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نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای گرفتن نمره دلخواه
از میــان تمامــی مهارتهــای آزمــون آیلتــس ،موفقیــت در آزمــون اســپیکینگ
بــه تمریــن و ممارســت بیشــتری هنگام آمادگــی آزمــون آیلتس نیــاز دارد.
حتــی ممکــن اســت از االن نگــران مصاحبــه آیلتــس باشــید .امــا ،بــرای اینکــه نمــره
مدنظــر خــود را کســب کنیــد ،نــکات مهمــی وجــود دارد .در ایــن مقالــه بــه بررســی
نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس میپردازیــم و بــا خوانــدن ایــن
مطلــب متوجــه خواهیــد شــد بایــد روی چــه نکاتــی تمرکــز کنیــد
و نمــره شــما تحــت تاثیــر چــه عواملــی اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا
قســمتهای مختلــف آزمــون اســپیکینگ و زمانبنــدی آنهــا آشــنا
خواهیــد شــد.
نکات مهم اسپیکینگ آیلتس
علاوه بـر اینکـه آمادگـی بـرای آزمـون آیلتـس نیازمنـد توجه به
ضوابـط آزمونـی اسـت ،آزمـون اسـپیکینگ هـم بـرای خـود قوانیـن و
مقرراتـی دارد .دانسـتن نـکات زیـر در آشـنایی کلـی و عملکـرد شـما
مسـتقیما تاثیرگـذار اسـت .ایـن قوانیـن شـامل مـوارد زیـر اسـت:
• آزمون اسپیکینگ یک مصاحبه رو در رو ( )face to faceمیباشد.
• بـرای تمامـی شـرکتکنندگان در آزمـون آیلتـس (چـه جنـرال چـه
آکادمیـک) تنهـا یـک نـوع سـوال وجـود دارد.
• حتـی اگـر در آزمـون اینترنتـی آیلتـس شـرکت کنیـد ،مصاحبـه رو در رو
انجـام میشـود و تفاوتـی بـا حضـور فیزیکـی نـدارد.
• کل زمان مصاحبه شما ضبط خواهد شد.
• آزمون اسپیکینگ آیلتس یک مصاحبه غیررسمی است.
• اگزمینـز آیلتس که از شـما سـواالت را میپرسـد در پایـان مصاحبه به شـما
نمـره خواهـد داد.
• این مصاحبه حدودا بین  ۱۱تا  ۱۴دقیقه به طول میانجامد.
• اگزمینـر زمـان مصاحبـه و تفصیـل پاسـخهای شـما را کنتـرل
میکنـد.
• این آزمون شامل چند بخش است:
لف) بررسی کارت شناسایی و سالم و احوال پرسی
ب)  ۴الی  ۵دقیقه پاسخگویی به سوال و پاسخ بخش اول
پ)  ۱الی  ۲دقیقه گفتگو برای بخش دوم
ت)  ۴الی  ۵دقیقه برای بحث بخش سوم
• اگـر بـه تمامـی سـواالت بـه خوبـی پاسـخ دهیـد ،ممکـن اسـت با
پاسـخ نـدادن بـه یـک سـوال بـاز هـم نمـره خوبـی کسـب کنید.
توجـه داشـته باشـید کـه  ۴فاکتـور مهـم در نمرهدهـی ایـن آزمون
تاثیرگـذار اسـت کـه در ادامـه بـه آن میپردازیم.
 ۴عامل مهم اسپیکینگ آیلتس
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در آزمــون اســپیکینگ ،تلفــظ ،لغــات ،گرامــر و انســجام بیــان هــر کــدام ۲۵
درصــد در نمــره اصلــی نقــش ایفــا میکننــد .البته ،بــه نسبت متناســب بــا

نمــره هدفتــان میتوانیــد بــر توانایــی هــر یــک از ایــن  ۴عامــل تمرکــز کنیــد.
امــا چــه نــکات مهمــی را بایــد بــرای موفقیــت در کســب نمــره مــد نظــر در نظــر
گرفــت؟
تلفظ
برای کسـب نمـره مطلوب از قسـمت تلفـظ ،باید بـا جـدول فونتیک (تصویـر زیر)
آشـنا باشـید و هـر حـرف را به طـور واضـح تلفظ کنیـد .نکتـه بعـدی این اسـت که هر
کلمه سـیالب مشـخصی دارد و برخـی از سـیالبها تکیه میگیرنـد .حتما
در رابطـه بـا قوانین تکیـه کلمات مطالعـه کنید .علاوه بر تکیـه کلمات،
جملات هـم داری تکیـه هسـتند و معمـوال کلیـدواژه جملات بـا تکیه
تلفـظ میشـوند .صداهـای ضعیـف در زبـان انگلیسـی را بشناسـید تـا
طبیعـی و روان صحبـت کنیـد .و نکتـه مهمتـر که بایـد بدانید آن اسـت
کـه در انواع جملات (امـری ،خبری یا سـوالی) تن افزایشـی یا کاهشـی
اسـت .پـس بـه انـدازه کافـی در ایـن زمینـه مطالعـه و تمریـن داشـته
باشید.
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دامنه لغات
بخشـی از جذابیـت بیـان شـما متاثـر از تنـوع در کلماتـی اسـت که
هنـگام مصاحبـه اسـپیکینگ آیلتـس اسـتفاده میکنیـد .ایـن تنـوع
کلمـات فقط دایـره لغـات شـما مرتبط نیسـت بلکـه شـامل کلمـات ربطـی و عبارات
میشـود .بـه همیـن منظـور ،میتوانیـد از جدول زیـر که شـامل تنـوع لغات میشـود
برای کسـب نمـره بهتـر از ایـن بخـش اسـتفاده نمایید.
بـرای دادن اطالعات بیشـتر
دربـاره یـک موضوع

and, also, as well as, another reason is

عبارات زمانی

now, at the moment, at present, right
now, these days, in the past, before,
then, at that time, years ago, when I
was younger

برای بیان نظرات

I think one important thing is, I guess
one difference is/ I suppose the main
difference between x and y is

I guess it’s because/ the main reason
بـرای بیـان روابـط علـی is/ It was caused by/ I reckon the only
معلو لـی
answer is to/ The best way to solve this
is
برای ارائه مثال

for example/ for instance/ such as/ like

برای نشان دادن تضاد

but, on the other hand, while, though,
although, or

برای ارائه توضیح بیشتر

What I mean/ What I want to say is/ As
I was saying
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الزم بــه ذکــر اســت ،کاربــرد هــر یــک از مــوارد مذکــور متفــاوت اســت و بایــد
حتمــا از دیکشــنری انگلیســی کاربــرد آنهــا را مطالعــه کنیــد.
تسلط بر گرامر
وقتــی  Band Score Descriptorsرا مطالعــه کنیــد ،خواهیــد دیــد کــه
شــما بایــد بتوانیــد از ســاختارهای گرامــری پیچیــده در جملهبندیهــای خــود
اســتفاده کنیــد (جمــات  ۳نــوع هســتند :ســاده ،مرکــب و پیچیــده) .ایــن بــه ایــن
معنــا اســت کــه صحبــت شــما بایــد دربرگیرنــده ترکیبــی از جمــات
وابســته و مســتقل بــه همــراه مثالهایــی بــرای تاییــد نظرتــان باشــد.
همچنیــن ،بایــد هنــگام صحبــت کــردن توانایــی اســتفاده از انــواع
افعــال ،اشــکال مقایسـهای ،عبــارات اســمی ،جمــات شــرطی و افعــال
مجهــول را داشــته باشــید .بــرای تقویــت ســاختارهای مختلــف
گرامــری ،حتمــا بــه طــور مســتمر بــه ســخنرانیهای انگلیســی
ماننــد  Ted Talkگــوش کنیــد و بــه مــرور هنــگام صحبــت کــردن
ایــن ســاختارها را بهطــور صحیــح تمریــن کنیــد .بهتــر اســت بــا یکــی
از  ۷ســایت برتــر مکالمــه زبــان انگلیســی با دوســتی بــه تمریــن
اســپیکینگ بپردازیــد.
ارتباط معنایی
 Coherenceیــا انســجام و ارتبــاط معنایــی هنــگام صحبــت کــردن باعــث
میشــود اگزمینــر صحبــت شــما را بــه طــور واضــح متوجــه شــود و ایــن نکتــه را
دریافــت کنــد کــه شــما میتوانیــد صحبتهایتــان را در یــک ســاختار نظاممنــد
ارائــه کنیــد .بــرای تقویــت انســجام گفتــار ،ســعی کنیــد از جدولــی کــه در بــاال ارائــه
شــد اســتفاده کنیــد و ایدههــا را بــر اســاس اهمیــت یــا زمــان ســازماندهی کنیــد.
نمونــهای از ســاختارهای منســجم در زیــر آورده شــده اســت:
Firstly, secondly, lastly
Some people think, while others
On the one hand, on the other hand
First of all, second of all
To begin with, another, one more
اکنــون کــه بــا  ۴عامــل موثــر در نمرهدهــی آیلتــس آشــنا
شــدید ،بــه شــما  ۸مــورد از نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس آمــوزش
داده میشــود.
 ۸ترفند برای موفقیت اسپیکینگ آزمون آیلتس
همانطــور کــه گفتــه شــد ،موفقیــت شــما در آزمــون اســپیکینگ
تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی اســت .در ادامــه  ۸ترفنــد بــه شــما معرفــی میکنیــم
تــا عملکــرد مناســبی داشــته باشــید.
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 -۱از فیلرها استفاده کنید
اگرچــه گفتــه میشــود از فیلرهــا بــرای مصاحبــه آیلتــس اســتفاده نشــود،
هنگامــی کــه نیــاز بــه تامــل داریــد یــا بــه دنبــال کلمــه مناســب جملــه خــود هســتید
میتوانیــد از فیلرهــای مشــخص و کاربــردی موقعیــت اســتفاده نماییــد .بــرای

مثــال like, how can I put it :بــرای تامــل actually, basically ،بــرای
تاکیــد I mean ،بــرای شــفافیت بحــث هســتند.
 -۲از کلمات و عبارات غیررسمی استفاده کنید
مصاحبــه آیلتــس یــک آزمــون صــد در صــد غیــر رســمی اســت .بنابرایــن،
اســتفاده از کلمــات و عبــارات غیررســمی متــداول اســت .بــرای مثــال ،کاربــرد
کانترکشــنها  it’s، isn’t, should’ve, gonna wannaمشــکلی نــدارد .یــا
الزم نیســت از  nonthelessبــه جــای  butاســتفاده کنیــد.
میتوانیــد نمونــه پاســخ بــه ســواالت را از اینجا بخوانیــد.
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 -۳از پاسخگویی به موضوع اصلی متفرق نشوید
در بخشهــای مختلــف ،محوریــت ســواالت متفــاوت اســت
و میــزان مشــخصی از پاســخ انتظــار مــیرود .بــه عنــوان مثــال ،در
قســمت اول معمــوال ســواالتی کلــی پرســیده میشــد و پاســخهای
کوتــاه بدهیــد (دقــت کنیــد کــه بــا پاســخ بله/خیــر بــه نمــره خوبــی
نخواهیــد رســید) .یــا در بخــش دوم ،هنــکام پاســخگویی اگزمینــر
صحبــت شــما را قطــع نخواهــد کــرد و شــما فرصتــی حــدود  ۱الــی
 ۱و نیــم دقیقــه بــرای بهتریــن عملکــرد بیــان نظراتتــان بــا ارائــه مثــال
و جزییــات کافــی داریــد .و قســمت ســوم کــه عمیقتریــن ســواالت
پرســیده میشــود ،هرچــه قــدر دانــش زبــان شــما (از جملــه  ۴عامــل اصلــی کــه
پیشــتر معرفــی شــد) بهتــر باشــد موفقتــر خواهیــد شــد و پاســخ قابــل قبولــی
ارائــه خواهیــد داد.
 -۴یکـی از نـکات مهـم اسـپیکینگ آیلتـس :بـرای هـر پاسـخ مقدمـه ،بدنه و
نتیجـه گیری داشـته باشـید
نکتــهی مهــم در رابطــه بــه مــورد شــماره  ،۳داشــتن ســاختاربندی مشــخص
هنــگام ســازماندهی بــه ایدههــا اســت .بــه عبارتــی ،بــه جــای اینکــه از موضــوع
دور شــوید ،ابتــدا بــا مختصــر اشــارهای بــه احساســتان نســبت بــه ســوال شــروع
کنید(میتوانیــد بگوییــد :بــه نظــرم پاســخ دادن بــه ایــن ســوال کمــی
دشــوار اســت امــا  ،)..ســپس نقطــه نظرتــان را بــه طــور شــفاف بیــان
کنیــد (ترجیحــا یکــی از گزینههــای موجــود را انتخــاب کنیــد) و بــرای
دیدگاهتــان دالیــل و توضیحــات مرتبــط و کافــی ارائــه دهیــد (در
اینجــا میتوانیــد از جــدول کلمــات ربطــی اســتفاده کنیــد) و نهایتــا
در یــک جملــه کوتــاه بحــث را جمعبنــدی کنیــد.
 -۵عادت کنید به «چرایی» هر موضوع پاسخ دهید
یکــی از نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس ایــن اســت کــه از قبــل
آمــاده پاســخ دادن بــه «چــرا» باشــید .بــه عبارتــی ،متداولتریــن
پرســش مصاحبــه آیلتــس توضیــح دلیــل رخدادهــا یــا باورهــا
اســت .بنابرایــن ،تمریــن کنیــد خودتــان را بــرای توضیــح و تبییــن
موضوعــات مختلــف بــه چالــش بکشــید.
بــرای آشــنایی بــا موضوعــات مختلــف و یادگیــری لغــات کاربــردی اســپیکینگ
آیلتــس ایــن پادکســت را پیشــنهاد میکنیــم.
 -۶از عبارتهای کلیدی( )Key Phrasesبه جا استفاده کنید
همــه مــا میدانیــم کــه بخــش زیــادی از زمــان آمادگــی آزمــون آیلتــس
بــه حفــظ کــردن و تکــرار ســاختارها و عبارتهــای کلیــدی میگــذرد .امــا کمــی
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نکات مهم اسپیکینگ
آیلتس برای گرفتن
نمره دلخواه

خالقیــت در ایــن زمینــه الزم اســت و بایــد بدانیــد در جــای درســت از کــدام نمونــه
ثبــت شــده در ذهنتــان اســتفاده کنیــد .تعــدادی از ایــن عبــارات را در حــدول زیــر
مطالعــه میکنیــد:
بیان نظرات شخصی

in my experience/over time/ back
when I was

بیان نقطه نظر فردی

speaking for myself/ in my view/
for me

تاکیــد بــر نظریــات فــردی
خــو د

I’m sure that/ there’s no way

 -۷هیچ وقت نگویید «نمیدانم»
ممکــن اســت حتــی بــا تمریــن و تمرکــز بــر تنــوع موضوعــات مختلــف ،در
جلســه مصاحبــه بــا ســواالتی روبــرو شــوید کــه در رابطــه بــا آن اطالعــات کافــی
نداریــد یــا مضطــرب هســتید (البتــه اگــر ســوال را متوجــه نشــدید حتمــا از اگزمینــر
مودبانــه خواهــش کنیــد ســوال را بــرای شــما پارافریــز کنــد) .در ایــن شــرایط،
آرامــش خــود را حفــظ کنیــد و ســعی کنیــد همــان انــدک اطالعــات خــود را بیــان
کنیــد .ســکوت شــما نشــانه خوبــی نیســت و اگزمینــر تنهــا قصــد دارد دانــش زبانــی
شــما را بســنجد نــه اطالعــات عمومیتــان را .پــس خالقانــه چالــش را حــل کنیــد و
هرچنــد کوتــاه پاســخ دهیــد.
بــا اســتفاده از دو اپلیکیشــن معرفــی شــده میتوانــد بــا نمونــه پاســخ بــه
ســواالت مختلــف آزمــون آیلتــس و نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس آشــنا شــوید.
 -۸در مورد سواالت مبهم سوال کنید
اگزمینــر ســواالت را از دفترچــه ســوال میخوانــد .بنابرایــن ،همانطــور کــه
گفتــه شــد اگــر در ســوال نقطــه ابهامــی احســاس کردیــد ســوال کنیــد (البتــه
زیــاد ســوال نپرســید) .نمونــه ایــن موضــوع کلمــه  homeاســت کــه گاه بــه محــل
زندگــی و گاهــی کشــور محــل تولــد اشــاره دارد .دقــت کنیــد کــه
ســوال را بــا ســوال جــواب ندهیــد و ســعی کنیــد بیقفــه بــه آنچــه
منطقــی اســت پاســخ دهیــد.
جمعبندی؛ نکات مهم اسپیکینگ آیلتس
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در ایــن مقالــه ،بــه نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس اشــاره کردیــم
و از مهارتهــا و نقاطــی کــه بایــد هنــگام آمادگــی بــرای مصاحبــه بــه
آن توجــه کنیــد تــا نــکات چنــد دقیقــه مصاحبــه صحبــت کردیــم.
آزمــون اســپیکینگ هــم ماننــد دیگــر آزمونهــا چالشبرانگیــز
اســت ولــی بــا تمریــن و دقــت بــه اســانداردهای تعریفشــده در
سیســتم نمرهدهــی آزمــون اســپیکینگ آیلتــس همــه نگرانــی شــما حــل خواهــد
شــد .کافــی اســت بــر اســاس برنامــه ریــزی مشــخص و منابــع صحیــح از جملــه
دیکشــنری و بــا راهنمایــی پارتنــر بــرای آزمــون آمادگــی پیــدا کنیــد .فرامــوش
نکنیــد کــه آرامشــتان را حفــظ کنیــد و بــا تمرکــز بهتریــن عملکــرد خــود را در
مصاحبــه نشــان دهیــد.

