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 IELTS SPEAKINGچگونگی کار بر روی کتاب 

 
کتاب را با دقت مطالعه کندتا با مطالبی که برای امتحان  26تا  1در ابتدا دانشجو باید صفحات 

Speaking  27ضروری هستند به خوبی آشنا شوند. سپس دانشجو باید سؤاالت موجود در صفحات  

می آیند به خوبی آشنا شود. در این  Part 1  ،IELTSرا به دقت بخواند تا با سؤاالتی که در  30تا 

را به دقت مطالعه نماید و به انگلیسی  30تا  27قسمت دانشجو باید سؤاالت موجود در صفحات 

درباره آنها با خودش صحبت کند. راه دیگر این است که دانشجو این سؤاالت را خوانده و در یک 

پاسخ دهد. در  حقیقت در نوار یک زمانی را برای نوار ضبط کند سپس به نوار گوش کرده و به آنها  

 پاسخ گویی به سؤال مربوطه قرار دهد.

 

را مطالعه کند  34تا  31دانشجو باید صفحات  30تا  27بعد از صحبت کردن درباره سؤاالت صفحات 

به   IELTS Speakingامتحان Part 1آشنا شود.  Speaking IELTSتا با نکات بیشتری در رابطه با 

سؤاالت خیلی آشنایی از دانشجو پرسیده می شود که  Partدقیقه می باشد که در این  4-5ت مد

 30تا  27دانشجو باید به آنها جواب کوتاه بدهد و آنها را توضیح دهد. سؤاالت موجود در صفحات 

 پرسیده می شوند.PART1 در   IELTS Examiner سؤاالتی هستند که معموأل توسط 

 

 3-4می باشد .در این قسمت که معموأل بین  35از صفحه  IELTS Speakingان امتح Part 2شروع 

یک موضوع به دانشجو می دهد و به او حدودأ یک دقیقه فرصت  Examinerدقیقه طول می کشد. 

می دهد که به موضوع فکر کرده و در صورت لزوم یادداشت هایی بردارد و سپس به دانشجو در 

که در مورد موضوع روی کارت سخنرانی کند. الزم به ذکر است که دقیقه زمان می دهد  2حدود 

دانشجو در حین سخنرانی باید حتمأ به سؤاالتی که روی کارت نوشته شده به خوبی پاسخ دهد . در 

دقیقه  2ثانیه صحبت کند .دانشجو نمی تواند بیشتر از  33حقیقت باید برای هر سؤال حدودأ 

  Lectureدقیقه  2و را قطع می کند.  دانشجو باید نهایتأ در صحبت ا Examinerصحبت کند چون 

خود را به اتمام برساند. در اینجا از دانشجو خواسته می شود در مورد هر یک از موضوعات صفحات 

دقیقه با خودش انگلیسی صحبت 2حدودأ یک دقیقه فکر کند و سپس در مورد آنها حدودأ  46تا  35

دهد. در این قسمت دانشجو می تواند صدای خود را  Lectureته شد کند در حقیقت همانطور که گف

های ضبط شده خود گوش کند و تا آنجاییکه می تواند ایرادهای آنها  Speakingضبط کند و سپس به  

را به دقت مطالعه  46تا  35را بگیرد .بعد از این مرحله از دانشجو خواسته می شود مطالب صفحات 

 حان نیز به خوبی آشنا شود. امت Part 2کند تا با 

 

به   Speakingامتحان   part 3را بخواند تا با  50تا  47سپس از دانشجو خواسته می شود صفحات 

دقیقه طول می کشد  4تا  3بین  Speakingامتحان  Part 3خوبی آشنا شود . الزم به ذکر است که که 

یکسری سؤاالت از  Examinerیقتمی شود در حق وارد بحث Examinerدر این قسمت دانشجو با 

 می باشد.  Part 2دانشجو می پرسد که مربوط به موضوع کارت 
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پاسخ دهد و تا حد ممکن   Examinerدانشجو باید به خوبی به سؤاالت مطرح شده توسط   Part 3در 

رت دانشجو باید درباره گذشته ،حال، آینده در صو Speakingامتحان  Part 3آنها را بسط دهد .در 

امکان صحبت کند و مقایسه صورت دهد .در اینجا از دانشجو خواسته می شود سؤاالت موجود در 

را بخواند و سپس درباره آنها به انگلیسی با خودش صحبت کند .در این قسمت  53تا  51صفحات 

به را ضبط کند و سپس به آنها گوش داده و درباره آنها  53تا  51دانشجو می تواند سؤاالت صفحات 

انگلیسی صحبت کند .الزم به ذکر است که تمام جواب های سؤاالت موجود در این کتاب در انتهای 

بگیرد و با یکسری کلمات و  ideaکتاب نوشته شده اند .دانشجو می تواند پاسخ ها را بخواند و کلی 

ند . در را مظالعه ک 62تا  54اصطالحات جدید آشنا شود سپس از دانشجو خواسته می شود صفحات 

کلی در مورد موضوعات مختلف  ideaکتاب را مطالعه کند و  92تا  69اینجا خواسته می شود صفحات 

پرسیده شده اند کسب نماید .به این روش دانشجو می تواند کلمات و  IELTSکه در امتحان 

قلبأ  خود بکار برد.از طرفی، دانشجو می تواند Speakingاصطالحات جدیدی را فرا گرفته و در 

صحبت کند . باید تمام کلمات و  IELTSهای امتحان  Partدریابد که چطور در مورد موضوعات مختلف 

توسط دانشجو در دیکشنری پیدا شود . سپس از  92تا 69اصطالحات جدید موجود در صفحات 

ی که تا به این کتاب را مطالعه کند تا با نمونه سؤاالت اصل 62تا  54دانشجو خواسته می شود صفحات 

چندین دفعه تکرار شده اند آشنا شود .از دانشجو خواسته می  Speakingحال در امتحان رسمی 

به انگلیسی صحبت کند و یا از فرد  62تا  54کن درباره سؤاالت موجود در صفحاتشود تا حد مم

 133تا  44دیگری درخواست کند که سؤاالت موجود در این صفحات را از او بپرسد .مطالعات صفحات

از او پرسیده می  Examinerاین کتاب به دانشجو فرصت می دهد تا به راحتی هر سؤال که توسط 

 Fluency IELTSشود را به خوبی بفهمد و به درستی پاسخ دهد . الزم به ذکر است که در امتحان 

Speaking  روان صحبت کردن( و(idea  از داشتن از همه مهمتر است تلفظ درست و استفاده

 ساختارهای گرامری درست و متفاوت در الویت دوم هستند .

 

به همراه جواب های کامل می  IELTSبه بعد این کتاب به سؤاالت مختلف امتحان  93از صفحه  توجه:

پردازد.دانشجو باید این جواب ها را بخواند و تا حد ممکن از آنها به اشکال مختلفی استفاده کند . 

حد نمره حرفه ای و در  Speakingلغات و اصطالحاتی که دانشجو باید برای یک  در این جواب ها تمام

 بداند وجود دارد . 8

 یمی باشند که م IELTSاین سؤاالت طراحی شده سؤاالتی شبیه به سؤاالت مصاحبه اصلی امتحان 

اً برای آماده کنند. شما باید تقریب IELTSتوانند کم کم شما دانش پژوهان را برای مصاحبه اصلی 

دقیقه وقت صحبت بگذارید و یاد بگیرید که چگونه صحبت خود را در این مدت  1.5تا  1هر سؤال 

خوبی را ارائه کنید نه   Speakingزمان مدیریت کنید. زیرا باید بتوانید در مرت زمان تعیین شده 

وع به تمرین روی در مدت زمان طوالنی که برای خود در نظر می گیرید.لطفاً مراحل زیر را برای شر

 این قسمت دنبال کنید.
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 .ابتدا سؤال را با دقت بخوانید.1

در دو بخش  IELTS SPEAKING. شروع به جواب دادن به سؤال کنید.عمدتاً  سؤاالت مربوط به 2

 باید چهار چوب زیر را دنبال کنید : 3و  1

نشوید سپس شروع به ابتدا یک مقدمه کوتاه داشته باشید و خیلی سریع وارد موضوع اصلی 

 اصلی باید از روشهای زیر استفاده کنید: Topicکنید برای توسعه  Topicتوسعه 

 ((reasonدلیل  .1

 (featureویژگی )  .2

 ((wayروش   .3

 solution)راه حل  )  .4

 (exampleمثال  ) .5

 statistics)آمار و ارقام در صورت امکان   ) .6

می باشد  Topicکه مرسوم ترین روش توسعه ها باید دلیل بیاورید  Topicبرای توسعه خیلی از 

دلیل کافی می باشد باید هر دلیل را هم کمی توسعه و بسط بدهیم و سپس به  3حد اکثر 

سه مورد را بیان کنیم. به  4تا  1قسمت نتیجه گیری برسیم در حقیقت ،از بین موارد فوق از 

برای بخش  IELTS Speakingچوب راه حل . بنا براین چهار  3ویژگی ،  3دلیل ، 3عنوان مثال  

 باید به صورت زیر باشد: 3و  1های 

 

A) Short introduction 

B) Development: 
Reason (specification) 
Reason (specification) 

Reason (specification) 

C) Conclusion/Clincher 

Clincher  جمله ای است که بهSpeaking  متوجه می شود که حس پایان می دهد و مصاحبه گر

توضیحات مربوط به سؤال تمام شده و وارد سؤال بعدی می شود. اگر توضیحات مربوط به هر سؤال 

 شود. ی(به نمره شما لطمه زیادی زده م (suspendedمعلق بماند  Topicنداشته باشد و  حس پایان

 توضیح دهید. را کمی ویژگی( هر (Specificationبنا بر این هر دلیل را کمی توسعه دهید 

 به سؤاالت زیر به عنوان الگو توجه کنید:

 
A).What is your favorite season? Why? 

 را توسعه دهید. reason)  )Topicباید با 
B).How do you overcome your stress? 

 را توسعه دهید. Topic( Wayباید با روش )
C).How it is possible to decrease traffic?   

 را توسعه دهید. solution) )Topicا راه حل باید ب

در انتهای این  IELTS Speakingتوجه: الزم به ذکر است که جواب تمام سؤاالت مربوط به بخش 

جزوه ارائه شده اند.این سؤاالت را بخوانید و با جوابهای خود مقایسه کنید و از طرفی بعد از مطالعه 

 ر هر موضوع بیافزایید.جوابها به ایده هایتان برای پردازش بهت
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 های احتمالی سؤاالت و جواب

1. Where do you come from? 

I live in Smallvile. It is a big city / small town located in the south of 

NeverNeverLand. 

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 are the advantages and disadvantages of your home? 

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 near by. 

4. Tell me about your family. 

I have a mother, a father and 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. 

Well, I work for a big firm/small company named BananaSoft. It is located 

in Smallvile. 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 a 

better salary. 

8. What type of transport do you use most? 
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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 newspapers, magazines and of course my favorite fantasy 

books.  

11. 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 like comedies. This 

one has some silly jokes but other than that I enjoyed it. 

دقیقتته باشتتد. در پایتتان، ممکتتن استتت ممتتتحن چنتتد  2تتتا  1متتدت ایتتن ستتخنرانی بایتتد 

 سوال اضافی هم از شما بپرسد.

دقیقتته بشتتوید. بایتتد  2توانتتد در ایتتن باشتتد کتته از کجتتا بایتتد متوجتته اتمتتام  ستتختی ایتتن قستتمت متتی

شتتود در منتتزل وقتتتی در   دقیقتته بتته دستتت آوریتتد. پیشتتنهاد متتی   2بتترآوردی از صتتحبت بتته متتدت  

ستتتید، زمتتان صتتحبتتان را بتتا استتتفاده از ستتاعت ثبتتت       موضتتوع خاصتتی ه  حتتال صتتحبت در بتتارب  

قابلیتتت ضتتبط صتتدا هتتم استتتفاده کنیتتد. بتته ایتتن     MP3هتتای پختتش  توانیتتد از دستتتگاه کنیتتد. متتی

 توانید بدون نیاز به شخ  دیگری، زمان صحبت خود را تنظیم کنید. ترتیب می

 مثال:

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 
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 What do you value and not value in people? 

 Can people, opposite in personality, be good friends? 

 What do children think about friendship? What about adults? Compare 

them. 

 What do you think fo friendship through the Internet? What good and 

bad sides does it have?  

 حتماً پاسخی در آستین داشته باشید و نظرتان را ابراز کنید 

سؤاالت، باید اطالعات عمومی نسبتاً خوبی هم دانستن نوع در این قسمت، عالوه بر 

 داشته باشید. 

توانید در بارب آنها فکر  در اینجا فهرستی از موضوعات بسیار رایج آمده است که می

 کنید.

تنهتتا کتتافی استتت آنهتتا را متترور کنیتتد، فکتتر کنیتتد در بتتارب هتتر موضتتوع چتته مطتتالبی       

خواهیتتد بتترای بیتتان نظرتتتان    کتته متتی بتترای گفتتتن داریتتد و بتته کلمتتاتی فکتتر کنیتتد     

استتتفاده کنیتتد. ستتپس صتتدای ختتود را در حتتین بیتتان چنتتد جملتته کتته مربتتوط بتته هتتر    

موضتتوع استتت، ضتتبط کنیتتد تتتا بعتتداً بشتتنوید بتته چتته شتتکل در بتتارب آن موضتتوعات      

 اید. صحبت کرده

توانستتتید صتتحبت بهتتتری انجتتام دهیتتد. بتتا ایتتن کتتار بتترای       فکتتر کنیتتد چگونتته متتی  

 تر خواهید شد. ادهقسمت مباحثه آم
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 موضوعات عمومی

 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, its advantages and disadvantages. 

 Your country's weather, main season. 

 Your country's animals, in what ways they are used. 

 Piece of equipment that you consider very important, why, how did you 

start to use it 

 Computers – their advantages and disadvantages, whethere people or 

different sexes and ages use them more or less. 

 Food in restaurants, why and when we eat there, what are the pros and 

cons of eating in a restaurant  

 Celebrities in your country 

 Idils – who chooses them, why copy them, etc 

 Favorite holiday in your country 

 موضوعات مربوط به کارهای خانه

 Who does the shopping? 

 Where do you like to shop and when? 

 What do you shop for? 

 Who does house work, which work is the most important, why? 
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 موضوعات شخصی

 How do you like spending your time? 

 Favorite movies (films), do you watch them on TV or in the 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? 

 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. 
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 چیزهایی که در زندگی برایتان مهم است

 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? 

 سؤاالتی مربوط به دوستانتان

 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 resons of your good 

friendship. 

 What do children think about friendship? What about adults? Compare 

them 

 Who can not 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. 
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 های آخر توصیه

ختتواهیم کمتتی فرصتتت بتته دستتت       ای درذهنتتتان نداریتتد و متتی    اگتتر جتتواب آمتتاده  

 بیاورید، بگویید:

اش فکر نکرده  خب، تا به حال در باره

 توانم بگویم... بودم، اما خب حاال می

Well, I never thought about that, but 

if I do, I would say that… 

 .Well, it is not a simple question ای نیست. خب، سؤال ساده
 

 توانید پاسختان را با چنین عبارتی شروع کنید: اگر نظر شما را پرسیدند، می

 In my opinion به نظر من ...

 I think that کنم ... فکر می

 …,Well, if you ask me خب، اگر نظر مرا بخواهید...

 … When it comes to me, I اگر به من باشد، ...

 

ای خواهتتتد بتتتود کتتته مجبتتتور خواهیتتتد شتتتد از افعتتتال در  احتمتتتاالً شتتترایط بتتته گونتتته

هتتای حتتال، گذشتتته و آینتتده استتتفاده کنیتتد. اگتتر از شتتما خواستتتند تتتا در بتتارب    زمتتان

 آینده صحبت کنید، بگویید:

ام که آن چیز اتفاق  مطم ن

 خواهد/نخواهد افتاد

I am sure that (something will/won't 

happen) 

احتمالش هست که )آن چیز اتفاق 

 بیفتد/نیفتد(

It is likely/unlikely that (some event 

will/won't occur) 

 

هنگتتام صتتحبت کتتردن از کلمتتات ربتتط استتتفاده کنیتتد. اگتتر جتتواب شتتما خیلتتی طتتوالنی   

 ل  آخرتان را به نوعی به سؤال ربط دهید.است، یادتان نرود که جم
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