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 چیست؟ IELTS Writing Task 2 ویژگی های

  پاسخ داد؟ Task 2 چگونه باید به سواالت رایتینگ -

  و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی ارزیابی میشود؟ مالک های نمره دهی چیست -

 

کمک  Task 2  این سواالت جزء مهم ترین سواالتی هستند که پاسخ آن ها میتواند به شناخت بهتر شما از سواالت
. سپس توضیحات را ببینید Queensland آماده شده توسط دانشگاه ویدئوافتن پاسخ این سواالت، کند. برای ی

 .مطالعه کنیددر ادامه وط به این ویدئو را مرب

 

 

 

 

 

 

 

 !توجه مهم

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

 ببینید.
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 چیست؟ IELTS Writing Task 2 ویژگی های

( بنویسید. نوشته شما باید قالب استاندارد essay، شما باید یک مقاله )IELTS Writingدر این بخش از آزمون 
یک مقاله را داشته باشد، ادبیات آن رسمی باشد و موضوع نوشته و هدف از نوشتن آن کامالً مشخص باشد. نکات 

 مهم:

شما این مقاله را در پاسخ به یک سوال مشخص خواهید نوشت. بنابراین مقاله شما باید مستقیماً به سوال  -
پرسیده شده پاسخی شفاف ارائه دهد. شما در پاسخ خود باید نشان دهید که کامالً سوال را متوجه شده 

ر خود را بیان کنید و اید؛ همچنین باید نسبت به سوال پرسیده شده یک موضع مشخص داشته باشید؛ نظ
 دفاع کنید.  ایدها و دالیل قابل فهم از موضعی که اتخاذ کردهبا مثال

 کلمه است. 270کلمه بنویسید. توصیه ما نوشتن یک مقاله حدود  250شما باید حداقل   -
 دقیقه فرصت دارید. مدیریت کردن این زمان کوتاه بسیار مهم است.  40برای نوشتن این مقاله فقط  -

 

 IELTS Writing Task 2بررسی یک مثال 

 اند(هنمایش داده شد این ویدئو)فراموش نکنید که این توضیحات به صورت تصویری در  

 به سوال زیر توجه کنید:

 

( هستند. این توضیحات در تمام instructionsشده توضیحات  نحوه پاسخ دادن به سوال) highlightهای قسمت
طور که مشاهده میکنید، از شما خواسته شده تا برای یکسان هستند. همان IELTS Writing Task 2سواالت 

 ند. های شخصی شما باشها میتوانند مبتنی بر تجربهرتبط ارائه کنید. این مثالهای مپاسخ خود دلیل بیاورید و مثال
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 IELTS Writing Task 2بررسی یک نمونه سوال 

 اکنون نوبت تحلیل سوال است. سوال از دو قسمت تشکیل شده است:

 

این مثال (: توضیحاتی که موضوع مورد بحث را با جزئیات کافی بیان میکند. در topicموضوع سوال ) -1
 خاص، موضوع سوال "مشکل اضافه وزن کودکان در کشورهایی مانند انگلیس، استرالیا و آمریکا" است.

 
(: این قسمت از سوال به شما توضیح میدهد که با در نظر گرفتن جزئیات موضوع taskخواسته سوال ) -2

شخص از شما دارد: اول درخواست م 2مطرح شده، چه نکاتی را باید در پاسخ خود بگنجانید. این سوال 
 "بررسی دالیل این مشکل" و دوم "ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل". 

های "خواسته سوال" پاسخ دهید؛ بنابراین ، شما باید به تمام بخشIELTS Writing Task 2تذکر مهم: در آزمون 
 ه شده اید. های آن را متوجمطمئن شوید که سوال را به دقت خوانده اید و تمام خواسته

 

 IELTS Writing Task 2ساختار مقاالت برای پاسخ دادن به 

پاسخ شما در این قسمت یک "مقاله آکادمیک" است. بنابراین ساختار آن باید مطابق ساختار استاندارد یک مقاله 
 آکادمیک باشد:

 را ندارید.ست کردن مطالب یوار یا لتمام جمالت باید جمالت کامل باشند و اجازه نوشتن خالصه -
محتوای نوشته شما باید در قالب چندین پاراگراف سازمان دهی شود. هر پاراگراف باید یک ایده محوری  -

(main point .داشته باشد ) 
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 پاراگراف سازماندهی کنید: یک پاراگراف برای مقدمه 5یا  4پیشنهاد میشود مقاله خود را در  -
(introduction ،)2  پاراگراف برای بدنه  3یا( مقالهbodyو یک پاراگراف برای جمع )( بندیconclusion) 

زمینه موضوع را بررسی کنید، موضع خود را به طور غیر مستقیم اعالم کنید و به در پاراگراف مقدمه، پیش -
 طور خالصه مواردی را که قرار است در مقاله بررسی شود نام ببرید.

ها و دالیل کافی برای دفاع از موضع خود نظر  به همراه مثالهای بدنه مقاله، نکات کلیدی مورد در پاراگراف -
 را بیان کنید. 

 بندی کنید و موضع خود را به طور مستقیم تکرار کنید. بندی، نکات کلیدی مقاله را جمعدر پاراگراف جمع -

نیم. به سوال بررسی میک IELTS Writing Task 2مثال ساختار توضیح داده شده را در ارتباط با یک نمونه سوال 
 زیر توجه کنید:

 

پاراگراف نوشته  4کلمه است و در قالب  290پاسخ پیشنهادی به سوال باال را در ادامه میبینید. این پاسخ حدود 
 شده است:
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 ها را بررسی میکنیم. به پاراگراف مقدمه توجه کنید:اکنون به طور جداگانه، هر یک از پاراگراف
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 مقدمه مشاهده میشود: بخش در پاراگراف 4

 معرفی موضوع -
 ارائه پیش زمینه کوتاه  -
 اعالم موضع نویسنده -
 برشماری تیتروار نکات کلیدی مورد بحث در مقاله -

توجه مهم: نویسنده در پاراگراف مقدمه برخی از موارد سوال را "به زبان خود و با استفاده از ادبیات خود" بازنویسی 
؛ در صورتی که جمالت سوال را "بدون تغییر" در مقاله خود بنویسید، باعث کرده است. این مهارت مهمی است

 کاهش نمره شما خواهد شد.

 

 حال نوبت بررسی پاراگراف های بدنه است. به اولین پاراگراف بدنه توجه کنید:

 

ای ورزشی هترین دلیل تقاضای کشورها برای میزبانی رقابتموضوع محوری این پاراگراف "بررسی اولین و مهم 
 المللی" است. در ادامه دومین پاراگراف بدنه را میبینید:بین
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های ورزشی مشخص است که موضوع محوری این پاراگراف "بررسی دومین دلیل تقاضای کشورها برای میزبانی رقالت
 بندی ساختار مقاله را کامل میکند:المللی" است. در نهایت پاراگراف جمعبین
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 IELTS Writing Task 2دهی در معیارهای کلیدی ارزیابی و نمره

معیار کلیدی ارزیابی میشود و نمره شما با توجه به مهارت  4مقاله نوشته شده توسط شما در این قسمت با توجه به 
 معیار عبارتند از: 4معیار تعیین میشود. این  4شما در رعایت کردن هر کدام از این 

1- Task Responseاید در پاسخ خود را متمرکز بر نکات خواسته شده در سوال تنظیم قدر توانسته: چ
نمائید؟ مقاله نوشته شده توسط شما باید به تمام نکات خواسته شده در سوال پاسخ دهد و موضع شما 

د های متعدنیز باید به طور شفاف در مقاله شما مشخص باشد؛ همچنین این موضع باید توسط دالیل و مثال
 شتیبانی شود.پ

2- Coherence and Cohesion بدین معنی که مقاله شما باید ساختار استاندارد داشته باشد؛ در آن از :
بندی نکات مطرح شده استفاده شده باشد؛ موضوع محوری هر پاراگراف های متعدد برای دستهپاراگراف

و خواننده مقاله بتواند به راحتی  ها منطقی باشدها و مثالمشخص باشد؛ همچنین ترتیب بیان نمودن ایده
 نظر شما را دنبال کند.

3- Lexical Resource( در این معیار مهارت شما در استفاده درست :accuratelyو به ) جا
(appropriately.از دایره وسیعی از لغات سنجیده میشود ) 

4- Grammatical Range and Accuracyدر این معیار مهارت شما در استفاده درست : (accurately از )
 ساختارهای گرامری متنوع سنجیده میشود. 

 

نگاهی خواهیم داشت.  4و  3را به تفصیل مورد بررسی قرار داده ایم. اکنون به موارد  2و  1تا به این جا موارد 
 پاراگراف اول بدنه در مثال قبلی را در نظر بگیرید:
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( از دایره appropriatelyجا )( و بهaccuratelyده درست )در این پاراگراف، نویسنده مهارت خود را در استفا
 معنی برای جلوگیری از تکرار یک کلمه.وسیعی از لغات به نمایش گذاشته است؛ استفاده از لغات و عبارات هم

 اکنون پاراگراف دوم بدنه در مثال قبلی را در نظر بگیرید:

 

( برای passive sentenceو همچنین جمله مجهول ) complexای با ساختار در این پاراگراف، نویسنده از جمله
 نشان دادن تسلط خود در استفاده نمودن از ساختارهای گرامری متنوع استفاده نموده است. 
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 IELTS Writing Task 2راهکار پیشنهادی برای پاسخ دادن به سواالت 

، مراحل زیر را دنبال IELTSاین بخش از آزمون  در انتهای این مقاله، پیشنهاد میشود برای پاسخ دادن به سواالت
 کنید:

( توجه کنید. سوال دقیقاً task( و خواسته سوال )topicبه موضوع سوال ) سوال را به دقت بخوانید.  -1
 چند بخش دارد؟

 به پاسخ خود فکر کنید. موضع شما در ارتباط با این سوال چیست؟ موضع خود را مشخص کنید. -2
های صورت تیتروار و با استفاده از کلمات کلیدی بر روی کاغذ بنویسید. از بین ایدههای خود را به ایده -3

 ایده کلیدی را برای دفاع کردن از موضع خود انتخاب کنید.  3یا  2نوشته شده، 
پاراگراف بدنه  3یا  2ریزی کنید. قالب پیشنهادی ما نوشتن یک پاراگراف مقدمه، قالب مقاله خود را برنامه -4

 بندی است.اراگراف جمعو یک پ
دقیقه. سعی کنید تا جای ممکن از لغات و اصطالحات  30کلمه در  270مقاله خود را بنویسید؛ حداقل حدود  -5

آکادمیک و رسمی استفاده کنید. از لغات و ساختارهای گرامری متنوع استفاده کنید. از تکرار بیش از حد 
 اختار گرامری ساده پرهیز کنید. یک لغت یا از استفاده بیش از حد از جمالت با س

چند دقیقه آخر را به خواندن مقاله نوشته شده و انجام اصالحات الزم بپردازید. خطاهای احتمالی گرامری و  -6
 ( را برطرف کنید. امالی واژگان را کنترل کنید.punctuationگذاری )نشانه


