
 هزینه های دولت در زمینه هنر

در این سوال مقاله آیلتس مشاهده می کنید که برخی در مورد هزینه های دولت در زمینه هتر نظر 
مساعدی ندارند و آن را اتالف هزینه می دانند. آنها معتفدند که این مبالغ می بایست در موارد مهمتری 

خود را مطابع الگوهای موجود برای رایتینگ آیلتس هزینه شود. شما می بایست نظر مخالف یا موافق 
 .بنویسید

Some people think that the government is wasting money on the arts and thaSome people 

think that the government is wasting money on the arts and that this money could be better 

spent elsewhere. 
To what extent do you agree with this view? 

.elsewhere spent better be could money this t 

?view this with agree you do extent what To 

 کمرنگ شدن ارزش هنر برای مردم

گاهی سوال مقاله آیلتس شکل و شمایل متفاوتی دارد، شما می بایست آماده هر چالشی باشید. به 
سوال مقاله زیر، نگاهی منتقدانه به کمرنگ شدن هنر )احتماال هنر اصیل و راستین منظور عنوان مثال در 

است( در میان مردم و اقبال بیشتر آنها به علم، تکنولوژی و تجارت دیده می شود. شاید این نگاه تجاری 
خش است، آن را شما نیز در زندگی خود یا اطرافیان دیده باشید. دقت کنید که سوال مقاله شامل دو ب

 .را بخوانید و توانایی های خود را آزمایش کنید

Some people think that the government is wasting money on the artsSome people think that 

the government is wasting money on the arts and that this money could be better spent 

elsewhere. 
To what extent do you agree with this view?Art is considered an essential part of all cultures 

throughout the world. However, these days fewer and fewer people appreciate art and turn 

their focus to science, technology and business. 
 

Why do you think that is? 
 

What could be done to encourage more people to take interest in the arts? 
t that and  



 ضرورت توجه به هنر در مدارس

در این سوال مقاله آیلتس، دوباره هنر و هزینه های مربوط به آن محل صحبت است. اینکه آیا هزینه 
الف وقت و هزینه است و یا اینکه کردن در مورد فعالیت های هنری در دوره مدارس برای کودکان، ات

رایتینگ آیلتس، همیشه باید به این مسئله توجه داشته باشید  2مفید یا حتی ضروری است. در تسک 
که سوال مقاله، ممکن است به گونه ای باشد که شما جنبه های مختلف سوال را مورد ارزیابی قرار دهید 

 .را بخوانید، بهتر متوجه منظور ما خواهید شدو بعد، نظر خودتان را اعالم کنید. سوال مقاله 

Some people think that art is an essential subject for children at school while others think it 

is a waste Some people think that art is an essential subject for children at school while 

others think it is a waste of time. 
Discuss both sides and give your opinion. 

.time of 

.opinion your give and sides both Discuss 

 ضرورت آزادی هنرمند در شکل گیری و خلق یک اثر هنری

برخی از مردم، معتقدند که هنرمند می بایست در فضایی خالی از محدودیت ها و با آزادی کامل، امکان 
ی را خواهد داشت. آنها معتقدند که هنرمند می بایست آزادی کامل داشته باشد. سوال خلق آثار هنر 

مقاله آیلتس زیر در مورد چنین نگاهی است. وقتی به چنین سوالی پاسخ می دهید نگاهتان را بازتر 
شرایط  کنید، ببینید آیا همه آثار هنری در آزادی کامل خلق شده اند یا حتی برخی از آثار فاخر هنری، در

پیچیده اجتماعی و سیاسی خلق شده اند که ناقض چنین نگاه هستند. سوال مقاله را بخوانید و شروع 
 .به نوشتن کنید

Artists need a certain amount of freedom to develop their creativity. Some peopleArtists need 

a certain amount of freedom to develop their creativity. Some people think that artists should 

have total freedom to express any thoughts and ideas. 
To what extent do you agree or disagree? 

.ideas and thoughts any express to freedom total have should artists that think  

dis or agree you do extent what To 

?agree 



 دریافت کمک هزینه های دولتی از سوی هنرمندان

این سوال شاید در کشور ما چندان موضوعیت نداشته باشد. اما به هرحال خودتان را برای سواالتی از 
این دست هم آماده کنید. سوال مقاله آیلتس زیر، در مورد دریافت کمک هزینه از سوی هنرمندان است. 

ای را، هرچند با آن مواجه نباشید تصور کنید و به جنبه های مختلف آن  شما می بایست همچین مسئله
 .با توجه به سوال مقال بپردازید

Most artists earn low salaries and should therefore receive funding from the government 

Most artists earn low salaries and should therefore receive funding from the government in 

order for them to continue with their work. 
To what extent do you agree? 

.work their with continue to them for order in  

?agree you do extent what To 
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