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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.
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Master Key چرا کتب?
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Master Key چرا کتب

در حال حاضر، کتب مختلفی در بازار به منظور آماده نمودن داوطلبان آزمون آیلتس موجود می باشد که متاسفانه 
بیشتر آنها بواسطه نگاه اقتصادی ناشران در قالب یک پکیج منسجم به بازارعرضه نمی گردد. کتبی که به دلیل این 
نقصان نه تنها پاسخ گوی نیاز متقاضیان این آزمون مهم نیست، بلکه منجر به اتالف زمان و صرف هزینه های زیاد می 

گردد و می تواند به از دست رفتن موقعیت های تحصیلی یا کاری متقاضیان بیانجامد. 

ما در مرکز زبان های خارجی ایران-استرالیا با شناخت دقیق از نیاز داوطلبان این آزمون سرنوشت ساز، به پشتوانه 
 Master Key دو دهه تجربه در زمینه آموزش زبان انگلیسی و تالیف منابع آموزشی، اقدام به نگارش مجموعه کتب
نمود. کتبی که با تحقیقات گسترده، به کارگیری منابع معتبر و تالش متخصصان کارآزموده به رشته تحریر درآمده 
است. این اثر منحصر به فرد پایانی است بر سردرگمی و بالتکلیفی متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس که کسب نتایج 

ایده آل در کوتاهترین بازه زمانی را نوید می دهد.

?
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قبل و حین آزمون
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چند روز قبل از آزمون

دیگر زمان مطالعه فشرده و منسجم به پایان رسیده است. حال زمان مرور و محک زدن مهارت ها و تکنیک هایی است 
که تا کنون فرا گرفته اید. اهمیت ورزش کردن، غذای مناسب و خواب کافی را طی هفته ای که در آن آزمون دارید 
نادیده نگیرید. توصیه می شود به منظور مرور تکنیک ها، از تست هایی که شبیه تست های واقعی هستند استفاده 
کنید. حین تست زدن، زمان مجاز برای هر بخش از آزمون را به دقت رعایت کنید تا تمرینی باشد برای آزمون اصلی. 

با انجام این کار مطالب از پیش فرا گرفته را نیز مرور می کنید. 

شب قبل از آزمون

1    در شب قبل از آزمون به هیچ عنوان درس نخوانید. نیاز به دوره کردن نیز ندارید زیرا نتیجه ای جز افزایش اضطراب 
نخواهد داشت و باعث خستگی شما در روز آزمون خواهد شد. به مسائل حاشیه ای فکر نکنید و بگذارید ذهن تان در 

فضایی آرام به استراحت بپردازد. 

2   وسایل ضروری مانند کارت شناسایی، خودکار، مداد، پاک کن و ... را که برای آزمون نیاز دارید در دسترس بگذارید 
تا در روز آزمون با عجله به دنبال آنها نگشته و چیزی را فراموش نکنید. 

3   تا دیر وقت بیدار ماندن شب قبل از آزمون اشتباه بزرگی است. به موقع بخوابید و به موقع از خواب بیدار شوید. 

حین آزمون

اکثر داوطلبان حین آزمون استرس دارند و این امری کامال طبیعی است. در واقع این استرس می تواند منتج به انگیزه 
شود که می تواند سطح هوشیاری و تمرکز شما را برای پاسخ به سواالت باال ببرد. البته به شرط اینکه سطح استرس 
از کنترل شما خارج نشود چرا که استرس بیش از حد بر عملکرد شما تاثیر منفی می گذارد. شایان ذکر است دانش 
عمومی، میزان آمادگی و مهم تر از آن نگرش مثبت شما در کنترل سطح استرس و عملکرد بهتر تاثیر گذار می باشد.  
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قوانین IDP استرالیا در خصوص آیلتس
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ثبت نام

1   ارائه اصل گذرنامه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامیست. چنانچه این مدارک  در دو مرحله آزمون کتبی 
و شفاهی همراه شما نباشد اجازه حضور در آزمون را نخواهید داشت و هزینه ثبت نام نیز به شما مسترد نخواهد شد. 
همچنین امکان تغییر تاریخ آزمون نیز در چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. به خاطر داشته باشید که با گذرنامه 

منقضی نمی توانید در آزمون شرکت کنید. در چنین شرایطی نیز هزینه ثبت نام به شما مسترد نخواهد شد. 

2   چنانچه پس از  ثبت نام در آزمون، گذرنامه خود را تعویض کردید، تا بیست روز قبل از تاریخ آزمون نسبت به 
ویرایش و ثبت شماره گذرنامه جدید خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت، اعمال هر گونه تغییر در روز آزمون مشمول 

هزینه و طی مراحل قانونی خواهد بود. 

3   مشموالن نظام وظیفه می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا در بازه زمانی فراغت از تحصیل یا با به 
همراه داشتن نامه نظام وظیفه و کارت ملی هوشمند و یک مدرک شناسایی معتبر دیگر مانند شناسنامه در آزمون 

شرکت نمایند.

4   هنگام ثبت اطالعات خود از قبیل شماره گذرنامه و کارت ملی، آدرس ایمیل و شماره تماس دقت نمایید. هر گونه 
تغییر مشمول هزینه و طی مراحل قانونی خواهد بود.

5   متقاضیان امکان تغییر نام و نام خانوادگی ثبت شده در پروفایل خود را ندارند.

6   به همراه داشتن همان گذرنامه و یا کارت هویتی که شماره آن را در فرم ثبت نام در حساب کاربری خود قید 
کرده اید در روز آزمون الزامی است.

7   نیازی به بارگزاری عکس در زمان ثبت نام نیست. 

روز امتحان 

 1   مداد، خودکار و پاک کن همراه داشته باشید.

2   از آوردن ماژیک هایالیت، الک غلط گیر و هر گونه مداد رنگی جدا خودداری فرمایید.
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3   از ورود با تاخیر داوطلبان به جلسه آزمون ممانعت به عمل می آید. هزینه امتحان برای این دسته از داوطلبان 
مسترد نخواهد گردید و امکان تغییر تاریخ آزمون نیز برای آنها وجود نخواهد داشت.

حین امتحان 

1    حین برگزاری آزمون، داوطلبان تحت هیچ شرایطی نمی توانند با دیگر داوطلبان صحبت کنند. 

2   داوطلبان حق کپی برداری از نوشته های دیگران را نداشته و با افراد خاطی برابر با قانون برخورد می شود. 

3   داوطلبان مجاز به استفاده از وسایل الکترونیکی و یا دیکشنری  در جلسه آزمون نمی باشند. سالن های امتحانی 
مجهز به دوربین مدار بسته بوده و در صورت رویت چنین مواردی، فرد یا افراد خاطی از ادامه آزمون محروم خواهند شد.

4   آوردن ساعت مچی از هر نوع و هرگونه خوراکی و کشیدن سیگار در سالن آزمون ممنوع می باشد.

5   خارج کردن هر گونه وسایل آزمون به طور مثال برگه امتحانی از سالن ممنوع بوده و در صورت رویت چنین 
مواردی، با فرد خاطی برابر با قانون برخورد می شود.

6   شرکت کنندگان مجاز به خروج از سالن بدون هماهنگی نبوده و این امر تخلف محسوب می گردد.

تقلب در آزمون 

چنانچه داوطلبان در آزمون تقلب کنند، عالوه بر محروم شدن از آن آزمون، لیستی از اسامی آنها در اختیار موسسات 
مجری قرار گرفته تا طبق قانون از شرکت کردن ایشان در آزمون های بعدی ممانعت به عمل آید.  الزم به ذکر است 

این لیست پس از هر آزمون به روز خواهد شد.

مصاحبه آزمون آیلتس 

تاریخ آزمون speaking داوطلبان 10 روز قبل از آزمون کتبی در پروفایل ایشان اعالم می شود. الزم به توضیح است 
آزمون speaking معموال در بازه زمانی 7 روز قبل یا بعد از آزمون کتبی برگزار می گردد. شایان ذکر است در برخی 
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از حوزه های امتحانی آزمون speaking معموال در همان روز آزمون کتبی یا یک یا دو روز قبل / بعد ازآزمون کتبی 
برگزار می شود.

1   چنانچه تا 10 روز قبل از آزمون کتبی، زمان مصاحبه اطالع رسانی نشود، داوطلبین می بایست نسبت به کسب 
اطالع از موسسه ای که از طریق آن ثبت نام کرده اند، اقدام نمایند.

2    تغییر تاریخ امتحان مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.

3    چنانچه تاریخ مصاحبه قبل از آزمون کتبی باشد و داوطلب به هر دلیلی موفق به شرکت در مصاحبه نگردد، از حضور وی 
در امتحان کتبی ممانعت به عمل خواهد آمد و در این شرایط هزینه پرداختی ایشان غیر قابل استرداد می باشد.

تغییر فرمت آزمون 

 1   داوطلبین در صورت تمایل به تغییر زمان آزمون، فرمت آزمون از آکادمیک به جنرال و بالعکس و همچنین شهر 
محل آزمون پس از ثبت نام قطعی، می بایست 37 روز قبل از آزمون کتبی، به صورت آنالین و با پرداخت 25 درصد 
از مبلغ آزمون نسبت به ثبت درخواست خویش اقدام نمایند. به خاطر داشته باشید که درخواست هر گونه تغییر فقط 

از طریق پروفایل متقاضیان امکان پذیر می باشد. 

2   تغییر نام و یا انتقال آزمون به شخص دیگر امکان پذیر نمی باشد.

کنسل کردن آزمون

1   انصراف از آزمون تنها 37 روز قبل از آزمون کتبی و به صورت آنالین امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است که 
در چنین شرایطی 25 درصد از مبلغ پرداختی به عنوان جریمه از داوطلب کسر شده و ایشان می توانند درخواست 

استرداد وجه نمایند.

2   چنانچه داوطلب درخواست انصراف و لغو آزمون را در بازه زمانی کمتر از 37 روز به آزمون کتبی اعالم نماید، 
مبلغی به وی مسترد نخواهد شد. 

3   لغو درخواست استرداد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. 

4   داوطلبانی که موفق به شرکت در آزمون شفاهی یا کتبی نشده باشند می توانند با ارائه گواهی معتبر پزشکی دال 
بر بیماری جدی، در بازه زمانی 5 روزه، نسبت درخواست عودت هزینه پرداختی خود با کسر 25 درصدی اقدام نمایند. 
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نتایج آزمون

 1    داوطلبان می توانند نتایج آزمون را 13 روز پس از تاریخ آزمون کتبی در سایت موسسه ای که از طریق آن ثبت 
نام کرده اند مشاهده نمایند. 

2    امکان اعالم نتایج از طریق تلفن، فکس یا ایمیل وجود ندارد.

3    برای دریافت کارنامه به صورت حضوری ارئه کارت شناسایی )پاسپورت یا کارت ملی( الزامی است.

4    امکان صدور کارنامه چاپی برای بار دوم در مواردی که داوطلب مدارک معتبر مهاجرت یا اخذ شهروندی به یکی 
از کشور های کانادا یا انگلستان را داشته باشند امکان پذیر است.  

5    کارنامه فقط در صورتیکه صادر می شود که داوطلبان در هر دو آزمون کتبی و شفاهی شرکت کرده باشند. 

6    مدرک آیلتس 2 سال اعتبار دارد. 



www.Iran-Australia.com

سیستم نمره دهی
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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.

نمره 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5

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(

9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5

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 

)title(
9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5

پاسخ های 
صحیح 39-40 37-38 35-36 33-34 30-32 27-29 23-26 19-22 15-18 13-14 10-12 8-9 6-7 4-5
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معیارهای نمره دهی در آزمون نگارش
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Task Response و Task Achievement  .1

Task Achievement: این معیار فقط برای بخش اول یا همان Task 1 می باشد و تعیین می کند که پاسخ ارائه 

شده تا چه میزان به نکات خواسته شده در یک سوال پرداخته است. 

Task Response: این معیار فقط برای بخش دوم یا همان Task 2 می باشد و به میزان پاسخگویی شما به تمامی 

بخش های یک سوال می پردازد.

 :Coherence and Cohesion .2

به نحوه چیدمان متن، تعداد پاراگراف ها و استفاده از کلمات و عبارات ربط جهت ایجاد انسجام معنایی می پردازد. 

 :Grammatical range and Accuracy .3

ساختار جمالت، استفاده صحیح از زمان ها، عالمت گذاری و تعداد اشتباهات دستوری با این معیار سنجیده می شود. 

 :Lexical Resource .4

امال صحیح واژگان، دامنه واژگان، با هم آیی و ترکیب واژگان و تعداد اشتباهات لغوی بر اساس این معیار سنجیده 
می شود. 

نکته حائز اهمیت این است که Task 2 از نمره باالتری نسبت به Task 1 برخوردار می باشد.

بخش Speaking آزمون آیلتس نیز بر اساس معیارهای زیر از 1 تا 9 ارزیابی می شود. الزم به ذکر است که این 
معیارها نمره یکسانی داشته و نمره نهایی میانگین آن ها می باشد.

 )Speaking( بخش گفتاری

 :Fluency and coherence .1

روان صحبت کردن با کمترین مکث و عدم تکرار لغات وعبارات در بسط دادن موضوع سوال
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 :Lexical resource .2

استفاده صحیح از واژگان فاخر و متناسب با موضوع سوال 

 :Grammatical range and accuracy .3

استفاده از ساختار های گرامری متنوع در ایجاد جمالت صحیح 

 :Pronunciation .4

تلفظ صحیح کلمات
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توضیح مهارت های چهارگانه
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)Listening( 1. مهارت شنیداری

بخش Listening در هر دو فرمت جنرال و آکادمیک از 40 سوال تشکیل شده است که این سواالت به 4 بخش 
تقسیم شده و هر بخش شامل 10 سوال با فرمت های مختلف می باشد. مدت زمان اختصاص داده شده به این بخش 
از آزمون در مجموع 40 دقیقه است که 30 دقیقه از آن برای پخش فایل صوتی در نظر گرفته شده و 10 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 1 تا 9 محاسبه می شود. 

بخش های آزمون Listening در یک نگاه

بخش اول: این بخش از 10 سوال تشکیل شده است که بر اساس یک مکالمه کوتاه بین 2 نفر در مورد یک موضوع 
عمومی طراحی شده و حدودا 3 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 5 سوال، مدت 30 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 5 سوال، مدت 30 

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 2 می باشد. در این بخش نیز قبل از هر 5 سوال، مدت 30 

ثانیه برای نگاه کردن به سواالت به شرکت کنندگان داده می شود.
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بخش چهارم: این بخش که سواالت 31 تا 40 را در بر می گیرد پیرامون یک سخنرانی )Lecture( حول یک مبحث 
آکادمیک بوده که به لحاظ مدت زمان پخش غالبا طوالنی تر از 3 بخش پیشین می باشد. در این بخش، در ابتدای 

فایل صوتی به شرکت کنندگان 1 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 3 بخش تشکیل شده است و حدودا 15 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 4 الی 5 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 1 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 1 دقیقه، شرکت کنندگان 

می بایست تا 2 دقیقه در رابطه با سواالت موجود در کارت صحبت کنند. 

)Reading( 3. 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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)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 150 کلمه است.Task 2  آزمون مهارت نوشتاری در هر دو فرمت به 

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


