
  IELTS آزمون Listening در قسمت paraphrasing صیتشخ تیاهم

 

                                                                                                                                                                               1 

 

و افزایش نمره شما بسیار بسیار مهم و کلیدی است. به جرأت میشه گفت که در  IELTSآزمون  Listeningبرای بهبود عملکرد شما در قسمت  paraphrasingآشنایی با 
 ها است.synonymها و paraphrase، پیدا کردن پاسخ صحیح مشروط به تشخیص درست Listeningدرصد از سواات قسمت  80ارتباط با بیش از 

 

paraphrasing به چه معناست؟ 

 جمله متفاوت که یک معنی دارند. به مثال زیر توجه کنید: 2ساده ترین توضیح ممکن: 

 

Sentence 1: I should do more research on it. 

Sentence 2: I should find more information about it. 

شده جمله اول است. به یک مثال دیگر  paraphraseاما این دو جمله هم معنی هستند. بنابراین میتونیم بگیم جمله دوم  در دو جمله باا لغات مختلفی استفاده شده
 توجه کنید:

 

Sentence 1: I am looking for a place to stay in. 

Sentence 2: I am looking for a hotel.  

 

 مورد توجه قرار گیرد؟ IELTS آزمون Listeningدر قسمت  paraphrasingچرا باید 

تشخیص این تفاوت در بهبود  ، لغاتی که در سواات میبینید با لغاتی که در فایل صوتی خواهید شنید متفاوت هستند.IELTSآزمون  Listeningدر اکثر سواات قسمت 
 و در نتیجه در افزایش نمره شما بسیار مؤثر است. Listeningعملکرد شما در قسمت 

 

تمرین بسیار، سعی  تما باید قبل از شنیدن فایل صوتی، سوال را مطالعه کنید و کلمات کلیدی سوال را مشخص کنید )مثا دور کلمات کلیدی سوال خط بکشید(. باشما ح
ه به احتمال بسیار قوی، خود کلمات این کلمات را در ذهن خود مرور کنید. چرا ک synonymمعنی این کلمات یا کنید هم زمان با مشخص کردن کلمات کلیدی سوال، هم

  شده را خواهید شنید. paraphraseکلمه یا عبارت  synonymمشخص شده در سوال را نخواهید شنید؛ به جای آن 

 

 هاparaphraseها و synonymتمرین تشخیص 

ها بسیار کاربردی و مفید است. بهتر است paraphraseها و synonymبرای آشنا شدن با  The Official Cambridge Guide to IELTSتمرین زیر برگرفته از کتاب 
این تمرین را انجام دهید. برای انجام دادن درست این تمرین، فایل صوتی را گوش دهید و ، pdfهای این تمرین را دانلود کنید و پس از پرینت گرفتن فایل فایل

  های خود را با پاسخنامه چک کنید.ن، پاسخهای طرح شده در سوال را با دقت مطالعه کنید. پس از انجام دادن این تمریدستورالعمل
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Answer Key 

 

 

 

 


