
رایتینگ آیلتس با موضوع دخالت دولت در سبک زندگی مردم 2سوال مقاله تسک   

به مبحث 2در این سوال مقاله رایتینگ آیلتس تسک   lifestyle  .یا سبک زندگی مردم اشاره شده است
ردم موضوع بحث این است که آیا دولت، اجازه دخالت یا حتی تعیین سبک خاصی از زندگی را برای م

 .دارد یا این به خود مردم و تصمیمات شخصی آنها برمی گردد

Should governments make decisions about people’s lifestyle, or should people make 
their own decisions?ake decisions about people’s lifestyle, or should people make their 

own decisions? 

رایتینگ آیلتس با موضوع وظیفه دولت برای تامین امنیت یا خدمات اجتماعی 2تسک   

برخی بزرگترین وظیفه دولت را تامین امنیت شهروندان می دانند و حتی امنیت را دارای اولویت 
ات اجتماعی ارزیابی می کنند، شما تا چه اندازه با چنین نگاهی همسو هستید؟بیشتری نسبت به خدم  

A government has a responsibility to its citizens to ensure their safety. Therefore, some 
people think that the government should increase spending on defense but spend less 
on social benefits. To what extent do you agree?fety. Therefore, some people think that 

the government should increase spending on defense but spend less on social benefits. To 

what extent do you agree? 

 سوال مقاله رایتینگ آیلتس در مورد چاقی در کودکان و وظیفه دولت

آیا دولت مسئول رسیدگی به مشکل روزافزون چاقی در کودکان است یا والدین نقش محوری تری در 
 پیشگیری از بروز این مشکل دارند؟

  Some people think that the government is responsible for the rise in obesity in children, 

Some people think that the government is responsible for the rise in obesity in children, 
while others think it is the fault of the parents. Discuss both sides and give your 
opinion.id 

 

es and give your opinion. 



 سرمایه گذاری دولت روی هنرمندان

وسیقی سرمایه برخی بر این باورند که دولت می بایست روی هنرمندان، مثال نقاشان یا فعاالن حوزه م
 گذاری کند و از ایشان حمایت کند. نظر شما چیست؟

Some people think that the government should give money to creative people, such as 
artists and musicians. To what extent do you agree?as artists and musicians. To what 

extent do you agree? 

 سوال مقاله رایتینگ آیلتس در مورد بودجه دولتی هنر و آموزش

، سوال مقاله قبلی به چالش کشیده شده است. گروهی بر 2این سوال مقاله رایتینگ آیلنس تسک  در
این باورند که دولت، بودجه مربوط به فعالیت های هنری را می بایست به نفع پروژه های آموزشی 

 کاهش دهد. نظر شما چیست؟

The government should lower the budget on the arts in order to allocate more money to 
education. To what extent do you agree?llocate more money to education. To what extent 

do you agree? 

 دولت مسئول اصلی ایجاد تغییرات در جامعه است

برخی بر این باورند که تنها دولت می تواند تغییرات کالن در سطح اجتماع را مدیریت و برنامه ریزی 
ست در ایجاد تغییرات دلخواه در جامعه، کند، حال آنکه گروه دیگر بر این باورند که اشخاص می بای

 شخصا اثرگذار باشند. نظر شما چیست؟

With an increasing number of people eating fast food, whichWith an increasing number of 

people eating fast food, which if eating too regularly can cause health issues, some people 

think that the only solution is to ban it completely. 
To what extent do you agree? 
 if eating too regularly can cause health issues, some people think that the only solution is to 

ban it completely. 

To what extent do you agree? 

 


