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)Listening( 1. مهارت شنیداری

بخش Listening در هر دو فرمت جنرال و آکادمیک از ۴0 سوال تشکیل شده است که این سواالت به ۴ بخش 
تقسیم شده و هر بخش شامل ۱0 سوال با فرمت های مختلف می باشد. مدت زمان اختصاص داده شده به این بخش 
از آزمون در مجموع ۴0 دقیقه است که ۳0 دقیقه از آن برای پخش فایل صوتی در نظر گرفته شده و ۱0 دقیقه نیز 
برای درج پاسخ ها در پاسخنامه در انتهای آزمون می باشد. شایان ذکر است که دقت در بکارگیری گرامر و امالی 
صحیح بسیار حائز اهمیت بوده و استفاده از حروف بزرگ در پاسخ به سواالت در این بخش از آزمون ضرورتی ندارد. 
نکته حائز اهمیت دیگر این است که تمامی سواالت نمره یکسانی داشته و نمره این بخش نیز همانند سایر مهارت ها 

از ۱ تا 9 محاسبه می شود. 

بخش های آزمون Listening در یک نگاه

بخش اول: این بخش از ۱0 سوال تشکیل شده است که بر اساس یک مکالمه کوتاه بین ۲ نفر در مورد یک موضوع 
عمومی طراحی شده و حدودا ۳ دقیقه به طول می انجامد. این مکالمه معموال در قالب یک تماس تلفنی برای ثبت 
نام، رزرو و موارد مشابه بوده و رعایت امالی صحیح، خوانا بودن پاسخ ها و همچنین رعایت محدودیت تعداد کلمات 
اگر در دستورالعمل  باشد. به طور مثال،  با توجه به دستورالعمل بسیار حائز اهمیت می  در پاسخگویی به سواالت 
محدودیتی برای تعداد کلمات پاسخ ذکر شده باشد، به پاسخ هایی با بیش از تعداد کلمات ذکر شده نمره ای تعلق 
نمی گیرد. شایان ذکر است که در بخش اول قبل از هر ۵ سوال، مدت ۳0 ثانیه برای نگاه کردن به سواالت به شرکت 

کنندگان داده می شود.

بخش دوم: در بخش دوم از آزمون شنیداری، شرکت کنندگان می بایست به صحبت های یک فرد در مورد موضوعی 
عمومی گوش کرده و به سواالت مختلفی از قبیل سواالت چهار گزینه ای پاسخ دهند. الزم به توضیح است، سطح 
دشواری سواالت این بخش کمی باالتر از سواالت بخش اول می باشد. در این بخش نیز قبل از هر ۵ سوال، مدت ۳0 

ثانیه برای نگاه کردن به سواالت به شرکت کنندگان داده می شود.

بخش سوم: در این بخش، سواالت مختلفی پیرامون بحث و گفتگویی )Discussion( که بین چند نفر در جریان 
است مطرح می شود. سواالت این بخش دشوارتر از بخش ۲ می باشد. در این بخش نیز قبل از هر ۵ سوال، مدت ۳0 

ثانیه برای نگاه کردن به سواالت به شرکت کنندگان داده می شود.
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بخش چهارم: این بخش که سواالت ۳۱ تا ۴0 را در بر می گیرد پیرامون یک سخنرانی )Lecture( حول یک مبحث 
آکادمیک بوده که به لحاظ مدت زمان پخش غالبا طوالنی تر از ۳ بخش پیشین می باشد. در این بخش، در ابتدای 

فایل صوتی به شرکت کنندگان ۱ دقیقه برای نگاه کردن به سواالت زمان داده می شود. 

)Speaking( 2. مهارت گفتاری

آزمون Speaking در قالب یک مصاحبه برگزار می شود که از ۳ بخش تشکیل شده است و حدودا ۱۵ دقیقه به طول 
می انجامد. 

بخش های آزمون Speaking دریک نگاه

بخش 1: در این بخش، از شرکت کنندگان سواالتی عمومی پرسیده می شود و معموال ۴ الی ۵ دقیقه به طول می 
به شغل و حرفه شما، میزان تحصیالت، خانواده و  این بخش، سواالتی راجع  از سواالت عمومی در  انجامد. منظور 

دوستان، زادگاه، عالیق، شخصیت، محل زندگی و موارد مشابه می باشد. 

بخش 2: در بخش دوم از مصاحبه، به شرکت کنندگان کارتی حاوی سواالت )cue card( داده می شود که ایشان 
می بایست آن ها را خوانده و پاسخ دهند. به شرکت کنندگان ۱ دقیقه به منظور خواندن سواالت و آماده نمودن پاسخ 
زمان داده می شود. الزم به توضیح است، برگه ای در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا ایشان در بازه زمانی 
یک دقیقه ای و در صورت نیاز از ایده های خود یادداشت برداری کنند. پس از پایان مهلت ۱ دقیقه، شرکت کنندگان 

می بایست تا ۲ دقیقه در رابطه با سواالت موجود در کارت صحبت کنند. 

)Reading( 3. مهارت خواندن و درک مطلب

در هر دو فرمت، متون در ۳ قسمت ارائه شده و مدت زمان این بخش 60 دقیقه می باشد. در این بخش از آزمون، 
قسمت اول از ۱۴ سوال و قسمت دوم و سوم هر کدام از ۱۳ سوال تشکیل شده است که در مجموع شرکت کنندگان 
می بایست به ۴0 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.



www.Iran-Australia.com

)Writing( 4. مهارت نوشتاری

این بخش از آزمون آیلتس شامل دو قسمت Task 1 وTask 2  می باشد که  Task 1در 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 ۱۵0 کلمه است.Task 2  آزمون مهارت نوشتاری در هر دو فرمت به 

نگارش یک مقاله ۲۵0 کلمه ای حول موضوعی آکادمیک اختصاص دارد.


