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           نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای گرفتن نمره دلخواه

از میــان تمامــی مهارت هــای 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 
ــن  ــدن ای ــا خوان ــم و ب ــس می پردازی ــپیکینگ آیلت ــم اس ــکات مه ن
ــد  ــز کنی ــی تمرک ــه نکات ــد روی چ ــد بای ــد ش ــه خواهی ــب متوج مطل
ــا  ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــه عوامل ــر چ ــت تاثی ــما تح ــره ش و نم
ــنا  ــا آش ــدی آن ه ــپیکینگ و زمان بن ــون اس ــف آزم ــمتهای مختل قس

ــد. ــد ش خواهی

           نکات مهم اسپیکینگ آیلتس

عـاوه 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 face( می باشد.   •

بـرای تمامـی شـرکت کنندگان در آزمـون آیلتـس )چـه جنـرال چـه   •
دارد. وجـود  سـوال  نـوع  یـک  تنهـا  آکادمیـک( 

حتـی اگـر در آزمـون اینترنتـی آیلتـس شـرکت کنیـد، مصاحبـه رو در رو   •
انجـام می شـود 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 می پرسـد در پایـان مصاحبه به شـما   •
نمـره خواهـد داد.

این مصاحبه حدودا بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه به طول می انجامد.  •
اگزمینـر زمـان مصاحبـه و تفصیـل پاسـخ های شـما را کنتـرل   •

می کنـد. 
این آزمون شامل چند بخش است:   •

لف( بررسی کارت شناسایی و سام و احوال پرسی
ب( ۴ الی ۵ دقیقه پاسخگویی به سوال و پاسخ بخش اول

پ( ۱ الی ۲ دقیقه گفتگو برای بخش دوم
ت( ۴ الی ۵ دقیقه 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 ۴ فاکتـور مهـم در نمره دهـی ایـن آزمون 
تاثیرگـذار اسـت کـه در ادامـه بـه آن می پردازیم. 

           ۴ عامل مهم اسپیکینگ آیلتس

ــدام ۲۵  ــر ک ــان ه ــجام بی ــر و انس ــات، گرام ــظ، لغ ــپیکینگ، تلف ــون اس در آزم
درصــد در نمــره اصلــی نقــش ایفــا می کننــد.  البته، بــه نسبت متناســب بــا 
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ــد.  ــز کنی ــل تمرک ــن ۴ عام ــک از ای ــر ی ــی ه ــر توانای ــد ب ــان می توانی ــره هدف ت نم
ــد نظــر در نظــر  ــره م ــت در کســب نم ــرای موفقی ــد ب ــکات مهمــی را بای ــا چــه ن ام

ــت؟  گرف

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 سـیاب مشـخصی دارد و برخـی از سـیابها تکیه می گیرنـد. حتما 
در رابطـه بـا قوانین تکیـه کلمات مطالعـه کنید. عـاوه بر تکیـه کلمات، 
جمـات هـم داری تکیـه هسـتند و معمـوال کلیـدواژه جمـات بـا تکیه 
تلفـظ می شـوند. صداهـای ضعیـف در زبـان انگلیسـی را بشناسـید تـا 
طبیعـی و روان صحبـت کنیـد. و نکتـه مهمتـر که بایـد بدانید آن اسـت 
کـه در انواع جمـات )امـری، خبری یا سـوالی( تن افزایشـی یا کاهشـی 
اسـت. پـس بـه انـدازه کافـی در ایـن زمینـه مطالعـه و تمریـن داشـته 

باشید. 

دامنه لغات
بخشـی از جذابیـت بیـان شـما متاثـر از تنـوع در کلماتـی اسـت که 
هنـگام مصاحبـه اسـپیکینگ آیلتـس اسـتفاده می کنیـد. ایـن تنـوع 

کلمـات فقط دایـره لغـات شـما مرتبط نیسـت بلکـه شـامل کلمـات ربطـی و عبارات 
می شـود. بـه همیـن منظـور، می توانیـد از جدول زیـر که شـامل تنـوع لغات می شـود 

برای کسـب نمـره بهتـر از ایـن بخـش اسـتفاده نمایید. 

and, also, as well as, another reason is بـرای دادن اطاعات بیشـتر 
دربـاره یـک موضوع

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

عبارات زمانی

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

برای بیان نظرات

I guess it’s because/ the main reason 
is/ It was caused by/ I reckon the only 
answer is to/ The best way to solve this 
is

علـی  روابـط  بیـان  بـرای 
لـی معلو

for example/ for instance/ such as/ like برای ارائه مثال

but, on the other hand, while, though, 
although, or برای نشان دادن تضاد

What I mean/ What I want to say is/ As 
I was saying برای ارائه توضیح بیشتر



نکات مهم اسپیکینگ 
آیلتس برای گرفتن 

نمره دلخواه

SOHEILAMANI.COM

الزم بــه ذکــر اســت، کاربــرد هــر یــک از مــوارد مذکــور متفــاوت اســت و بایــد 
ــرد آن هــا را مطالعــه کنیــد. حتمــا از دیکشــنری انگلیســی کارب

تسلط بر گرامر
ــه  ــد ک ــد دی ــد، خواهی ــه کنی ــی Band Score Descriptors را مطالع وقت
ــود  ــای خ ــده در جمله بندی ه ــری پیچی ــاختارهای گرام ــد از س ــد بتوانی ــما بای ش
ــن  ــه ای ــن ب ــده(. ای ــوع هســتند: ســاده، مرکــب و پیچی ــد )جمــات ۳ ن اســتفاده کنی
معنــا اســت کــه صحبــت شــما بایــد دربرگیرنــده ترکیبــی از جمــات 
ــان باشــد.  ــد نظرت ــرای تایی ــی ب ــه همــراه مثالهای وابســته و مســتقل ب
ــواع  ــتفاده از ان ــی اس ــردن توانای ــت ک ــگام صحب ــد هن ــن، بای همچنی
افعــال، اشــکال مقایســه ای، عبــارات اســمی، جمــات شــرطی و افعــال 
مجهــول را داشــته باشــید. بــرای تقویــت ســاختارهای مختلــف 
ــی  ــخنرانی های انگلیس ــه س ــتمر ب ــور مس ــه ط ــا ب ــری، حتم گرام
ــگام صحبــت کــردن  ــه مــرور هن ــد و ب ــد Ted Talk گــوش کنی مانن
ایــن ســاختارها را به طــور صحیــح تمریــن کنیــد. بهتــر اســت بــا یکــی 
ــن  ــه تمری ــتی ب ــی با دوس ــان انگلیس ــه زب ــر مکالم ــایت برت از ۷ س

ــد.  ــپیکینگ بپردازی اس

ارتباط معنایی
ــردن باعــث  ــت ک ــگام صحب ــی هن ــاط معنای ــا انســجام و ارتب Coherence ی
ــه را  ــن نکت ــود و ای ــه ش ــح متوج ــور واض ــه ط ــما را ب ــت ش ــر صحب ــود اگزمین می ش
ــد  ــاختار نظام من ــک س ــان را در ی ــد صحبت هایت ــما می توانی ــه ش ــد ک ــت کن دریاف
ارائــه کنیــد. بــرای تقویــت انســجام گفتــار، ســعی کنیــد از جدولــی کــه در بــاال ارائــه 
ــد.  ــازماندهی کنی ــان س ــا زم ــت ی ــر اســاس اهمی ــا را ب ــد و ایده ه ــتفاده کنی ــد اس ش

ــت: ــده اس ــر آورده ش ــجم در زی ــاختارهای منس ــه ای از س نمون

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 ۴ عامــل موثــر در نمره دهــی آیلتــس آشــنا 
شــدید، بــه شــما ۸ مــورد از نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس آمــوزش 

می شــود. داده 

           ۸ ترفند برای موفقیت اسپیکینگ آزمون آیلتس 

ــون اســپیکینگ  ــت شــما در آزم ــه شــد، موفقی ــه گفت همانطــور ک
تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی اســت. در ادامــه ۸ ترفنــد بــه شــما معرفــی می کنیــم 

ــا عملکــرد مناســبی داشــته باشــید. ت

۱- از فیلرها استفاده کنید
ــود،  ــتفاده نش ــس اس ــه آیلت ــرای مصاحب ــا ب ــود از فیلره ــه می ش ــه گفت اگرچ
هنگامــی کــه نیــاز بــه تامــل داریــد یــا بــه دنبــال کلمــه مناســب جملــه خــود هســتید 
ــرای  ــد. ب ــتفاده نمایی ــت اس ــردی موقعی ــخص و کارب ــای مش ــد از فیلره می توانی
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مثــال: like, how can I put it بــرای تامــل، actually, basically بــرای 
ــتند. ــث هس ــفافیت بح ــرای ش ــد، I mean ب تاکی

۲- از کلمات و عبارات غیررسمی استفاده کنید
ــن،  ــت. بنابرای ــمی اس ــر رس ــد غی ــد در ص ــون ص ــک آزم ــس ی ــه آیلت مصاحب
ــرد  ــال، کارب ــرای مث ــت. ب ــداول اس ــمی مت ــارات غیررس ــات و عب ــتفاده از کلم اس
کانترکشــنها it’s، isn’t, should’ve, gonna wanna مشــکلی نــدارد. یــا 

الزم نیســت از nontheless بــه جــای but اســتفاده کنیــد. 
می توانیــد نمونــه پاســخ  بــه ســواالت را از اینجا بخوانیــد.

۳- از پاسخگویی به موضوع اصلی متفرق نشوید
در بخش هــای مختلــف، محوریــت ســواالت متفــاوت اســت 
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــی رود. ب ــار م ــخ انتظ ــخصی از پاس ــزان مش و می
ــخ های  ــد و پاس ــیده می ش ــی پرس ــواالتی کل ــوال س ــمت اول معم قس
ــا پاســخ بله/خیــر بــه نمــره خوبــی  کوتــاه بدهیــد )دقــت کنیــد کــه ب
ــر  ــخگویی اگزمین ــکام پاس ــش دوم، هن ــا در بخ ــید(. ی ــد رس نخواهی
ــی  ــدود ۱ ال ــی ح ــما فرصت ــرد و ش ــد ک ــع نخواه ــما را قط ــت ش صحب
۱ و نیــم دقیقــه بــرای بهتریــن عملکــرد بیــان نظراتتــان بــا ارائــه مثــال 
ــن ســواالت  ــه عمیق تری ــد. و قســمت ســوم ک ــی داری ــات کاف و جزیی

ــه  ــی ک ــل اصل ــه ۴ عام ــما )از جمل ــان ش ــش زب ــدر دان ــه ق ــود، هرچ ــیده می ش پرس
ــی  ــل قبول ــخ قاب ــد و پاس ــد ش ــر خواهی ــد موفق ت ــر باش ــد( بهت ــی ش ــتر معرف پیش

ــد داد.  ــه خواهی ارائ

۴- یکـی از نـکات مهـم اسـپیکینگ آیلتـس: بـرای هـر پاسـخ مقدمـه، بدنه و 
نتیجـه گیری داشـته باشـید

ــخص  ــاختاربندی مش ــتن س ــماره ۳، داش ــورد ش ــه م ــه ب ــم در رابط ــه ی مه نکت
ــوع  ــه از موض ــای اینک ــه ج ــی، ب ــه عبارت ــت. ب ــا اس ــه ایده ه ــازماندهی ب ــگام س هن
ــوال شــروع  ــه س ــتان نســبت ب ــه احساس ــاره ای ب ــا مختصــر اش ــدا ب ــوید، ابت دور ش

کنید)می توانیــد بگوییــد: بــه نظــرم پاســخ دادن بــه ایــن ســوال کمــی 
دشــوار اســت امــا ..(، ســپس نقطــه نظرتــان را بــه طــور شــفاف بیــان 
کنیــد )ترجیحــا یکــی از گزینه هــای موجــود را انتخــاب کنیــد( و بــرای 
ــد )در  ــه دهی ــی ارائ ــط و کاف ــات مرتب ــل و توضیح ــان دالی دیدگاه ت
ــا  ــد( و نهایت ــتفاده کنی ــی اس ــات ربط ــدول کلم ــد از ج ــا می توانی اینج

ــد. ــدی کنی ــث را جمع بن ــاه بح ــه کوت ــک جمل در ی

۵- عادت کنید به »چرایی« هر موضوع پاسخ دهید
ــل  ــه از قب ــن اســت ک ــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس ای یکــی از ن
ــن  ــی، متداولتری ــه عبارت ــید. ب ــرا« باش ــه »چ ــخ دادن ب ــاده پاس آم
ــا  ــا باوره ــا ی ــل رخداده ــح دلی ــس توضی ــه آیلت ــش مصاحب پرس
ــن  ــح و تبیی ــرای توضی ــان را ب ــد خودت ــن کنی ــن، تمری ــت. بنابرای اس

ــید.  ــش بکش ــه چال ــف ب ــات مختل موضوع
بــرای آشــنایی بــا موضوعــات مختلــف و یادگیــری لغــات کاربــردی اســپیکینگ 

ــم. ــن پادکســت را پیشــنهاد می کنی آیلتــس ای

۶- از عبارت های کلیدی)Key Phrases( به جا استفاده کنید
ــس  ــون آیلت ــی آزم ــان آمادگ ــادی از زم ــش زی ــه بخ ــم ک ــا می دانی ــه م هم
ــی  ــا کم ــذرد. ام ــدی می گ ــای کلی ــاختارها و عبارته ــرار س ــردن و تک ــظ ک ــه حف ب
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خاقیــت در ایــن زمینــه الزم اســت و بایــد بدانیــد در جــای درســت از کــدام نمونــه 
ــر  ــارات را در حــدول زی ــن عب ــان اســتفاده کنیــد. تعــدادی از ای ثبــت شــده در ذهنت

مطالعــه می کنیــد:

in my experience/over time/ back 
when I was بیان نظرات شخصی

speaking for myself/ in my view/ 
for me بیان نقطه نظر فردی

I’m sure that/ there’s no way تاکیــد بــر نظریــات فــردی 
د خــو

۷- هیچ وقت نگویید »نمیدانم«
ــف، در  ــات مختل ــوع موضوع ــر تن ــز ب ــن و تمرک ــا تمری ــی ب ــت حت ــن اس ممک
ــی  ــا آن اطاعــات کاف ــرو شــوید کــه در رابطــه ب ــا ســواالتی روب ــه ب جلســه مصاحب
نداریــد یــا مضطــرب هســتید )البتــه اگــر ســوال را متوجــه نشــدید حتمــا از اگزمینــر 
ــرایط،  ــن ش ــد(. در ای ــز کن ــما پارافری ــرای ش ــوال را ب ــد س ــش کنی ــه خواه مودبان
آرامــش خــود را حفــظ کنیــد و ســعی کنیــد همــان انــدک اطاعــات خــود را بیــان 
کنیــد. ســکوت شــما نشــانه خوبــی نیســت و اگزمینــر تنهــا قصــد دارد دانــش زبانــی 
ــه چالــش را حــل کنیــد و  ــان را. پــس خاقان ــه اطاعــات عمومی ت شــما را بســنجد ن

ــاه پاســخ دهیــد.  هرچنــد کوت
ــه  ــخ ب ــه پاس ــا نمون ــد ب ــده می توان ــی ش ــن معرف ــتفاده از دو اپلیکیش ــا اس ب
ســواالت مختلــف آزمــون آیلتــس و نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس آشــنا شــوید.

۸- در مورد سواالت مبهم سوال کنید
ــه  ــور ک ــن، همانط ــد. بنابرای ــوال می خوان ــه س ــواالت را از دفترچ ــر س اگزمین
ــه  ــد )البت ــوال کنی ــد س ــاس کردی ــی احس ــه ابهام ــوال نقط ــر در س ــد اگ ــه ش گفت
زیــاد ســوال نپرســید(. نمونــه ایــن موضــوع کلمــه home اســت کــه گاه بــه محــل 
ــه  ــد ک ــت کنی ــاره دارد. دق ــد اش ــل تول ــور مح ــی کش ــی و گاه زندگ
ــه  ــه آنچ ــه ب ــد بی قف ــعی کنی ــد و س ــواب ندهی ــوال ج ــا س ــوال را ب س

ــد.  ــی اســت پاســخ دهی منطق

           جمع بندی؛ نکات مهم اسپیکینگ آیلتس

در ایــن مقالــه، بــه نــکات مهــم اســپیکینگ آیلتــس اشــاره کردیــم 
و از مهارت هــا و نقاطــی کــه بایــد هنــگام آمادگــی بــرای مصاحبــه بــه 
ــم.  ــه  صحبــت کردی ــه مصاحب ــد دقیق ــکات چن ــا ن ــد ت آن توجــه کنی
ــز  ــا چالش برانگی ــر آزمون ه ــد دیگ ــم مانن ــپیکینگ ه ــون اس آزم
ــده در  ــانداردهای تعریف ش ــه اس ــت ب ــن و دق ــا تمری ــی ب ــت ول اس
ــد  ــما حــل خواه ــی ش ــه نگران ــس هم ــپیکینگ آیلت ــون اس ــی آزم سیســتم نمره ده
ــه  ــح از جمل ــع صحی ــزی مشــخص و مناب ــه ری ــاس برنام ــر اس ــی اســت ب ــد. کاف ش
ــوش  ــد. فرام ــدا کنی ــی پی ــون آمادگ ــرای آزم ــر ب ــی پارتن ــا راهنمای ــنری و ب دیکش
ــود را در  ــرد خ ــن عملک ــز بهتری ــا تمرک ــد و ب ــظ کنی ــتان را حف ــه آرامش ــد ک نکنی

مصاحبــه نشــان دهیــد. 
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