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 آیلتس چیست؟ 
 System Testing Language English International انگلیسی کلمات مخفف (IELTS) آیلتس

 .انگلیسی زبان المللی بین  امتحان  سیستم یعنی: ٬باشد می
  انگلیسی زبان در او  تسلط  میزان و  آموز زبان سطح  تعیین  هدف (IELTS) آیلتس المللی بین  آزمون در

 .باشد می
  افرادی تنها ٬باشد می  (IELTS) آیلتس آزمون  ی نمره باالترین ۹ باشد. می ۹ تا  ۰ از  آیلتس دهی نمره
  می تقریبا باشند. انگلیسی زبان مهارت چهار هر به مسلط کامل  که کنند کسب  را نمره این توانند می

  .باشند بلد سی انگلی زبان انگلیسی کرده تحصیل شخص یک اندازه به گفت  شود
از آنجایی که مهارت زبان انگلیسی برای افرادی که قصد تحصیل دارند با افرادی که با اهداف کاری به 

یک کشور انگلیسی زبان سفر می کنند متفاوت است، آزمون آیلتس به دو گروه آیلتس جنرال و آیلتس  
 آکادمیک تقسیم می شود.  

 

 جنرال  (IELTS) آیلتس 
  می یا دارند را  بریتانیا یا استرالیا ٬کانادا به مهاجرت قصد  که است افرادی از دسته  آن برای جنرال آیلتس

  مهارت چهار جنرال (IELTS) آیلتس آزمون در شوند. کار به مشغول زبان انگلیسی کشوری در خواهند
 .گیرد می  قرار تست  مورد عمومی کردن  صحبت و خواندن  ٬نوشتاری ٬شنیداری

 آکادمیک  (IELTS) آیلتس 
  تحصیل ادامه برای خواهند می که  است متقاضیانی از دسته آن  برای آکادمیک (IELTS) آیلتس آزمون 

 .است الزامی افراد از  دسته  این برای آیلتس مدرک داشتن  کنند. مهاجرت ثانویه کشوری به دانشگاه در

 (IELTS)  آیلتس  آزمون   مختلف   های  بخش 
    speakingو,listening writing, reading  های خشب شامل آکادمیک و  جنرال آیلتس  دو هر

 هم مشابه  دیگر بخش دو  در  اما بوده  متفاوت  writingوreading  های بخش  در که است.
  هستند.
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   listening  لیسنینگ  آزمون 

 است.  یکسان جنرال  و  آکادمیک آیلتس دو  هر در که است  آیلتس آزمون  در سنجش  مورد مهارت اولین
  شنیدن  به را  گوشتان باید پس شود.  می استفاده انگلیسی های لهجه از  وسیعی  طیف آزمون  این در

 دهید. عادت مختلف های لهجه
 بخش چهار در   سوال 4۰ سواالت: تعداد
 دقیقه 3۰ امتحان: زمان مدت
 دارید.  را صوتی فایل هر به دادن گوش فرصت بار یک فقط شما

 کنید.   چک را سواالت توانید  می پخش شروع  از پیش
 است: زیر بصورت بخش این  های سوال
 طرح یا نقشه دیاگرام، ،خلصه ،نوشته فرم، جدول، کردن  کامل •
 جمله  کردن  کامل •
 کوتاه پاسخ •
 هم  با ها گزینه تطابق •
 ای گزینه چند •

 

 reading  ریدینگ آزمون 
آکادمیک و جنرال  ، ریدینگ است. این قسمت برای آزمون های (IELTS)دومین بخش آزمون آیلتس 

 متفاوت است.

 سوال در سه بخش 4۰تعداد سواالت: 

 دقیقه  6۰مدت زمان امتحان:  

سوال است و متن ها به ترتیب دشوارتر می شوند. پس بهتر است در قسمت   17تا   1۰هر بخش دارای 
 های ابتدایی سواالت بیشتری را پاسخ دهید.  

 سوال های این بخش بصورت زیر است:

 یچند گزینه ا •
 صحیح، غلط و ذکر نشده •
 پاسخ کوتاه •
 کامل کردن جمله  •
 طبقه بندی و مرتب کردن  •
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 تطابق گزینه ها   •
 طرح یا نقشه دیاگرام، ،خلصه ،نوشته فرم، جدول، کردن  کامل •
 شده  داده های گزینه بین از متن  برای مناسب  عنوان انتخاب •

 
 آکادمیک   آیلتس   آزمون   ریدینگ 

  و  مجلت کتب،  از استفاده مورد متون است. شده تشکیل  بلند متن یک از بخش هر آزمون  این در
 ی خواننده به نیازی لزوما  و هستند  عمومی آکادمیک موضوعات دارای  و اند  شده انتخاب ها روزنامه

 ندارند. متخصص
  است.  گرفته قرار کوتاه ی نامه واژه  یک متن، هر انتهای در باشند، تخصصی ها متن اگر

 باشند. داشته  هم  تصویر یا طرح دیاگرام، است ممکن آزمون متون 
 

 جنرال   آیلتس   آزمون   ریدینگ 
 است.  قسمت سه شامل نیز  (IELTS) آیلتس آزمون  از بخش این

  متن  سه یا دو   از و  هتل، یک  تبلیغ مانند است واقعی  زندگی با مرتبط هایی متن  دارای  اول قسمت
 شده.  تشکیل  هم به مرتبط  کوتاه

  ممکن ها متن شده. تشکیل  واقعی زندگی  ی درباره  و  هم به مرتبط کوتاه متن دو از دوم قسمت
  ... و آموزش  کار، محل و  شغلی های دستورالعمل کار، محل امکانات شغل، درخواست   ی درباره است

 باشد. 
 است.  عمومی  مسائل ی درباره هم  متن این شده. استفاده تری طوالنی متن از سوم  قسمت در

 

 writing  رایتینگ  زمون آ 

  است. رایتینگ  کتبی، آزمون قسمت آخرین و  (IELTS) ایلتس آزمون  از  بخش سومین

   (task) تسک دو سواالت: تعداد

 دقیقه  6۰  امتحان: زمان مدت

 بگیرید. باالیی ی نمره بتوانید تا باشد برخوردار زیر های  ویژگی  از باید شما رایتینگ 

 موضوع  به مناسب پاسخ •
 یافته سازمان های ایده •
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 درست  و  متنوع  گرامر و  واژگان  از استفاده •

 است.  متفاوت جنرال  و  آکادمیک  آیلتس های آزمون در نیز رایتینگ شد، مطرح قبل که همانطور

 

 آکادمیک   آیلتس   آزمون   رایتینگ 

 باشد.  رسمی صورت به باید بخش دو   هر در شما ی نوشته

 باشد. استفاده مورد  واژگان   تعداد  حداقل به حواستان

 باید شما شود. می ارایه هایی  دیاگرام  یا جداول، نمودارها، از  انواعی شما به اول   (task)  تسک   در 
 کنید. توصیف را موجود های داده  و اطلعات

  شرح را  رویداد یک  یا  سیستم یک کار ی نحوه فرایند، یک مراحل شود  می  خواسته شما از اینکه یا
 دهید.

  یا دیدگاه یک به پاسخ برای ای مقاله باید آکادمیک  (IELTS) آیلتس آزمون  دوم   (task)  تسک   در 
 کنید.  بیان را  خود مخالف یا موافق نظرات و بنویسید مشکل

 

 جنرال   آیلتس   آزمون   رایتینگ 

 شخص، یک به ای نامه باید شما شده. داده شرح شما برای موقعیت یک اول   (task)  تسک   در 
 بنویسید. شرکت  یک یا موسسه

 باشد. رسمی یا رسمی نیمه رسمی، غیر تواند  می شده مطرح موقعیت اساس بر نامه متن

  نوشتن  یا باشد. مرخصی درخواست برای کارفرما به نامه است ممکن بخش این مختلف موضوعات
 باشد. قدیمی دوست یک  به ای نامه یا و شکایت یا مشکل یک کردن  مطرح و ساختمان مدیر به نامه

  موضوع یک آکادمیک بخش مانند هم جنرال (IELTS) آیلتس آزمون   دوم   ask)(t  تسک  در شما
  و  مشکل یک برای حلی  راه موضوع، یک ی درباره خود  مخالف و موافق نظرات باید و  کنید می دریافت

  بنویسید. را ...
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 speaking  مکالمه   آزمون 

 برد.  می زمان  دقیقه 15  تا 11 حدود  و  شده انجام شفاهی صورت به آزمون این

 شود.  می ضبط (IELTS) آیلتس شفاهی آزمون 

 شود.  می تشکیل مختلف بخش سه از  آزمون این

 کشد.  می طول  دقیقه 5 تا 4  حدود و  است معرفی  و مقدمه (part1)  اول   بخش 

  ی درباره عمومی  چندسوال شناساییتان، کارت  بررسی و شما نام  پرسیدن از بعد بخش این در ممتحن
   پرسد. می شما تحصیلی ی رشته یا شغل خانواده،

 سه با همراه خاصی موضوع که card) (cue  شود  می داده کارت یک شما به  (part2)  دوم   بخش 
 شده. نوشته سوال

 کلیدی نکات اند، داده شما به که مدادی و کاغذ از استفاده با و  کنید فکر تا  دارید   زمان  دقیقه یک شما
 کنید.  یادداشت  را

 ی همه به که کنید دقت دهید. پاسخ کارت روی شده مطرح سوال  به باید یقهدق  2  مدت در سپس
 دهید.  پاسخ سواالت

 است.  دقیقه  4  تا 3 بخش این کلی  بطور

  می شما از  دوم بخش با مرتبط سواالتی  ممتحن (IELTS) آیلتس  اسپیکینگ (part3)  سوم   بخش  در
   است. شما میان  گو و  گفت و  بحث یک بخش این  واقع در پرسد.

 کشد. می  طول   دقیقه 5 تا 4 قسمت این

 

    (IELTS)  آیلتس  speaking   بخش   در   ارزیابی   مورد   های   مهارت 

 (fluency) بودن  روان  یا تسلط •
 (coherence) پیوستگی و انسجام •
   (grammar) متنوع  گرامر از استفاده •
 (accuracy) باال دقت •
 (pronunciation) صحیح تلفظ •
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 آیلتس مناسب  ی   نمره
  می که دارد دانشگاهی به بستگی است قبول  مورد باشیم  داشته ای نمره چه با آیلتس ما اینکه

 .کنند می تقاضا  را 7 تا 5.5 بین آیلتس معموال ها دانشگاه از بسیاری کنید. نام  ثبت خواهید
 

 آیلتس  نمرات   اینفوگرافیک
 خوانید.  را  کدام هر به مربوط توضیحات  و score) (band آزمون نمرات توانید می  زیر اینفوگرافیک  در
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 گردد؟   می  برگزار (IELTS) آیلتس  زمانی   چه
  و  ضوابط طبق  بر آن  برگزاری هم ایران  در گردد. می برگزار  دنیا سراسر در بار چندین سالیانه آیلتس

 .گردد می  ابلغ (IELTS) آیلتس مسولین توسط که  است  مقراراتی
  

 بدهم؟   آیلتس  آزمون   باید  کجا 
  با آشنایی برای باشند. ایران در آیلتس ی نماینده که گردد  می  برگزار موسساتی در تنها آیلتس ایران  در

 آدرس به سنجش سازمان وبسایت به باید دارند را  آزمون این برگزاری مجوز که موسساتی
 sanjesh.orgو معتبر باشد سنجش سازمان سایت  در آنها  اسامی  که موسساتی تنها کرد. مراجعه  

 .باشند می ایران در آزمون  این برگزاری به مجاز
  ٬عربی متحده امارات  ٬ترکیه مثل دیگری کشورهای  در را  آزمون این که دهند می  ترجیح افراد از بسیاری

 .بدهند غیره و  ترکمنستان
 

 کشور   از   خارج   آزمون
 از خارج یا بدهیم  امتحان ایران در که  است بهتر آیا که پرسند می را سوال  این  من  آموزان زبان  از خیلی

 کشور؟
  زیرا نیست  ایران از خارج و  ایران در  آزمون کردن  سپری  بین تفاوتی  هیچ  که است  این  من قطعی جواب
  دارد  وجود خاص  پارامتر یک دهی   امتیاز برای و  دارند  سختی درجه یک  و دارد استان ها آزمون ی همه

 .کنند استفاده آن از باید دنیا  سر  تا سر در که
 

 آیلتس  یادگیری 
  آزمون  در  بتوانید  اینکه برای دانم.  می ایران کنکور آزمون مشابه را آیلتس کنم، مقایسه بخواهم اگر

 (IELTS) آیلتس خاص های دوره  در سپس  و  شود  تقویت  تانزبان باید  ابتدا در  کنید شرکت آیلتس
 .شوید آشنا آیلتس در زمانبندی  همچنین و  ها وتکنیک ترفندها با تا کنید شرکت

  



 

8 
 

 

 بگیرم؟   آیلتس   باید   آیا
 بگیرم؟ را آیلتس باید آیا که پرسند می زیاد را سوال این آیند می من نزد مشاوره برای که افراد از بسیاری

  غیر در باشیم. داشته نیاز آن مدرک به که کرد اقدام  آیلتس های دوره و  آزمون  برای باید زمانی  تنها
  آن از پس  و  دارد اعتبار سال  2  فقط (IELTS) آیلتس مدرک زیرا باشد. می هزینه و  وقت  اتلف اینصورت

  که  انگلستان کمبریج دانشگاه ESOL های  آزمون  در  شود می توصیه آن  جای به گردد. می  ابطال
 .کنند شرکت  است معتبر العمر مادم آن مدرک

  که TESOL مدرک که  شود می توصیه شوند زبان مدرس خواهند می  که افرادی  از دسته آن برای
 .کنند  دریافت  است معتبر المللی بین بصورت و  بوده العمر مادام

  

 کنم؟   استفاده   باید   آیلتس آزمون   برای  منابعی   چه  از
  یک از  توانید می  اما باشد. می زبان های کلس در شرکت  انگلیسی زبان  یادگیری برای مکان  بهترین

 .نیدک استفاده IELTS Into Insight IELTS, Complete مثل ها کتاب سری
  شرکت  IELTS in Certificate ی دوره در که  دهم می  پیشنهاد  هستید انگلیسی زبان مدرس اگر

 . کنید دریافت  را آن المللی بین  مدرک و  کنید
 

https://maxteachenglish.com/product/tesol/
https://maxteachenglish.com/product/tesol/
https://maxteachenglish.com/product/tesol/

