
 Matching Headingsنحوه پاسخ دادن به سواالت 

د. به این معنا که در در سواالت  Matching headingsدر سواالت   Matchingفهم ایده کیل مورد تست قرار میگیر

heading   .د و نه جز سواالت جزئی نمیشود  کلیات یک پاراگراف و مفهوم کیل آن مورد برریس و آزمون قرار میگیر

Matching headings چه نوع سواالالئی هستند؟ 

وجود دارد که شما باید آنها را به پاراگراف ها یا بخشی از  Headingلیستی از  Matching headingsالت . در این سوا1

 آن وصل کنید. 

ن اصیل آورده میشوند.  Matching headings. سواالت 2  همیشه قبل از متی

 ((i,ii,iiiها وجود دارد که با حروف کوچک یونائن نشانه گذاری شده اند.  heading. لیستی از 3

 A,B,C. پاراگراف ها به ترتیب حروف الفبا با حروف بزرگ نشانه گذاری شده اند. 4

 ها را به پاراگراف ها وصل کنید.   Heading. شما باید 5

از تعداد  Headingهای اضافن وجود داشته باشد که نیازی به آنها نیست چرا که تعداد  Heading. گایه ممکن است 6

 ست بیشیی باشد. پاراگراف ها ممکن ا

د. 7  . بخشی یا پاراگرافن ممکن است اصال مورد سوال قرار نگیر

 

 Matching headingsنکات مهم هنگام پاسخ دادن به سواالت 

  همیشه به گرامر و نوع کلمات درheading   .ها دقت نمایید 

  ن اشاره شده اگر در هدینگ کلمات جمع استفاده شده بدان معناست که در پاراگراف حتمن باید به دو یا چند چیر

 باشد در غیر اینصورت پاراگراف با آن هدینگ مچ نیست. 

 ن شوید که پاراگراف مد نظر تمام بخش های هدینگ تمام صفت ها را در هد ینگ ها در نظر داشته باشید. مطمتر

 را شامل شود. 

  بهqualifying phrases   .توجه کافن داشته باشید 

  .بیش از حد وقت خود را رصف یک پاراگراف نکنید، رساغ پاراگراف های بعدی بروید 

  .کلمه به کلمه ی هدینگ ها را با پاراگراف ها مطابقت ندهید بلکه روی مفهوم کیل تمرکز کنید 

 ن نیست. یعتن مثال جواب اگر هدینگ اول در پاراگراف ل جواب ها طبق روا باشد هدینگ دوم در پاراگراف   Cمتی

D  .نیست. جواب ها به هم ریخته هستند 

 

 پاسخ دهیم؟ Matching Headingsچگونه به سواالت 

 

  به نظر من اگر به سواالتMatching headings  آخر از همه سواالت پاسخ دهید بهیی است. چرا که

ن آشنائی خوئی خواهید داشت چه بسا به راحتی بدون اطالف وقت رسی    ع رساغ پاراگراف مد نظر  با متی

 بروید. 

  .هدینگ ها را با دقت مطالعه کنید 

  شان خط بکشید  . کلمات کلیدی هدینگ را حتمن طیر



  وع کنید که بیشیی از بقیه به خاطرتان مانده. حتی یم توانید با کوتاه ترین پاراگراف به نظرم با پاراگرافن رسی

وع کنید.  ن رسی  نیر

  .پاراگراف را با رسعت معمویل بخوانید 

  .با توجه به اطالعات پاراگراف هدینگ مورد نظر انتخاب نمایید 

 ن طور به رساغ پاراگراف های بعدی  بروید.  همتر

  .اگر سوایل را نمیدانید خییل وقت طلف نکنید به رساغ پاراگراف بعدی بروید 

  .جواب صحیح که به صورت عدد یونائن یم باشد را در برگه پاسخ نامه وارد کنید 

 

 

 Cambridge IELTSنمونه سوال از 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 پاسخ ها:

 

 

 


