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فرمت های آزمـون آیلتس
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آیلتس چیست؟

 IELTS برگرفته از کلمات International English Language Testing System به معنی سامانه بین المللی 
سنجش زبان انگلیسی، آزمونی است با ساختاری مبتکرانه که به عنوان ابزاری برای سنجش میزان تسلط زبانی افرادی 
به کار می رود که قصد زندگی، ادامه تحصیل و یا کار در کشورهایی را دارند که زبان ارتباطاتشان انگلیسی است. این 
آزمون در واقع برای سنجش چهار مهارتWriting ،Listening ،Reading  و Speaking طراحی شده است و به 
صورت کامال هدفمند به سنجش و ارزیابی این مهارت ها می پردازد. برای طراحی آزمون آیلتس، تیمی متشکل از یک 
روان شناس، یک جامعه شناس چند کارشناس زبان شناسی، چند متخصص آزمون سازی و تعدادی از افراد  با گویش ها 

و لهجه های متنوع جهت اجرای قسمت Listening با هم همکاری می کنند. 

چرا آیلتس؟

باالیی برخوردار  اعتبار  از  از کشورها برگزار شده و مدرک آن  این است که در بسیاری  این آزمون  دلیل محبوبیت 
است. یکی از دالیل موفقیت این آزمون و پذیرش و اقبال جهانی آن در مقایسه با آزمون های مشابه، نحوه طراحی و 
چیدمان سواالت آن است. آزمون آیلتس نه تنها به سنجش دانش زبانی و میزان سواد انگلیسی افراد می پردازد، بلکه 
با ساختاری منسجم و روشی کامال علمی سطح دیگر آگاهی های فرد را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد؛ مواردی نظیر 

IQ، دقت و سرعت عمل.
یکی دیگر از ویژگی های بارز و منحصر به فرد آزمون آیلتس نحوه نمره دهی و مدل محاسبه نمره برای دو مهارت 
Listening و Reading است. به این صورت که برای نمرات مختلف، حیطه ای مشخص تعریف شده و هر یک سوال 

به صورت یک امتیاز مجزا محسوب نمی شود. یعنی برای هر نمره ای یک بازه تعریف شده است و این روش میزان 
شانس و پاسخ های شانسی را تا حد زیادی کاهش می دهد. از طرفی دیگر نوع سواالت به گونه ای طراحی شده است که 
ترکیبی از سواالت گزینشی و نوشتاری است و این عامل نیز سبب کاهش میزان شانس و انتخاب گزینه شانس می شود.

فرمت های آزمون آیلتس

آزمون آیلتس در 2  فرمت آکادمیک و جنرال برگزار می شود. 

آزمون آکادمیک
این آزمون مختص آن دسته از داوطلبانی است که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور را دارند.
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آزمون جنرال
این آزمون مختص آن دسته از داوطلبانی است که قصد مهاجرت به یک کشور انگلیسی زبان را دارند یا می خواهند 

در این کشورها مشغول به کار شوند.

درهر دو فرمت آزمون، مهارت های چهارگانه شنیداری، نوشتاری، گفتاری و خواندن مورد سنجش قرار می گیرد. 
الزم به توضیح است نوع سواالت و درجه سختی آزمون های شنیداری و گفتاری در هر دو فرمت آزمون مشابه است 
در حالیکه مهارت های خواندن و نوشتاری با یکدیگر متفاوت است. در خصوص مهارت خواندن، درجه سختی، تعداد 
 Task 1 و طول متن ها دلیل تفاوت این دو فرمت آزمون است و در خصوص مهارت نوشتاری می توان به تفاوت در
این آزمون اشاره کرد. بخشی که در آزمون جنرال در آن از شرکت کنندگان خواسته می شود در مورد موضوع خاصی 
یک نامه بنویسند، در حالیکه در آزمون آکادمیک شرکت کنندگان ملزم به توصیف یک منبع اطالعاتی مانند نمودار، 

جدول، یا فلوچارت و مواردی از این قبیل می باشند.


