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 ."، باید بگم که ...یبرای جمع بند خب،"فرض کنید دارید به یک سخنرانی علمی گوش میدید. از زبان سخنران میشنوید: 

های خودش رسیده و احتماا در چند جمله بعدی، متوجه میشیم که سخنران به پایان صحبت "یبندبرای جمع"با شنیدن عبارت 
خاصه تمام نکات ذکر شده در سخنرانی را مرور خواهد کرد. به این نوع عبارات که به ما کمک میکنند تا بتوانیم به هنگام 

 میگویند. "signposting"ات گوش دادن به یک فایل صوتی، موضوع چند جمله بعدی را حدس بزنیم، کلم

بسیار مهم هستند؛ چرا که ما را راهنمایی میکنند تا بتوانیم بهتر تشخیص  IELTS Listeningتشخیص این کلمات در آزمون 
بشنویم، احتماا پاسخ کدام سواات را خواهیم  signpostingای که قرار است بعد از هر کلمه یا عبارت دهیم که در چند جمله

 شنید.

و افزایش نمره شما  IELTSآزمون  Listeningبرای بهبود عملکرد شما در قسمت  signpostingشنایی با کلمات و عبارات آ
 IELTSبه ویژه در قسمت سوم و چهارم آزمون  signpostingبسیار بسیار مهم و کلیدی است. تشخیص کلمات و عبارات 

Listening  تا پاسخ صحیح سواات را بیابید.میتواند به طور چشمگیری به شما کمک کند 

این مقاله هم مانند بسیاری دیگر از مقاات وبسایت زبان تیپس، با هدف آموزش آناین زبان انگلیسی نوشته شده. موضوع 
 و تمرین برای بهتر تشخیص دادن این کلمات است. signpostingاصلی این مقاله آموزشی آشنا شدن با کلمات و عبارات 

 آناین مرتبط با این موضوع شرکت کنید! هایدر کاس
در حال برگزاری باشد. برای اطاع از برنامه  در ارتباط با موضوع آموزش داده شده در این مقاله های آناینیممکن است کاس

   مراجعه کنید. تبه این قسم های آناین،های آناین پیش رو و یادگیری نکات کلیدی زبان انگلیسی در کاسکاس
 کدامند؟ signpostingکلمات و عبارات رایج 

است؛ قسمتی که یک  IELTS Listeningتوجه کنید که معمواً بیشترین کاربرد این کلمات و عبارات در قسمت چهارم آزمون 
 .و علمی استسخنران در حال صحبت کردن درباره یک موضوع آکادمیک 

و همچنین  signpostingترین دایل استفاده از کلمات با اهداف مختلف استفاده میشوند. عمده signpostingکلمات مختلف 
 پرکاربردترین این کلمات را در ادامه میبینید.

http://zabantips.com/webinar/
http://zabantips.com/webinar/
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 مقدمه و معرفی موضوع سخنرانی

   

 های مختلف سخنرانیتوضیح دادن درباره ساختار و بخش

 

ادن درباره اولین مورد در یک شروع نمودن قسمت اول سخنرانی و یا توضیح د
 لیست
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 تمام کردن صحبت کردن درباره یک موضوع

 

 

 شروع صحبت کردن درباره یک موضوع جدید

 

بندی و اشاره به پایان یافتن سخنرانیجمع  

 

برای دانلود فایلهای تمرین بر روی این جمله کلیک کنید و به انتهای متن مقاله 
 اصلی بر روی وباگ زبان تیپس مراجعه کنید. 

http://zabantips.com/signpsting-blog-post-ielts-listening/
http://zabantips.com/signpsting-blog-post-ielts-listening/

