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 International English Language Testing System یسیمخفف کلمات انگل (IELTS) لتسیآ 
 .یسیزبان انگل یالملل ن یامتحان ب  ستمی: س یعنی ٬باشد یم

  یس یتسلط او در زبان انگل  زانیسطح زبان آموز و م  ن ییهدف تع (IELTS) لتسیآ  یالملل ن یآزمون ب در
تنها   ٬باشد یم  (IELTS) لتس یآزمون آ  ینمره  نیباالتر  ۹باشد.  ی م ۹تا  ۰از  لتسیآ  یده نمره .باشد یم

باشند.  یسینمره را کسب کنند که کامال مسلط به هر چهار مهارت زبان انگل نیتوانند ا یم یافراد
  .بلد باشند یسیزبان انگل یسیکرده انگل لیشخص تحص  کیشود گفت به اندازه  یم  بایتقر 

به  یکه با اهداف کار  یافراد دارند با  لیکه قصد تحص یافراد یبرا یسیکه مهارت زبان انگل یی آنجا از
  لتسیجنرال و آ  لتسیبه دو گروه آ  لتس یکنند متفاوت است، آزمون آ  یزبان سفر م ی سیکشور انگل کی

  .شود ی م م یتقس  کیآکادم
 

 جنرال  (IELTS) لتس ی آ 
  یم ایرا دارند  ایتانیبر  ای ایاسترال  ٬است که قصد مهاجرت به کانادا یآن دسته از افراد یجنرال برا لتسیآ 

جنرال چهار مهارت   (IELTS) لتسیزبان مشغول به کار شوند. در آزمون آ  یس یانگل یخواهند در کشور
 .ردیگ ی مورد تست قرار م یخواندن و صحبت کردن عموم ٬ینوشتار ٬یداریشن

 

 ک ی آکادم  (IELTS) لتس ی آ 
  لیادامه تحص  یخواهند برا یاست که م یانیآن دسته از متقاض یبرا کیآکادم (IELTS) لتسیآ  آزمون 

 .است یدسته از افراد الزام   نیا یبرا لتسیمهاجرت کنند. داشتن مدرک آ  هی ثانو یدر دانشگاه به کشور
 (IELTS) لتسیمختلف آزمون آ  یها بخش

 speaking  و reading, writing, listening یشامل بخش ها کیجنرال و آکادم لتس یدو آ  هر
  .هستندمشابه   گریمتفاوت بوده اما در دو بخش د writing و reading یاست. که در بخش ها

 

  listening نگ ی سن ی ل   آزمون 
 .است کسانیو جنرال   کیآکادم  لتسیاست که در هر دو آ  لتسیمهارت مورد سنجش در آزمون آ  نیاول
  دن یگوشتان را به شن دیشود. پس با یاستفاده م یسیانگل یاز لهجه ها  ی عیوس  فیط آزمون  نیا در

 .دیمختلف عادت ده یلهجه ها
 سوال در چهار بخش 4۰سواالت:  تعداد
 قهی دق  3۰زمان امتحان:  مدت
 .دیرا دار  یصوت  لیبار فرصت گوش دادن به هر فا کیفقط  شما

 .دیسواالت را چک کن دیتوان  یاز شروع پخش م شیپ
 :است ریبخش بصورت ز  ن یا یها سوال
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 طرح اینقشه  اگرام،یکامل کردن جدول، فرم، نوشته، خالصه، د •
 کامل کردن جمله  •
 پاسخ کوتاه •
 ها با هم  نهیتطابق گز  •
 یا نهیچند گز  •
 

 reading نگ ی د ی ر   آزمون 
و جنرال    کیآکادم یآزمون ها یقسمت برا نیاست. ا نگیدی، ر (IELTS) لتس یبخش آزمون آ  ن یدوم

 .متفاوت است
 سوال در سه بخش 4۰سواالت:  تعداد
 قهی دق  6۰زمان امتحان:   مدت

شوند. پس بهتر است در قسمت   یدشوارتر م  ب یسوال است و متن ها به ترت  17تا   1۰ یبخش دارا هر
  .دیرا پاسخ ده یشتر یسواالت ب ییابتدا یها

 :است ریز  بخش بصورت ن یا یها سوال
 یا نهیچند گز  •
 غلط و ذکر نشده ح،یصح •
 پاسخ کوتاه •
 کامل کردن جمله  •
 و مرتب کردن  یطبقه بند •
  ها نهیتطابق گز  •
 طرح اینقشه  اگرام،یکامل کردن جدول، فرم، نوشته، خالصه، د •
 داده شده  یها نهیگز  نیمتن از ب   یانتخاب عنوان مناسب برا •
 

 ک ی آکادم   لتس ی آزمون آ   نگ ی د ی ر 
شده است. متون مورد استفاده از کتب، مجالت و   ل یمتن بلند تشک کی آزمون هر بخش از  نیا در

 یبه خواننده  یازیهستند و لزوما ن یعموم کی موضوعات آکادم یروزنامه ها انتخاب شده اند و دارا
 .متخصص ندارند

  .کوتاه قرار گرفته است یه نامه واژ   کیهر متن،  یباشند، در انتها یمتن ها تخصص  اگر
 .هم داشته باشند ریتصو ایطرح  اگرام،یآزمون ممکن است د  متون 
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 جنرال   لتس ی آزمون آ   نگ ی د ی ر 
 .شامل سه قسمت است ز ین (IELTS) لتسیبخش از آزمون آ  نیا

سه متن   ایهتل، و از دو  ک ی غیاست مانند تبل یواقع  یمرتبط با زندگ ییمتن ها یاول دارا قسمت
 .شده لی کوتاه مرتبط به هم تشک

شده. متن ها ممکن   ل یتشک یواقع یزندگ  یدوم از دو متن کوتاه مرتبط به هم و درباره  قسمت
و محل کار، آموزش و ...    یشغل یدرخواست شغل، امکانات محل کار، دستورالعمل ها  یاست درباره 

 .باشد
 .است یمسائل عموم یمتن هم درباره  نیاستفاده شده. ا یتر یقسمت سوم از متن طوالن در
 

 writing نگ ی ت ی را   آزمون 
  .است نگ یتی را ،یقسمت آزمون کتب نیو آخر  (IELTS) لتسیبخش از آزمون ا نیسوم

  (task) سواالت: دو تسک تعداد
 قهی دق  6۰زمان امتحان:   مدت

 .دیر یبگ ییباال ینمره  دیبرخوردار باشد تا بتوان ریز  یها  ی ژگیاز و دیشما با نگ یتیرا
 پاسخ مناسب به موضوع  •
 افتهیسازمان  یها دهیا •
 استفاده از واژگان و گرامر متنوع و درست  •

 .و جنرال متفاوت است ک یآکادم لتسیآ  یدر آزمون ها  زین  نگیتیکه قبال مطرح شد، را همانطور
 

 ک ی آکادم   لتس ی آزمون آ   نگ ی ت ی را 
 .باشد یبه صورت رسم دیشما در هر دو بخش با ی نوشته

 .به حداقل تعداد واژگان مورد استفاده باشد حواستان
 دیشود. شما با یم  هیارا یی ها اگرامید  ایاز نمودارها، جداول،  یاول به شما انواع (task) تسک در

 .دیکن  فیموجود را توص یاطالعات و داده ها
را شرح   دادیرو ک ی ا ی ستمیس  کیکار  ینحوه  ند،یفرا کیشود مراحل  ی استه م از شما خو نکهیا ای

  دگاهید کیپاسخ به  یبرا یمقاله ا دیبا کیآکادم (IELTS) لتس یدوم آزمون آ  (task) تسک  در .دیده
 .دیکن  انیمخالف خود را ب ایو نظرات موافق  دیسیمشکل بنو ای

 

 جنرال   لتس ی آزمون آ   نگ ی ت ی را 
شخص،  کیبه  ینامه ا دی شما شرح داده شده. شما با یبرا تیموقع ک یاول  (task) تسک در

 .دیسی شرکت بنو کی ایموسسه 
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 .باشد یرسم ای یرسم مهین ،یرسم ری تواند غ  یمطرح شده م تی نامه بر اساس موقع متن
نوشتن   ایباشد.  یدرخواست مرخص  یبخش ممکن است نامه به کارفرما برا نیمختلف ا موضوعات
 .باشد یمیدوست قد ک یبه  ینامه ا ایو  تیشکا ایمشکل  کیساختمان و مطرح کردن  رینامه به مد

موضوع   کی کی جنرال هم مانند بخش آکادم (IELTS) لتسیدوم آزمون آ  (task) در تسک شما
مشکل و   کی یبرا ی موضوع، راه حل کی یموافق و مخالف خود درباره نظرات  دیو با دیکن  یم  افتیدر 

  .دیسی... را بنو
 
 

 speaking مکالمه   آزمون 
 .برد یزمان م   قهیدق 15تا   11انجام شده و حدود  یآزمون به صورت شفاه  نیا

 .شود یضبط م  (IELTS) لتسیآ  یشفاه آزمون 
 .شود یم لیآزمون از سه بخش مختلف تشک نیا

 .کشد  یطول م قهی دق 5تا  4است و حدود   ی مقدمه و معرف (part1) اول  بخش
  یدرباره  ی چندسوال عموم تان،ییکارت شناسا  ینام شما و بررس  دنیبخش بعد از پرس نیدر ا ممتحن

  .پرسد یشما م  یلیتحص یرشته  ایخانواده، شغل 
همراه با سه  یکه موضوع خاص (cue card) شود  یکارت داده م  کی به شما (part2) دوم  بخش

که به شما  یو با استفاده از کاغذ و مداد دیتا فکر کن دیزمان دار  قه یدق کی شما .سوال نوشته شده
کارت   یبه سوال مطرح شده رو دیبا قهی دق 2در مدت  سپس  .دیکن  ادداشتیرا  یدیداده اند، نکات کل

 .دیسواالت پاسخ ده یکه به همه   دی. دقت کندیپاسخ ده
 .است قهیدق  4تا   3بخش  نیا ی کل بطور

  یمرتبط با بخش دوم از شما م ی ممتحن سواالت (IELTS) لتس یآ  نگیکیاسپ (part3) بخش سوم در
  .شما است ان یبحث و گفت و گو م کی بخش  ن یپرسد. در واقع ا

 .کشد ی طول م  قهی دق 5تا  4قسمت  نیا
 

  (IELTS)  لتسیآ   speaking در بخش یاب یمورد ارز  یها مهارت
 (fluency) روان بودن  ایتسلط  •
 (coherence) یوستگ ی انسجام و پ •
  (grammar) استفاده از گرامر متنوع  •
 (accuracy) دقت باال •
 (pronunciation) حیتلفظ صح •
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 لتس ی مناسب آ   ی   نمره 
  یدارد که م  یبه دانشگاه یمورد قبول است بستگ  م یداشته باش یبا چه نمره ا لتسیما آ  نکهیا

 .کنند یرا تقاضا م 7تا  5.5 نیب لتسیاز دانشگاه ها معموال آ  یاری. بس دیثبت نام کن دیخواه
 

 لتس ی نمرات آ   ک ی نفوگراف ی ا
 .دیکدام را خوان مربوط به هر حاتیو توض (band score) نمرات آزمون دی توان  ی م ریز  ک ینفوگرافیا در
 

 گردد؟   ی برگزار م  (IELTS) لتس ی آ   ی زمان   چه 
آن بر طبق ضوابط و   یهم برگزار ران یگردد. در ا یبرگزار م ایبار در سراسر دن نیچند انهیسال لتسیآ 

 .گردد ی ابالغ م (IELTS) لتسیآ  نیاست که توسط مسول  یمقرارات
  

 بدهم؟   لتس ی آزمون آ    د ی با   کجا 
با   ییآشنا یباشند. برا رانیدر ا لتسیآ  ی ندهیگردد که نما ی برگزار م یتنها در موسسات لتسیآ  ران یا در

 سازمان سنجش به آدرس تیبه وبسا دیآزمون را دارند با نیا یکه مجوز برگزار یموسسات
sanjesh.org  وسازمان سنجش باشد معتبر  ت یآنها در سا ی که اسام  یمراجعه کرد. تنها موسسات  

 .باشند یم  رانیآزمون در ا نیا یمجاز به برگزار
  ٬یامارات متحده عرب  ٬هیمثل ترک یگرید یآزمون را در کشورها نیدهند که ا ی م حی از افراد ترج یاریبس

 .بدهند رهیترکمنستان و غ
 

 خارج از کشور   آزمون 
خارج از  ای میمتحان بدها رانیبهتر است که در ا ایپرسند که آ  یسوال را م  ن یاز زبان آموزان من ا یلیخ

  ران یو خارج از ا رانیکردن آزمون در ا یسپر نی ب ی تفاوت  چیاست که ه  نی من ا یقطع جواب کشور؟
پارامتر خاص  کی یده  ازیامت  یدارند و برا  یدرجه سخت  کیآزمون ها استاندارد و  یهمه  رایز  ستین

 .از آن استفاده کنند دیبا ایوجود دارد که در سر تا سر دن
 

 لتس ی آ   ی ر ی ادگ ی 
در آزمون    دیبتوان  نکهیا یدانم. برا یم  رانیرا مشابه آزمون کنکور ا لتسیکنم، آ  سهیبخواهم مقا اگر

 (IELTS) لتسیخاص آ  یشود و سپس در دوره ها ت یزبانتان تقو دیدر ابتدا با دیشرکت کن  لتسیآ 
 .دیآشنا شو لتسیدر آ  یزمانبند  نیها و همچن کیتا با ترفندها وتکن دیشرکت کن 
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 رم؟ ی بگ   لتس یآ   د ی با   ا ی آ 
 رم؟یرا بگ لتسیآ  دیبا  ایپرسند که آ  یم  ادیسوال را ز  نیا ندیآ  یمشاوره نزد من م  یاز افراد که برا یاریبس

  ری. در غ میداشته باش ازیاقدام کرد که به مدرک آن ن  لتسیآ  یآزمون و دوره ها یبرا دیبا ی زمان تنها
سال اعتبار دارد و پس از آن   2فقط   (IELTS) لتسیمدرک آ  رایباشد. ز  یم نهی اتالف وقت و هز  نصورتیا

که    انگلستان جیدانشگاه کمبر  ESOL یشود در آزمون ها یم  هیآن توص یگردد. به جا ی ابطال م
خواهند مدرس زبان  یکه م یآن دسته از افراد یبرا .کت کنندمدرک آن مادم العمر معتبر است شر 

معتبر است   یالملل نیکه مادام العمر بوده و بصورت ب  TESOL شود که مدرک یم  هیشوند توص
 .کنند  افتیدر 

  
 استفاده کنم؟   د یبا   لتس ی آزمون آ   ی برا   ی چه منابع   از 

  کیاز  دیتوان یباشد. اما م یزبان م یشرکت در کالس ها یسیزبان انگل  یریادگی یمکان برا نیبهتر 
 .دیاستفاده کن Complete IELTS, Insight Into IELTS کتاب ها مثل یسر
شرکت   Certificate in IELTS یدهم که در دوره  ی م شنهاد یپ دیهست یسیمدرس زبان انگل اگر
  .دیکن افتیآن را در  یالملل ن یو مدرک ب دیکن
 


