنی فقط یک نفر  Monologue "تا مدع هم چهارم Sectionمکالمه عوض می شود . حینمکالمه کنندگان در 

 است که یک مثال دارد. ای Sectionاول تنها    Sectionمعموأل  ی صحبت می کندودر مورد موضوع خاص

شود که از قبل به به دانشجو زمان داده می  Sectionاین است که در ابتدای هر  IELTS Listeningروند 

.الزم به ذکر است داشته باشدرا  یکسری حدسیات و پیش بینی هاسؤاالت مطرح شده نگاهی بیاندازد تابتواند 

را بفهمد بلکه باید فقط بتواند به سؤاالت  Listeningدانشجو الزم نیست تمام جزئیات  IELTS Listeningکه در 

م از چهار Sectionو  اول از همه راحتر IELTS  ،Sectionامتحان  Listeningدهد. معموألدر قسمت پاسخ درست 

به او فرصت داده می شود که جواب های  پاسخ داد بخشبه سؤاالت یک  وقتی دانشجو "همه سختر است.ضمنا

استفاده  همبعد Sectionخود را چک کند .توصیه می شود دانشجویان از این زمان برای نگاه کردن به سؤاالت 

. در ر می تواند پاسخگوی آنها باشدبهت "قطعا را بهتر بفهمد Listeningکنند چون هر چقدر دانشجو سؤاالت 

Listening  دانشجو باید سعی کند با تمرین زیاد بتواند بین کلمات سؤالListening  وRecording  آنچه می(

 IELTS مطرح شده در آزمونکند.برای آشنایی با انواع سؤاالت ( ایجاد  Word Relationشنود( ارتباط لغوی )

Listening کتاب  07تا  0صفحات  نشجو بهتراستداIELTS Listening شود توصیه می را به دقت مطالعه کند حتی 

 را مطالعه کند . دانشجو چند بار به دقت این صفحه هاکه 

 Sectionگوش کند و به سؤاالت آن  Listeningاز  Sectionیک  Recordingکه دانشجو یک بار به  الزم است

 Sectionمربوطه موفق نبود یکبار دیگر به آن  Sectionپاسخ دهد و اگر به هر دلیلی در پاسخ گویی به سؤاالت 

و  چک کرده Listeningآخر کتاب  Answer Keyگوش دهد و به سؤاالت پاسخ دهد و سپس پاسخ های خود را با 

گوش دهد و سعی کند جواب های  Sectionآن  Recordingرا مشخص کند و سپس دوباره به  خود جواب های غلط

مراجعه کرده  Listeningتوصیه می شود که به متن  ".در ضمن به دانشجو قویا پیدا کند Recordingصحیح را در 

 Recordingن به در حین گوش کرد دا کند وو از روی آن بخواند و کلمات واصطالحات جدید را در دیکشنری پی

دقت کند و سعی کند تلفظ صحیح کلمات را به خوبی فرا آنها خوب  به تلفظ کلمات Listeningهای  Sectionهای 

 Listeningآنها می شود . به دانشجو توصیه می شود برای تقویت  Listeningبگیرد چون این روش باعث تقویت 

خالی موجود در سؤاالت  هایکند.الزم به ذکر است که در جا خود اخبار انگلیسی گوش کند و فیلم انگلیسی تماشا

Listening  باید از دو یا سه کلمه بیشتر نوشته نشود که این نکته در ابتدایSection  مربوطه توضیح داده می

و حروف اضافه در تعداد کلمات  Theو حرف تعریف  a،anبه آن توجه کافی داشته باشد که  باید دانشجو شودو

از لحاظ معنی،  کلمه در نظر گرفته شده برای جای خالی باید دقت داشت که همچنینرت شمرده می شوندیک عبا

در در بعضی موارد الزم است  ب غلط می باشد.همچنیننقش کلمه و گرامر به جمله بخورد در غیر اینصورت جوا

تبدیل شود.نکته ی مهم دیگر  existingبه  exist کمی تغییر کند مثأل  ای که گذاشته می شود جاهای خالی کلمه

و پشت سر هم داده می شونددر حالیکه این  به ترتیب  در صدIELTS Listening 011که جواب ها در  این است

و جواب سوال بعد با   Recordingد مثأل در ابتدای نپخش شو Recording ازهرقسمتی از  ممکن است  هاجواب 

کلماتی که نوشته  Listeningمهم دیگر این است که در  نکته اهند بود.به ترتیب خو "فاصله پخش شود ولی قطعا
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های  Practice Testمی شوند باید از لحاظ دیکته کامأل صحیح باشند.در اینجا از دانشجو خواسته می شود روی 

کتاب به  ها را از انتهای listening script ه شده کار کند و سپسبه همان روش که در باال گفت 69تا  08صفحات 

 در ضمن بهتر استدقت مطالعه کند و کلمات و اصطالحات جدید آنها را در بیاورد و در دیکشنری چک کند.

و جواب ها را با  دقیقه پاسخ دهد 01در مدت زمان  هم را با Sectionتا  0سوم به بعد  Practice Testاز  دانشجو

Answer Key  انتهای کتاب چک کند وSection  دوباره گوش کند تا اشکاالت  را آنها ایراد زیادی داردهایی که در

 خود را بفهمد.

دانشجو باید سؤال را به درستی بخواند و به گزینه های سؤال و  Listening:در مورد سؤاالت چند گزینه ای نکته

به  Recordingر دگزینه ها  چون بیشتر وقت هاتک تک کلمات آنها به ویژه قیدها توجه خاصی داشته باشد .

در  خواسته صورت سؤال باشدروش های مختلف گفته میشوند ولی دانشجو باید گزینه ای را انتخاب کند که 

می شنود سریعأ انتخاب کند. در پایان از دانشجو خواسته می شود  Listeningحقیقت نباید هر گزینه ای را که در 

سه قسمتی و یا  ،ین صفحات تمام افعال دو قسمتیا را با دقت مطالعه کند چون Listeningکتاب 99 تا 58صفحات 

.  ه کار می روندو دانشجو باید با آنها آشنا باشد را در بر داردبه دفعات ب Listeningاصطالحات و عباراتی که در 

بی به به خو ی خواهد بود و تمامی مطالب این صفحاتکاف 99تا  58الزم به ذکر است که آشنایی با مطالب صفحات 

ی توصیه می شود به اخبار انگلیسی و برنامه ها دوباره .در پایان به دانشجو سی توضیح داده شده استانگلی

 رد.د را به طور قابل توجهی باال بباین روش می تواند مهارت شنیداری خو انگلیسی تا حد ممکن گوش دهد چون با
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 همراه با مهارت های الزم Listening IELTSس تدری
از آسان به سخت طبقه بندی می  چهل سؤال به ما داده می شود که سؤاالت عمدتاً Listening IELTSدر بخش 

متوجه شویم بلکه با  و کلمه به کلمه را باید تک تک Listeningشوند. این طرز تفکر غلط است که همه جمالت 

 8 بخش و Listening، 0بخش  یسؤال 01 به جواب برسیم. درمجموعه ی می توانیم  موجوداستفاده از مهارت های 

tasks   جود دارد که در هر بخش چند سؤال به دانش پژوه داده می شود. در ابتدای هر بخش در وListening  

 نها آشنا سازد.آفضای متنی فرصتی به دانش پژوه داده می شود که سؤاالت را پیشاپیش بخواند و خود را با 

بدهند زیرا در این  دانش پژوهان باید تمرکز کامل داشته باشند تا بتوانند به سؤاالت جواب Listeningدر بخش 

جواب سؤال را می شنوند خیلی سریع به سؤال جواب دهند. در این بخش دانش  آنها باید همان لحظه که بخش 

( زیرا همیشه  نمایند )محل یابی کنند Locateاب را در متن و جو گوش کرده Listeningپژوهان باید با دقت به 

نکته مهم این است را به سمت جواب هدایت می کند. دانش پژوه ) (cluesهایی دادن نشانه  با Listeningطراح 

 که بیشتر جواب ها در این قسمت به صورت طبقه بندی شده ارائه می گردند.

د نباید انتظار داشته باشیم که پشت سر آن خیلی سریع جواب سؤال به سؤال اول جواب می ده Lecturerوقتی 

شوند زیرا و دانش پژوهان نباید دچار استرس  له می افتددوم را بدهد خیلی از مواقع بین جواب سؤال ها فاص

استرس "دائما Listening IELTSمی شود. خیلی از دانش پژوهان در   شانتمرکز استرس باعث از دست رفتن

و  ردهآن سؤال را رها ک اگر چنین شد باید تمرکز کنند که پس باشند کرده missه شاید جواب سؤال را دارندک

سؤال را به راحتی از دست خواهند د در غیر این صورت به خاطر استرس چند نبه سؤال بعدی بپرداز

جواب  ای امتحان دقیقه 01دت طی م دانش پژوهان بایدفقط یک بار پخش می شود. IELTSدر  Listening.داد

را از می شود  جواب ها  فرصت داده  ای که به آنها دقیقه 01 بنویسند و سپس در  booklet هایشان را در

booklet  بهanswer sheet فقط دربخش  انتقال دهندListening  .گفته  "همانطور که قبال این اتفاق می افتد

 آشنا سازد. آنهامحتوی دقت بخواندو خود رابا دانش پژوه باید در ابتدای هر بخش سؤاالت را با شد

سمت راست و چپ جای خالی را  باید ابتدا "کند مثال به عنوان مثال برای پر کردن جاهای خالی به نکات زیر توجه

و به اشارات متنی هم توجه کند که  از کلمه برای جای خالی مناسب است ای  Part of speechبخواند و بفهمد چه 

نی چه لغتی می تواند درجای خالی قرار داده شود. روند این بخش دقیقاً مانند پر کردن جای خالی در از لحاظ مع

را نمی فهمند اما می توانند  Lectureمی باشد خیلی از مواقع دانش پژوهان دقیقاً مفهوم متن و  Readingبخش 

شده  missله هایی که یک بخش آن جاهای خالی یا همان جم ،معموالً در این بخش چون به سؤال، جواب دهند

الزم به ذکر است اگر به عنوان مثال  د.گرد ارائه می Listeningبا یک زبان دیگری در بخش  یا و یا دقیقاً است

این لغت را اشتباه  answer sheet ،spellingباشد و دانش پژوه جواب را پیدا کند اما در Trainingجواب صحیح 

 Listeningهمه لغات باید صحیح باشد. در قسمت  spellingبنابراین  تعلق نمی گیرد بنویسد هیچ نمره ای به آن

خوانده می شوند و  lecturerتوسط  که عدد ها تک تک سؤال قرار می گیرند. شماره تلفن ها گاهی اوقات مورد

ابی، در ابتدای آن، در جای خالی قرار دهند. در مورد جواب دادن به سؤاالت چهار جو آنها را دانش پژوهان باید

 ولی دانش پژوه خیلی ازمواقع فقط می تواند صورت سؤاالت را با دقت بخواند و خود را با مفهوم آ ن آشنا سازد

را پیدا نمی  برای این کار  است اما عمدتاً  وقت کافی خوب خیلی اگر بتواند خیلی سریع گزینه ها را هم بخواند

از رکز به دنبال شنیدن جواب آن باشد حتی اگر بعضی با تم را بخواند و سؤال بهتر است فقط صورت کند در این

با ایجاد ارتباط بین لغت ها  طراح سؤال Readingکند. در این بخش دقیقاً مانند  missبخش ها را یا نفهمد یا 
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ها توجه  به چند مثال پیرامون ارتباط بر قرار شده بین  لغت .کندمی  دانش پژوهان را به سمت جواب هدایت 

 کنید.

  و دقیقاً می آید regardیا  thinkمترادف آن  lectureد اما در متن نرا می ده considerدر صورت سؤال فعل  "مثال

 lectureو در  به معنی تحفیق کردن می آید studyدر صورت سؤال فعل یا  دنپشت آن جواب سؤال را می ده

لغت ها  صد در صد ارتباط بین لغت ها مهم است نه اینکه حالت. در این شنیده می شود investigateمترادف آن 

 با یکدیگر مترادف باشند.

در جای خالی بر  "مثال کلمه را تغییر دهیم  یعنی part of speechبرای پر کردن جای خالی بعضی اوقات مجبوریم 

ین باید فعل آن را تبدیل به بنابرا فعل آن آمده است lectureاساس اشارات گرامری نیاز به اسم داریم اما در 

است زیرا نمی در پر کردن جاهای خالی الزامی اسم کرده و در جای خالی قرار دهیم این تغییر بعضی از مواقع 

 توانیم در جای خالی فعل را به جای اسم قرار دهیم 

سؤاالت در جدول ها به  عمدتاً جواب چون را بخوانیم ها table title ها  باید  tableدر پر کردن جاهای خالی در 

صورت سازماندهی شده و پشت سر هم داده می شود. در موارد خیلی محدودی دیده می شود جواب سؤاالت به 

 .رت سازماندهی شده ارائه  نشوندصو
Function Event Date 

  - 

 -  
-   

 

خالی را پر کنیم در این را با دقت بخوانیم و به محض شنیدن جواب، جاهای  پس باید عنوان های جدول ها 

. در صورت نیاز در این قسمت ممکن ار بسیار نقش مهمی را داردکردن موضوعات با خودک follow upقسمت 

باید به دنبال جواب  دانش پژوهان در این قسمت فقطم .تغییر دهی هم کلمه را part of speechاست الزم باشد 

هدف اصلی دست یابی به  چون شوندخیلی دچار مشکل ن دنشدنگر بعضی از مفاهیم را متوجه ا د کهسؤال باشن

به بعد سؤاالت سخت تر می شوند بنابراین  01از سؤال  IELTS Listeningدر سؤاالت بخش  .جواب اصلی است

 دهند.ب پاسخ درست به بیشتر سؤاالت 01دانش پژوهان باید سعی کنند تا قبل از سؤال 

دقیقه بدون وقفه  01باید به دانش پژوهان دقیقاً  IELTS Listening/ Mockدر برگزاری امتحاناتی مانند 

فرصت داده می شود تا  دقیقه به آنها 01امتحان،  فرصت داده شود تا آنها به سواالت جواب دهند و در پایان

 .انتقال دهند  answer sheetبه  bookletسواالت را از 
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The following table summarizes the various sections of the IELTS Listening section: 
 

 
Section 

 

Topic 
area 

Input MainSkill Focus 
Number of 
questions 

1 Social needs 

Conversation with a  
transactional purpose 
e.g. finding out about 

travel services 

Listening for and noting 
specific factual 

information. 
10 

2 Social needs 

Monologue or prompted 
with a transactional 
purpose eg. giving 

information about a 
public event. 

Listening for and noting 
specific factual 

information. 
10 

3 
Education 

and training 
 

Discussion between 24 
people in an academic 
context, e.g. lecture  or 

of seminar 

Following a conversation 
which involves negotiation 
of meaning. Listening for 

specific information, 
attitudes, and speakers 

opinions 

10 

4 
Education 

and training 
 

Monologue in an 
academic 

Following an academic 
argument. Listening for 

main ideas, specific 
information, attitude and 

speaker’s opinion 

10 

 
 
As you listen, you should write your answers on the question booklet. At the end of the recorded 
material you will be given ten minutes to copy your answers onto the answer sheet. 
The recordings may include a range of accents including British, American or Australian, for this 
reason you must help yourself by Listening to as wide a variety of English as possible, on the radio 
or television for example. 
Most candidates come out of the Listening test not feeling very confident of their answers after 
listening to the recording only once. For this reason it is very important that you take a number of 
timed practice listening tests before the actual exam day to become familiar with the style of 
questions asked, the speed of the speech and to develop the skill of recording your answers as you 
listen.  
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There are five major question-type categories. 
 
 
 
 
 
 
 

The major listening question types: 
 

First category Completion Tasks 

Third Category 

Short Answer Questions Second Category 

Multiple Choice Questions 

Fourth Category Matching Tasks 

Fifth Category 
Labeling Tasks 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 
Completion Tasks 
What variations are there on this task type? 
The outline may be: 
1. A summary: used to summarize any information in the form of a complete text. 
2. Sentence completion. 
3. A form: often used to record factual details such as names. 
4. A set of notes: used to summarize any type of information using the layout to show how 
different items relate to one another. 
5. A table: used as a way of summarizing information which relates to clear categories e.g. place/ 
time/ price. 
6. A flow-chart: used to summarize a process which has clear stages. The direction of the process 
is shown by arrows. 
 Candidates may have to 
• Select their answers from a list on the Question Paper. 
• Identify the missing words from the recording which fit into the form/notes etc. In this case, they 
should not change the words from the recording in any way, and should keep to the word limit 
stated in the instructions. 
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be one word per blank. It may be necessary to change the verb forms in order for the sentence to 
be grammatically correct. The first one is done as an example. 
1. "Can you talk now?" "No, I'm  about    to   go to the grocery store, but I'll call you as soon as I get 
back." 
2. "You're probably too tired to play another game of racquetball, right?" "I'm not that tired, 
really.-------- ------- -------- -------- -------- I'd enjoy another game." 
3. "Will you support my proposal at the meeting?" "Certainly. You can -------- --------my support." 
4. I was talking to my aunt when suddenly my cousin George Ann --------- ------------------------- our 
conversation. 
5. "I understand Diane lost her job." "Yes, but she's actually ---------- -------------. She found a more 
interesting job with a higher salary." · 
6. My car ----------- -----------last week, and I had to take the bus to work until it was repaired. 

better off :  in an improved condition 

 در وضع بهتر  پولدارتر

bite off more than one can chew : take on more responsibility than one can handle 

 با یکدست چندتا هندوانه برداشتن

bound to :  certain to; sure to 

 موظف

break down : stop functioning (a machine, for example) 

 خراب شدن

break in (on) : interrupt 

 وقفه ایجاد کردن

break the ice :  break through social barriers (as at a party) 

 سرصحبت را باز کردن

break the news (to)  : inform; give bad news 

 اطالع دادن خبر بد دادن به

break up : end (a meeting, for example) 

 پایان دادن

break up (with) : stop being a couple (a boyfriend and girlfriend, for example) 

 به هم زدن ارتباط

a breeze : something very simple and easy ·to do 

 مثل اب خوردن

bring about  : cause to happen 

 باعث رخدادی شدن

bring up    :  (1) raise (a child); (2) introduce (a topic, for ex;unple) 

 بزرگ کردن   مطرح کردن

brush up on  :    review; study; practice 

 دوره کردن

bump into  :   meet unexpectedly; run into 

 به طور غیر قابل پیش بینی مواجه شدن با

by and large : mostly; generally; on the whole 

 روی هم رفته

by heart  : by memory; learned word for word 

 از حفظ

by no means   : in no way; not at all 

 به هیچ وجه

Exercise: Fill in the blanks in the sentences or dialogs with idioms from the above list. There will 

HIRAD Specialized Language Center 


