
diranlou.xyz ١ 

 
 

 IELTS لتسیآزمون آ ۀدربار  زیهمه چ
 

 
 

 ویسندۀ مقاله: اسماعیل اصالن� دیرانلون

شود، نامیده می IELTS آزمون آیلتس که به طور اختصار
 مخفف عبارتِ

International English Language Testing System 

المللی سنجش زبان است. این عبارت یعنی: سیستم بین
 .انگلیسی

چه  IELTS در این مقاله به طور کامل به اینکه آزمون آیلتس
دهی دهندگان نمرههای آزمونساختاری دارد، چگونه مهارت

شود و باالخره اینکه چه منابعی برای آمادگی در آن مناسب می
 .پردازیماست می
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 IELTS ساختار کل� آزمون آیلتس

 General Training) آزمون آیلتس در دو مدول عمومی
Module) و مدول آکادمیک (Academic Module) 

 .شودبرگزار می

این مدول برای  :(Academic Module) مدول آکادمیک
کسانی طراحی شده است که قصد ادامۀ تحصیل در مقطع 
کارشناسی ارشد یا دکترا در یک دانشگاه انگلیسی زبان را 

ای که هر فرد برای ورود به یک دانشگاه نیاز دارند. میزان نمره
 .دارد بستگی کامل به نظر خود دانشگاه دارد

مدول  این :(General Training Module) مدول عمومی
برای تمام دیگر افرادی است که به هر طریقی به جز روش 

خواهند وارد یک کشور انگلیسی زبان شوند؛ اعم تحصیلی می
 .گذاری و یا هر نوع مهاجرت دیگراز ویزای کار، ویزای سرمایه

 ٤بایست هر کننده در آزمون آیلتس میهر دو گروه شرکت
 Listening ،Speaking ،Writing) مهارت زبان انگلیسی

 هایرا امتحان دهند. با این تفاوت که مدول (Reading و
Listening و Speaking  بین هر دو گروه به صورت مشترک

 Writing و Reading هایو با سؤاالت یکسان، و مدول
برای هر گروه به طور جداگانه و با سؤاالت متفاوت برگزار 

 .گرددمی
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 ِشمای کل�

  IELTSسآیلت آزمون عموم� مدول

اگر قصد دارید در مدول عمومی آزمون آیلتس شرکت کنید، 
 :جزییات آزمون شما مطابق زیر خواهد بود

دقیقه  ٣٠زمان  –سؤال  ٤٠حدود  –بخش  4 :شنیداری
ها به برگه پاسخنامه جدا محاسبه (زمان وارد کردن پاسخ

 .شود)می

 ٦٠ –سؤال  ٤٠حدود  –بخش  3 :خواندن بخش عمومی
 .دقیقه

 .دقیقه ٦٠ –فعالیت  2 :وشتن بخش عمومین

 .دقیقه ١٤تا  ١١به این سو)  ٢٠٠١(از جوالی  :گفتاری

کادمیک آزمون آیلتس  IELTS مدول آ

اگر قصد دارید در مدول آکادمیک آزمون آیلتس شرکت کنید، 
 :جزییات آزمون شما مطابق زیر خواهد بود

دقیقه  ٣٠زمان  –سؤال  ٤٠حدود  –بخش  4 :شنیداری
ها به برگه پاسخنامه جدا محاسبه (زمان وارد کردن پاسخ

 .شود)می

 ٦٠ –سؤال  ٤٠حدود  –بخش  3  :خواندن بخش آکادمیک
 .دقیقه

 .دقیقه ٦٠ –فعالیت  2  :نوشتن بخش آکادمیک

 .دقیقه ١٤تا  ١١به این سو)  ٢٠٠١(از جوالی  :گفتاری



diranlou.xyz ٤ 

 
 

 دقیقه ٤٥ساعت و  ٢ص آزمون آیلتس: کل زمان خال

 پردازیمدر ادامه به هر مهارت به طور جداگانه می

 IELTS های چهارگانه در آزمونمدول

  listeningمدول
 وظایف شما

شما باید به چهار بخش مختلف آزمون گوش داده و  •
 .همزمان با شنیدن، به سؤاالت پاسخ دهید

 .شودفایل صوتی فقط یک بار پخش می •
سؤال پیش روی شما خواهد بود که حدود  ٤٢تا  ٣٨بین  •

ها پاسخ دهید. جدای از این دقیقه وقت دارید تا به آن ٣٠
دقیقه، زمانی برای خواندن سؤال قبل از پخش شدن  ٣٠

ی فایل صوتی و زمانی هم برای انتقال سؤاالت به برگه
 .پاسخنامه لحاظ خواهد شد

 .رودمرور باالتر می سطح دشواری سؤاالت در طی آزمون به •

 هابخش

های اجتماعی است. یک ی موقعیتبر پایه ٢و  ١بخش  •
شود و البته یک مونولوگ هم مکالمه بین دو نفر برقرار می

 .پخش خواهد شد
مرتبط با یک محتوای آموزشی یا آکادمیک  ٤و  ٣بخش  •

نفر برقرار خواهد شد. یک  ٤ای بین حداکثر است. مکالمه
های عمومی آکادمیک هم کرد مهارتسخنرانی با روی
 .پخش خواهد شد
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 نوع سؤاالت

 :رو خواهید شد. مانندبهی وسیعی از سؤاالت روشما با دسته

 ایچندگزینه •
 سؤاالت پاسخ کوتاه •
 کامل کردن جمله •
 ی نوشته وکامل کردن نمودار، فلوچات، جدول، خالصه •

… 
گذاری های شمارههایی که قسمتبرچسپ زدن به شکل •

 رنددا
 های مختلفو یا جور کردن قسمت •

 IELTS برای آزمون آیلتس Listening برای تقویت مهارت
 های تقویت مهارتروش: کنماین مقاله را توصیه می

 Listeningدر انگلیسی 

کادمیک Reading مدول  آ

 وظایف شما

پیش روی شما خواهد بود که در مجموع  Reading سه متن •
 .لغت خواهند داشت ٢٥٠٠تا  ١٥٠٠

دقیقه پاسخ  ٦٠سؤال را در مدت زمان  ٤٢تا  ٣٨بین  •
 خواهید داد

 .یابدها و سؤاالت به مرور افزایش میسطح دشواری متن •

  

https://diranlou.xyz/listening/
https://diranlou.xyz/listening/
https://diranlou.xyz/listening/
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 هانوع متن

ها انتخاب ها و روزنامهها، کتابها از مجالت، ژورنالمتن •
 .انددهش

های دانشگاهی نیستند ها تخصصی رشتهموضوعات متن •
اما به نحوی هستند که مناسب دانشجویی است که قصد 

 .ورود به دانشگاه انگلیسی زبان را دارد

 نوع سؤاالت

 :رو خواهید شد. مانندبهی وسیعی از سؤاالت روشما با دسته

 ایچندگزینه •
 سؤاالت پاسخ کوتاه •
 کامل کردن جمله •
 ی نوشته وکامل کردن نمودار، فلوچارت، جدول، خالصه •

… 
گذاری های شمارههایی که قسمتبرچسپ زدن به شکل •

 دارند
 های مختلفو یا جور کردن قسمت •

 IELTS برای آزمون آیلتس Reading برای تقویت مهارت
به روش  Reading یت مهارتتقو: کنماین مقاله را توصیه می

 اصولی
  

https://diranlou.xyz/reading/
https://diranlou.xyz/reading/
https://diranlou.xyz/reading/
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کادمیک Writing مدول  آ

 وظایف شما

در این قسمت باید دو فعالیت نوشتاری انجام دهید، برای  •
 .دقیقه وقت دارید ٦٠انجام هر دو بخش 

دقیقه برای فعالیت یک وقت دارید و یک متن حداقل   20 •
 .نویسیدای میکلمه ١٥٠

د که در این قسمت دقیقه هم برای فعالیت دو وقت داری  40 •
 .ای بنویسیدکلمه ٢٥٠یک متن حداقل 

 هانوع فعالیت

 ١ فعالیت

در این قسمت به یک نمودار، جدول، یا یک متن کوچک نگاهی 
خواهید انداخت و سپس اطالعات مستتر در آن را به صورت 

 .کنیدیک متن بیان می

ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی نوشته
 :خواهد شد

 هاسازماندهی، ارائه و مقایسه داده •
 توصیف درست یک پروسه •
 توصیف یک شیء یا رخداد •
 کندتوصیف اینکه چه چیزی چگونه کار می •

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار 
 :خواهید گرفت

 به یک پرسش بدون انحراف از موضوع گوییپاسخ •
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ی ی شما به راحتی بتواند ایدهطوری بنویسید که خواننده •
 متن را دنبال کند

 از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید •
 از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید •

 ٢فعالیت 

در این قسمت شما موظف خواهید بود که یک بحث یا گفتگو 
 .ارائه دهیدرا در متن خود 

ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی نوشته
 :خواهد شد

 حل برای یک مسألهارائه یک راه •
 ارائه و توجیه یک دیدگاه •
 های مختلفی شواهد و دیدگاهمقایسه •
 هاها، شواهد و بحثارزیابی، به چالش کشیدنِ ایده •

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار 
 :خواهید گرفت

ای را به نحوی مناسب بیان کنید به نحوی که این که ایده •
 خواننده با ان ارتباط برقرار کند

 طرح مسأله بدون انحراف از موضوع •
 از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید •
 فاده کنیداز زبان مناسب در تمام متون است •
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 IELTS برای آزمون آیلتس Writing برای تقویت مهارت
در زبان  Writing تقویت مهارت: کنماین مقاله را توصیه می

 انگلیسی

 عموم� Reading مدول

 وظایف شما

پیش روی شما خواهد بود که در مجموع  Reading سه متن •
 .لغت خواهند داشت ٢٥٠٠تا  ١٥٠٠

دقیقه پاسخ  ٦٠سؤال را در مدت زمان  ٤٢تا  ٣٨بین  •
 خواهید داد

 .یابدها و سؤاالت به مرور افزایش میسطح دشواری متن •

 هانوع متن

ها، ها، کتابچهها، تبلیغاتهای این بخش از اطالعیهمتن
 .شوندها انتخاب میها و مقاالت مجلهروزنامه

 بخش یک: بازیابی اطالعات واقعی •
 بخش دو: کاربرد زبان در یک متن آموزشی •
های توصیفی و آموزنده با یک بخش سه: یک متن با جنبه •

 ی عمومموضوع مورد عالقه

 نوع سؤاالت

 :رو خواهید شد. مانندبهی وسیعی از سؤاالت روشما با دسته

 ایچندگزینه •
 سؤاالت پاسخ کوتاه •
 کامل کردن جمله •

https://diranlou.xyz/writing/
https://diranlou.xyz/writing/
https://diranlou.xyz/writing/
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 ی نوشته ومل کردن نمودار، فلوچارت، جدول، خالصهکا •
… 

گذاری های شمارههایی که قسمتبرچسپ زدن به شکل •
 دارند

 های مختلفو یا جور کردن قسمت •

کادمیک Writing مدول  آ

 وظایف شما

در این قسمت باید دو فعالیت نوشتاری انجام دهید، برای  •
 .دقیقه وقت دارید ٦٠انجام هر دو بخش 

دقیقه برای فعالیت یک وقت دارید و یک متن حداقل  20 •
 .نویسیدای میکلمه ١٥٠

دقیقه هم برای فعالیت دو وقت دارید که در این قسمت  40 •
 .ای بنویسیدکلمه ٢٥٠یک متن حداقل 

 هانوع فعالیت

 ١فعالیت 

در این قسمت به یک نمودار، جدول، یا یک متن کوچک نگاهی 
العات مستتر در آن را به صورت و سپس اط انداختخواهید 

 .کنیدیک متن بیان می

ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی نوشته
 :خواهد شد

در زندگی … ها و ها، خواستهمندیتوصیف نیازها، عالقه •
 روزمره
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 های زبانی در امورات شخصیمهارت •
 ی اطالعات واقعیاستخراج و ارائه •
 هاها و دیدگاهتوصیف ایده •

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار 
 :خواهید گرفت

 گویی به یک پرسش بدون انحراف از موضوعپاسخ •
ی ی شما به راحتی بتواند ایدهطوری بنویسید که خواننده •

 متن را دنبال کند
 از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید •
 مناسب در تمام متون استفاده کنیداز زبان  •

 ٢فعالیت 

در این قسمت شما موظف خواهید بود که یک بحث یا گفتگو 
 .را در متن خود ارائه دهید

ی شما بر اساس توانایی شما در موارد زیر ارزیابی نوشته
 :خواهد شد

 حل برای یک مسألهارائه یک راه •
 ارائه اطالعات واقعی در مورد یک چیز •
 هاها، شواهد و بحثه چالش کشیدنِ ایدهارزیابی، ب •

همچنین بر مبنای توانایی در موارد زیر هم مورد ارزیابی قرار 
 :خواهید گرفت
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ای را به نحوی مناسب بیان کنید به نحوی که این که ایده •
 خواننده با ان ارتباط برقرار کند

 طرح مسأله بدون انحراف از موضوع •
 از گرامر انگلیسی به درستی استفاده کنید •
 از زبان مناسب در تمام متون استفاده کنید •

  Speakingمدول
 وظایف شما

دقیقه  ١٥گیرد حدود در این بخش با فردی که از شما آزمون می
بخش  ٥صحبت خواهد کرد. این مصاحبه ضبط خواهد شد و 

 :دارد
 : معرف� و مقدمه١بخش 

 های پایهدستورالعمل
 : یک گفتگو٢خش ب

در این بخش در مورد موضوعات عمومی مختلف صحبت 
کنید. باید توانایی خود در توصیف و بیان چیزها را نشان می

 .دهید
 : استباط٣بخش

شود که روی آن در این بخش یک کارت به شما داده می
موقیعتی یا مشکلی توصیف شده است، شما باید از فرد 

 .دکننده سؤاالتی بپرسیمصاحبه
 هاها و برنامه: نگرش٤بخش 
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های ی برنامهشود دربارهدر این بخش از شما خواسته می
ی خاصی ی تحصیل در رشتهتان از ادامهتان یا هدفزندگی

صحبت کنید. شما در این بخش باید نشان دهید که توانایی 
 .ارائه یک دیدگاه و دفاع از آن را دارید

 گیری: نتیجه٥بخش 

 شودنجا تمام میمصاحبه در ای
 ارزیابی

سنجیده  Speaking بر مبنای موارد زیر مهارت شما در
 :شودمی

 مهارت در برقراری ارتباط مؤثر •
توانایی به کاربردن واژگان و ساختارهای مناسب در  •

 جمالت
 توانایی سؤال پرسیدن •
 ابتکار عمل داشتن در یک گفتگو •
 تسلط عمومی بر زبان •
 ساختار درست هر جمله •
 قابل درک بودن جمالت •

 IELTS برای آزمون آیلتس Speaking برای تقویت مهارت
به  Speaking تقویت مهارت: کنماین مقاله را توصیه می

 های سادهروش

  

https://diranlou.xyz/speaking/
https://diranlou.xyz/speaking/
https://diranlou.xyz/speaking/
https://diranlou.xyz/speaking/
https://diranlou.xyz/speaking/


diranlou.xyz ١٤ 

 
 

 ده� در آزمون آیلتسنمره

، Listening) آموزی زبانهای چهارگانهبه هر کدام از مهارت
Speaking ،Writing و Reading) داده  ٩تا  ١ی از انمره

 Overall) ی کلیشود. عالوه بر این ریز نمرات، یک نمرهمی
Band Score) ی کلی شود. این نمرهآموز داده میهم به زبان

 .معدل نمراتی است که به هر مهارت داده شده است

 :امدر زیر سطح مرتبط با هر نمره را توضیح داده

 نخبه :۹ ینمره

دهنده ی کامل در آزمون آیلتس است و نشان، نمره٩ی نمره
تسلط باال در حد یک آکادمیسین بومی در یک کشور 

زبان است. کسب این نمره کار نسبتاً سختی است. هیچ انگلیسی
ای از شما ی پژوهشی یا آموزش عالی هرگز چنین نمرهمؤسسه

 .درخواست نخواهد کرد

ته باشید که کسب این سطح از توانایی حتی برای توجه داش
زبان هم سخت شهروندان عادی خود کشورهای انگلیسی

 .است

 خوب خیل� :۸ ینمره

تسلط خیلی خوبی روی ساختارهای گرامری،  ٨ی فردی با نمره
های درک مطلب کتبی و شفاهی و سازی، مهارتجمله

مکن است های گفتاری است. فقط اینکه چنین فردی ممهارت
های خیلی خاص دچار اشتباهاتی شود که برای در موقعیت

 .زبان هم ممکن است متداول باشدشهروندان انگلیسی
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 خوب :۷ ینمره

تسلط خوبی روی زبان انگلیسی داردو  ٧ی فردی با نمره
توانایی پایه برای استدالل و فهم متون علمی را دارد. آشنایی با 

ای که ر حد هر فرد بومیهای زبان انگلیسی دپیچیدگی
 .تحصیالت دانشگاهی را گذرانده باشد

ای را از شما های آمریکا و کانادا چنین نمرهمعموال� دانشگاه
هایی که توانایی خیلی باالیی کنند. برای رشتهدرخواست می

تر هم پذیرفته های پایینبرای زبان انگلیسی نیاز نیست، نمره
 .شودمی

 شایسته :۶ ینمره

توانایی نسبی روی زبان انگلیسی برای  ٦ی فردی با نمره
هایی های آشنا، استفاده آکادمیک در رشتهاستفاده در موقعیت
 .تری دارند و کاربردهای روزانه داردکه نیاز به زبان آسان

های های اروپایی، و همچنین دانشگاهخیلی از دانشگاه
ای نیاز ندارد دههایی که زبان پیچیآمریکای شمالی برای رشته

 .کننداین نمره را از دانشجو طلب می

تا  ٦های ها نمرهدهندهی اکتسابی بین آزمونترین نمرهمتداول
 .است ٧

 میانه کاربر :۵ ینمره

چنین فردی تسلط کافی برا زبان انگلیسی ندارد. الزم است 
تواند های خود کار کند. این فرد نمیچنین فردی روی مهارت
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های ، استدالل ورزی، توصیف پدیدههای پیچیدهیتدر موقع
 .علمی و حقوقی و چیزهای مانند این از خود توانایی نشان دهد

فقط چند کشور خاص مانند نروژ و آن هم برای بعضی 
هایی که نیاز زیادی به زبان انگلیسی ندارد این نمره را رشته

 .پذیرندمی

 ضعیف کاربرد تر:پایین و ۴ ینمره

آموز ی ضعف اساسی فرد زباندهندهای نشانی نمرهدهاین ر
است. الزم است فرد زمان قابل توجهی روی تعمیق 

های های خود در ساختارها، گرامر و باال بردن مهارتآموخته
 .ی زبان انگلیسی صرف کندچهارگانه

 ی قبول� آیلتس چند است؟نمره

ت و های زبان انگلیسی اسآیلتس یک آزمون سنجش مهارت
ی رد و قبولی ندارد. همانطور که گفتم در این آزمون نمره
دهد چه شود که نشان میبه شما داده می ٩تا  ١ای بین نمره

 .میزان مهارت دارید

برای اکثر موارد کافی است ولی  ٦٫٥یا  ٦ی باالی معموال� نمره
رسید بستگی تام و ای به هدف خود میاینکه بدانید با چه نمره

ی پژوهشی و یا ی آموزش عالی، مؤسسهه مؤسسهتمام ب
دانشگاهی دارد که قرار است مدارک خود را به آن جا بفرستید. 

 .برای اطالعات دقیق از هر دانشگاه جداگانه سرال بفرمایید

یا  شوید، از مؤسسههمچنین اگر برای آیلتس عمومی آماده می
 .رماییدشرکتی که قرار است شما را استخدام نماید سؤال بف
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گذاری دریافت کنید، از خود اگر قرار است ویزای سرمایه
 .ای برای شما الزم استسفارت بپرسید که چه نمره
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