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نمره در نظر گرفته شده برای هر یک از مهارت های آزمون آیلتس از 1 تا 9 می باشد که بسته به فرمت آزمون برای 
هر یک از مهارت ها به شکل زیر محاسبه می شود: 

1. بخش شنیداری )Listening( در هر دو فرمت

بخش Listening آزمون آیلتس از 40 سوال تشکیل شده است که نمره آن بر اساس جدول زیر محاسبه می شود.

 )Reading(  2. بخش خواندن و درک مطلب

آیلتس جنرال: بخش Reading آزمون در هر دو فرمت جنرال و آکادمیک از 40 سوال تشکیل شده است که نمره 
آن بر اساس جداول زیر محاسبه می شود.

)Reading( مهارت خواندن و درک مطلب
در هر دو فرمت، متون در 3 قسمت ارائه شده و مدت زمان این بخش 60 دقیقه می باشد. در این بخش از آزمون، 
قسمت اول از 14 سوال و قسمت دوم و سوم هر کدام از 13 سوال تشکیل شده است که در مجموع شرکت کنندگان 
می بایست به 40 سوال پاسخ دهند. نکته حائز اهمیت در خصوص سواالت این بخش این است که هر یک از سواالت، 
چه ساده و چه دشوار، از امتیاز برابر برخوردار می باشد. تنها تفاوت بخش Reading در فرمت  آکادمیک درجه سختی 

و تعداد متون می باشد.
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پاسخ های
 صحیح

39-40 37-38 35-36 32-34 30-31 26-29 23-25 18-22 16-17 13-15 10-12 8-10 6-7 4-5

نمره جنرال
)title(
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پاسخ های 
صحیح 40 39 37-38 36 34-35 32-33 30-31 27-29 23-26 19-22 15-18 12-14 9-11 6-8
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 )Writing( بخش نگارش

نمره دهی قسمت اول و دوم )Task 1 & Task 2( بخش نگارش آزمون آیلتس بر اساس معیارهای زیر از 1 تا 9 
صورت می پذیرد. 

)Writing( مهارت نوشتاری

این بخش از آزمون آیلتس شامل دو قسمت Task 1 و Task 2 می باشد که Task 1 در فرمت آکادمیک و جنرال 
متفاوت است. در Task 1 فرمت جنرال، از شرکت کنندگان خواسته می شود نامه ای عمومی حول موضوعاتی از 
قبیل شکایت، عذرخواهی، استعالم، استعفا و موارد مشابه بنویسند. در حالیکه در فرمت آکادمیک، Task 1 مربوط 
به توصیف و تحلیل یک یا چند نمودار، جدول، فرایند یا نقشه می باشد. الزم به ذکر است حداقل تعداد لغاتی که می 
بایست در نگارش این بخش بکار گرفته شود 150 کلمه است. Task 2 آزمون مهارت نوشتاری در هر دو فرمت به 

نگارش یک مقاله 250 کلمه ای حول موضوعی آکادمیک اختصاص دارد.

نمره
آکادمیک 
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پاسخ های 
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