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از ها ضروریه. داشته باشید، یادگیری یک سری مهارت IELTSآزمون  Readingبرای اینکه عملکرد خوبی در قسمت 
 ها میشه به موارد زیر اشاره کرد:مهارتترین این جمله مهم

- Previewing 

- Predicting 

- Skimming 

- Scanning 

- Intensive Reading 

- Understanding Writer’s Opinion and Attitude 

- Guessing New Word’s Meaning in the Context 

 
آزمون  Readingشما در قسمت ترین مهارت و رمز افزایش نمره مهممهارت باا، به جرأت میشه گفت که  7در میان 

IELTS یادگیری و استفاده درست از مهارت ،Scanning  .در مقاله پیش رو، هدف ما آموزش مهارت هست
Scanning ،ی برای تقویت کردن های تکمیلآشنا کردن شما با اهمیت این مهارت و همچنین ارائه راهکارها و تمرین

 این مهارته. 
 

 
 !توجه مهم

 این لینک حتما برای یادگیری دقیق و درست مطالب این مقاله، ویدئو آموزشی مربوط به این مقاله رو در -1
 ببینید.

های متفاوت را ببینید، در را هم یاد بگیرید و مثال Readingمهارت  7سایر در صورتی که تمایل داشتید  -2
 شرکت کنید. این کاس آناین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
http://zabantips.com/webinar/10-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-7/
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دقیقه مطالعه  60را در مدت  کلمه( 900)هر متن حدود  متن نسبتاً طوانی 3، شما باید IELTS Readingر آزمون د
 30سوال هم پاسخ بدید؛ یعنی برای پاسخ دادن به هر سوال فقط یک دقیقه و  40کنید و در همین بازه زمانی به 

 ثانیه فرصت دارید!

و فهمیدن تمام جزئیات در این مدت زمان کوتاه عماً غیرممکنه! یکی از  متن نسبتاً طوانی 3دقیق مطالعه کامل و 
ترین اشتباهات دانشجویان آیلتس اینه که تصور میکنن باید متن را مطالعه کنن و بفهمن و بعد به سواات رایج

متن و فهمیدن این متون  3مطالعه کامل اگر تصمیم به  پاسخ بدن. در صورتی که راه حل منطقی دقیقاً بر عکسه.
 !میکنیدرو تضمین  IELTSآزمون  Readingبگیرید، شکست خودتون در قسمت 

 هست.  Scanningبا استفاده از تکنیک یافتن سریع اطاعات نکته کلیدی، تقویت مهارت خودتون در 

 

 راه حل چیست؟

بتونید تشخیص بدید "دقیقه اینه که  60سوال در  40و پاسخ دادن به  IELTS Readingرمز موفقیت در آزمون 
اگر توانمندی حذف . "هایی را نباید بخونیدمتن را باید بخونید و چه قسمت 3هایی از هر یک از چه قسمت

 نخواهید گرفت.  Readingخوبی در قسمت  های نامرتبط یک متن را نداشته باشید، نمرهبخش

 

 های مرتبط با سوال رو در یک متن پیدا کرد؟بخشچطور باید 

 اند(نمایش داده شده ویدئواین )فراموش نکنید که این توضیحات به صورت تصویری در 

، باید مراحل زیر را های مرتبط با سوالپیدا کردن بخشمطرح میشه. برای  Scanningاینجاست که اهمیت تکنیک 
 دنبال کنید:

، کلمات کلیدی سواات را مشخص کنید و نید: باید سواات رو بخونیدبا دقت بخومربوط به متن را سواات  -1
 دقیقاً بفهمید که سوال از شما چی میخواد.

معنی با کلمات کلیدی به دنبال پیدا کردن کلمات کلیدی سوال یا کلمات هم"متن رو سریع بگردید و  -2
 هست.  Scanning. این کار تعریف مهارت "مشخص شده بگردید

اند هاییهای این کلمات هستند، همون بخشمعنیهایی از متن که حاوی کلمات کلیدی سواات یا همبخش -3
 ها رو جواب بدید. که باید به طور دقیق مطالعه کنید، بفمید و بعد سواات مربوط به اون بخش

العه کلمه به کلمه و مرور سریع جمات یک متن برای یافتن یک سری کلمات خاص بدون مطیعنی:  Scanningپس 
 .؛ با هدف مشخص نمودن بخشی از متن که در بر گیرنده جواب سوال استفهمیدن متن

 

 نمایش داده شده است(: ویدئو سایت در ادامه، به یک مثال توجه کنید )این مثال نیز در

http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
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 متن زیر را در نظر بگیرید:

 

 

 جواب بدید:فرض کنید قراره که سوال زیر رو در ارتباط با متن باا 

 
 

را میبینید، باید حواستون رو جمع کنید که نمیتونید  "According to the information in the text"وقتی عبارت 
 کنید. Scanبنابراین باید متن را از اطاعات عمومی خودتون برای جواب دادن به سواات استفاده کنید. 
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 دادیم به ترتیب انجام میدیم: ای رو که در صفحه باا توضیحمرحله 3خب، حاا 

 

 مشخص کردن کلمات کلیدی سوال: -قدم اول

 عبارتند از: سوالکلمات کلیدی این 

1- childhood obesity 

2- can cause 

قراره که بررسی  "childhood obesity"، به این نتیجه میرسیم که نتایج و تأثیرات "can cause"با دیدن عبارت 
 بشه. 

 

 canبه عنوان مثال به جای کلمات ) معنی این کلماتگشتن متن برای پیدا کردن کلمات کلیدی و یا هم -قدم دوم

cause  در سوال، ممکنه در متن کلماتی مانندresults in- shows that- causes- leads to ببینیم): 

 را مشخص میکنیم: Aلمات کلیدی گزینه ابتدا کدر 

1- early death 

2- children 

3- recent study 

 

به متن متوجه میشیم که هیچ کدام از کلمات کلیدی مشخص شده را در پاراگراف اول نمیبینیم. با یک نگاه سریع 
 معنی های این کلمات در پاراگراف دوم دیده میشن:اما این کلمات کلیدی و هم

 

ینه رای اینکه بفهمیم گزبمعنیش اینه که حاا میدونیم کدوم بخش متن رو پیدا کردیم، این کلمات کلیدی را وقتی 
A  باید بخونیم: ا نهیدرسته 
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 .غلطه Aپس گزینه ؛ childhoodته نه در اتفاق میاف adulthoodدر  deathمتوجه میشیم که بنابراین 

 ین گزینه عبارتند از:کلیدی امیرسه. کلمات  Bنوبت به گزینه حاا 

1- breathing problems 

2- diabetes 

3- late in life 

لمات که این کبخشی کنیم و  Scanباید خیلی سریع متن را ری هستند. بنابراین و کلمه کلیدی اول نوعی بیماد
 و پیدا کنیم:میبینیم ر اونکلیدی را در 

 
ینه رای اینکه بفهمیم گزبمعنیش اینه که حاا میدونیم کدوم بخش متن رو پیدا کردیم، این کلمات کلیدی را وقتی 

B  باید بخونیم: ا نهیدرسته 
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 د که:جه کنید که باید بدونیوت . البتهدرسته Bگزینه خوندن این بخش از متن، متوجه میشیم که با 

respiratory illness= breathing problems 

تر میتونید راحت Readingتر کنید، به سواات قسمت بنابراین میبینید که هر چه دایره لغاتی رو که بلدید بزرگ
 جواب بدید.

 

رو در خودتون تقویت کنید و حتما برای جواب دادن سواات قسمت  Scanningکنید با تمرین زیاد، مهارت سعی 
Readingاز این مهارت استفاده کنید ، . 

 

  های بیشتری را یاد میگیرید.مثال این ویدئودیدن با 

  رو دانلود کنید و  این فایلمیتونید همچنینScanning  کنید. رو تمرین 
  مهارت  7سایر در صورتی که تمایل داشتیدReading های متفاوت را ببینید، در را هم یاد بگیرید و مثال

 شرکت کنید. این کاس آناین

 

http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
http://zabantips.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-scanning%D8%9B-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-ielts-reading/
http://zabantips.com/wp-content/uploads/2016/10/www.ZabanTips.com-IELTS-Reading-Scanning-Practice.pdf
http://zabantips.com/wp-content/uploads/2016/10/www.ZabanTips.com-IELTS-Reading-Scanning-Practice.pdf
http://zabantips.com/webinar/10-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-7/

