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نقشه راه آمادگی آزمون آیلتس ؛
 برنامه ریزی، منابع و روش مطالعه

وقتــی حــرف از مهاجــرت می شــود یــا تصمیــم می گیریــد بــرای مقاطــع 
ــدارک الزم  ــتی از م ــه لیس ــد، ب ــل کنی ــارج تحصی ــورهای خ ــران و کش ــر در ای باالت
ــد کــه در بیشــتر مــوارد یکــی از آن هــا داشــتن مــدرک آیلتــس اســت.  برمی خوری
ــان  ــوزش زب ــی از آم ــمت مهم ــه قس ــم ب ــد داری ــه، قص ــن مقال در ای
انگلیســی بــرای مهاجرت یعنــی آمادگــی آزمــون آیلتــس بپردازیــم 
ــه و روش  ــس در خان ــری آیلت ــس، یادگی ــوان آیلت ــع خودخ و از مناب
برنامــه ریــزی آن صحبــت کنیــم. امــا در ابتــدا بهتــر اســت بــا کلیــت 

ــم. ــدا کنی ــنایی پی ــون آش ــن آزم ای
ــود و از  ــزار می ش ــز IDP و BC برگ ــس در دو مرک ــون آیلت آزم

ــد. ــی ندارن ــی تفاوت ــر نمره ده نظ

           آزمون آیلتس چیست

ــان  ــی داوطلب ــی آمادگ ــرای ارزیاب ــه ب ــی ک ــی از آزمون های یک
ــور و  ــارج از کش ــگاه های خ ــی در دانش ــدن دوره تخصص ــا گذران ــل ی ــرای تحصی ب
ــون آیلتــس اســت.  ــک کشــور خارجــی می باشــد آزم ــی ســرمایه گــذاری در ی حت
آزمــون آیلتــس ۲ نــوع اســت: آکادمیــک و جنــرال. در ایــن آزمــون می توانیــد بــه 
دفعــات شــرکت کنیــد امــا مــدرک دریافتــی شــما فقــط ۲ ســال اعتبــار دارد. ایــن 
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــور دنی ــش از ۱۰۰ کش ــی در بی ــان انگلیس ــه زب ــه ب ــون ک آزم
ــر بخــش اســت: ــامل ۴ زی ــد و ش ــول می انجام ــه ط ــه ب ــاعت و ۴۵ دقیق ــدود ۲ س ح

مهارت شنیداری  .۱
مهارت خواندن  .۲

مهارت نوشتاری  .3
صحبت کردن  .۴

 
           با اصطالحات آزمون آیلتس آشنا شوید

شــما بایــد قبــل از آمادگــی آزمــون آیلتــس بدانیــد کــه بــه چــه 
ــر  ــره مدنظ ــه نم ــی اینک ــد. یعن ــاز داری IELTS Band Score نی
ــد  ــاال را تایی ــه ب ــم ب ــره ۶ و نی ــگاه ها نم ــا دانش ــت. تقریب ــما چیس ش
می کننــد. اگــر بخواهیــد بــه ایــن نمــره در آزمــون دســت یابیــد بایــد 
هنــگام آمادگــی آزمــون آیلتــس مهارت هــای الزم را در جــدول 
Band Score Scale and Descriptor مطالعــه کنیــد. در 
ایــن جــدول، بــه تفکیــک نمــره مــد نظــر توضیحاتــی ارائــه شــده اســت. مثــا نمــره 
ــرح داده  ــطح ش ــن س ــب در ای ــای داوطل ــت و توانایی ه ــره ۶ و ۷ اس ــن نم ــم بی ۶ و نی
ــود دارد  ــره وج ــدول نم ــا ج ــک از مهارت ه ــر ی ــرای ه ــن ب ــت. همچنی ــده اس ش
 Band ــره ــاس نم ــر اس ــد ب ــه می توانی ــا IELTS Reading Score( ک ) مث
ــد. ــه کنی ــر را مطالع ــدول زی ــات بیشــتر، ج ــرای جزیی ــد. ب Score را حــدس بزنی
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           چه کسانی و چطور در آزمون آیلتس شرکت می کنند

بــرای شــرکت در ایــن آزمــون مهــم نیســت در چــه رشــته ای تحصیــل 
ــون  ــن آزم ــه در ای ــد. هم ــون داری ــن آزم ــرکت در ای ــی از ش ــه اهداف ــد و چ کرده ای
ــره ای  ــارت نم ــر مه ــرای ه ــس ب ــوند. در آیلت ــی می ش ــد و ارزیاب ــرکت می کنن ش
بیــن از ۰ تــا ۹ در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــر نمــره نشــان دهنده ســطح مشــخصی 

از مهــارت زبانــی اســت. بــرای اینکــه در ایــن آزمــون شــرکت کنیــد 
یــا بدانیــد کــدام مرکــز اطــراف شــما برگزارکننــده آزمــون آیلتــس 
ــم  ــرض بگیری ــا ف ــد. ام ــایت رجوع کنی ــن س ــد به ای ــد بای می باش
کــه شــما یکــی از مقاصــد ذکــر شــده را در ذهــن داریــد و می خواهیــد 
بــرای شــرکت در آزمــون آیلتــس آمادگــی پیــدا کنیــد. چــه روشــی 

ــت؟ ــر اس بهت

           روش آمادگی برای آزمون آیلتس

ابتــدا بهتــر اســت در یــک آزمــون تعییــن ســطح شــرکت کنیــد. 
ــذار  ــع تاثیرگ ــطح مناب ــاب س ــما در انتخ ــطح ش ــتن س ــرا دانس زی

اســت. ســپس هــر روز حداکثــر زمانــی را بــرای تمریــن زبــان انگلیســی قــرار دهیــد 
ــید.  ــه باش ــر گرفت ــه در نظ ــی را در برنام ــارت آزمون ــار مه ــر چه ــه ه ــکلی ک ــه ش ب
ــد و  ــن کنی ــم تمری ــور منظ ــه ط ــه ب ــد. بلک ــز نکنی ــان تمرک ــاط ضعفت ــط روی نق فق
بــه خودتــان بیــن هــر ســاعت مطالعــه اســتراحت بدهیــد. اگــر یــک روز از هفتــه را 
ــه  ــرژی ب ــا ان ــه اســتراحت کامــل بدهیــد خیلــی بهتــر می توانیــد در طــول هفتــه ب ب
ــه آهســته و  ــما مطالع ــت ش ــه راز موفقی ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــه دهی ــه ادام مطالع

ــت. ــته اس پیوس
بــرای اینکــه هــر روز بــه هــر چهــار مهــارت زبــان توجــه کافــی داشــته باشــید، 
ــدن و  ــن مهــارت خوان ــه مطالعــه و تمری ــرد را ب ــن اســت کــه روزهــای ف ــه ای توصی

ــت  ــنیداری و صحب ــارت ش ــن مه ــه تمری ــای زوج را ب ــتن و روزه نوش
ــا  ــه ایــن صــورت هــر روز دو مهــارت را ب کــردن اختصــاص دهیــد. ب
ــرای  ــود و ب ــد نم ــه خواهی ــی مطالع ــع اصل ــل از روی مناب ــز کام تمرک
ــارت  ــت مه ــرای تقوی ــرد ب ــای ف ــا روزه ــف مث ــای مخال مهارته
ــار  ــه اخب ــا ب ــد ی ــا کنی ــی تماش ــان انگلیس ــه زب ــم ب ــنیداری، فیل ش
ــه  ــم را ب ــه ای از فیل ــس از آن خاص ــا پ ــد. حتم ــوش کنی ــی گ رادیوی

ــد. ــو کنی ــود بازگ ــرای خ ــی ب ــان انگلیس زب
از آنجایــی کــه کل آزمــون و ارزیابــی مهارت هــا در یــک روز 
اتفــاق خواهــد افتــاد، مــدت زمــان امتحــان دشــمن شــما اســت و بایــد 
ــدن و  ــرای آزمــون آیلتــس ســرعت مهــارت خوان هنــگام آمادگــی ب
شــنیداری خــود را بــه مــرور افزایــش دهیــد کــه ایــن خــود مســتلزم 

ــزل اســت. ــداوم در من ــاش م ــع خــوب و ت ــه مناب مطالع
اگــر دازای بیمــاری خاصــی ماننــد دیابــت هســتید، بایــد شــرایط و ضوابــط روز 

آزمــون را از قبــل مطالعــه کنیــد و خــود را بــرای شــرایط آزمــون آمــاده نماییــد.

           آمادگی برای آزمون آیلتس در خانه

ایــن روزهــا بــرای هــر تــک مهــارت نیــز کاس هــای آمادگــی آزمــون آیلتــس 
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ــن  ــه و تمری ــرای مطالع ــی ب ــان و پشــتکار کاف ــه زم ــا کســانی ک ــزار می شــوند ت برگ
ــا در  ــت مهارت ه ــرای تقوی ــد ب ــتند بتوانن ــزل را دارا هس ــس در من ــون آیلت آزم
ــتری  ــهم بیش ــید س ــد باش ــر عاقمن ــال، اگ ــن ح ــا ای ــد. ب ــرکت کنن ــا ش کاس ه
ــع  ــد، مناب ــپری کنی ــه س ــس در خان ــون آیلت ــه آزم ــرای مطالع ــود را ب ــان خ از زم
ــی  ــده اند را بررس ــگارش ش ــس ن ــون آیلت ــی آزم ــرای آمادگ ــه ب ــر ک ــی زی مطالعات
ــرای  ــه راه یادگیری ب ــتمرار حتما نقش ــرای اس ــه ب ــد ک ــوش نکنی ــد. و فرام کنی
خودتــان طراحــی کنیــد. اینکــه چقــدر چــه منابعــی و بــا چــه افــرادی مطالعــه کنیــد 
همــه را بایــد در مســیر یادگیــری در نظــر بگیریــد. امــا بهتریــن منابــع 

ــد؟ ــس کدامن ــون آیلت ــی آزم آمادگ

منابع مجازی  •
ــای  ــرای مهارت ه ــایت IELTS-Exam و DC IELTS ب س
مختلــف ماننــد صحبــت کــردن و تقویــت دامنــه لغــات شــما روزانــه 
ــی از  ــود. یک ــد نم ــه خواه ــی ارائ ــی خوب ــب آموزش ــن و مطال تمری
ویژگی هــای ایــن ســایتها ارائــه تمرین هــای شبیه ســاز آزمــون 
ــما  ــال، ش ــرای مث ــت. ب ــه اس ــب آموخت ــن مطال ــرای تمری ــس ب آیلت

ــل:  ــت. مث ــد آموخ ــده خواهی ــدی ش ــه موضوع بن ــدادی کلم تع
night life
pace of life
residential area

ــت  ــارت صحب ــک های مه ــابه تس ــواالت مش ــما س ــه ش ــان ب ــپس در پای س
ــد: ــتفاده کنی ــات اس ــا از کلم ــد ت ــه می کن ــردن ارائ ک

Where do you live?
What kind of a place is it?
How long do you think you will continue to live there?

همچنیــن می توانیــد از اپلیکیشــن IELTS Tes Prep بــه طــور رایــگان 
ــان  ــف خودت ــای مختل ــید مهارت ه ــد باش ــه عاقمن ــان ک ــر زم ــد و ه ــتفاده کنی اس
ــواالت  ــه س ــه نمون ــی ب ــهولت دسترس ــت س ــن، جه ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت کنی را تقوی
و پاســخ های داوطلبیــن اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن را پیشــنهاد 
می کنیــم. در هــر صــورت، بــرای افــرادی کــه عاقمندنــد 
تــک مهــارت خــود را بــا اپلیکیشــن ها پیــش ببرنــد، خوانــدن 
پیشــنهاد  را  زبــان  آمــوزش  اپلیکیشــن های  مقاله بهتریــن 

. می کنیــم
ــد  ــی خواهی ــات خوب ــری و لغ ــب گرام ــم مطال ــه ه ــن برنام در ای

ــد. ــد ش ــبینی خواه ــما پیش ــی ش ــره کل ــم نم ــت ه آموخ
کتاب های آمادگی آزمون آیلتس  •

ــاب  ــس کت ــون آیلت ــی آزم ــع آمادگ ــن مناب ــوال اصلی تری معم
هســتند. در ایــن رابطــه داوطلبــان آزمــون آکادمیــک و جنــرال 
ــه  ــد از مجموع ــد می توانن ــاال دارن ــه ب ــط ب ــی متوس ــطح زبان ــه س ک

کتاب هــای زیــر اســتفاده کننــد:
• The Official Cambridge Guide to IELTS

ــت،  ــده اس ــته ش ــس نوش ــون آیلت ــین آزم ــرای مدرس ــاب ب ــن کت ــه ای اگرچ
ــس در  ــون آیلت ــی آزم ــرای آمادگ ــد ب ــاب می توان ــن کت ــده در ای ــه ش ــکات ارائ ن

ــد. ــد باش ــع مفی ــه از مناب خان
 • Cambridge IELTS Practice Tests ۱۵-8

ــه  ــد ک ــس می باش ــابه آیلت ــون مش ــا دارای ۴ آزم ــن کتاب ه ــک از ای ــر ی ه
می توانیــد مهارت هــای خــود را ارزیابــی کنیــد.

https://soheilamani.com/english-learning-roadmap/
https://www.dcielts.com/
https://soheilamani.com/best-language-learning-apps/
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کتابهای insight منابعی موثر در افزایش نمره آیلتس هستند.
• Official IELTS Practice Materials

همانطــور کــه می دانیــد بــه دلیــل زمــان محــدود آزمــون آیلتــس بایــد ســرعت 
عمــل در پاســخگویی داشــته باشــید و از اســتراتژی های مشــخصی اســتفاده کنیــد. به 
ــف  ــای مختل ــای مهارت ه ــورد تکنیک ه ــد در م ــه بخواهی ــر آنچ ــل ه ــن دلی همی

ــد. ــدا می کنی ــاب پی ــن کت ــد در ای بدانی
• Cambridge IELTS Trainer

ــون  ــی آزم ــردی آمادگ ــکات کارب ــم ن ــد ه ــه می توانی ــی ک ــر از منابع ــی دیگ یک
ــور  ــاب مذک ــد کت ــازی کنی ــا پیاده س ــا را در آزمون ه ــد و آن ه ــاد بگیری ــس را ی آیلت
ــای  ــاب راهنم ــت و کت ــده اس ــرار داده ش ــون ق ــاب ۶ آزم ــن کت ــد. در ای می باش

ــد. ــس می باش ــون آیلت ــن آزم ــوب داوطلبی محب
مجموعه کتابهای بارونز از بهترین منابع آمادگی آزمون آیلتس هستند.

           منابع شروع آیلتس از صفر

ــرای آزمــون  ــد ب ــد امــا قصــد داری ــرار داری ــان ق اگــر در ســطح مشــخصی از زب
 Pre-IELTS ــای ــم در دوره ه ــنهاد می کنی ــد، پیش ــدا کنی ــی پی ــس آمادگ آیلت

 Mindset شــرکت کنیــد. حتــی می توانیــد کتاب هایــی ماننــد
ــد.  ــه کنی ــل مطالع ــت کام ــا جدی ــد و ب ــه کنی ــا Headway را تهی ی
همچنیــن می توانیــد بــرای تنــوع از منابــع پیشــتر ذکــر شــده اســتفاده 
کنیــد. بــا ایــن حــال، شــاید بهتــر باشــد بــرای شــروع در کاس هــای 
ــه  ــا ب ــن کاس ه ــد. در ای ــام کنی ــس ثبت ن ــون آیلت ــی آزم آمادگ
ــا تمریــن بیشــتر بــا  مــرور دامنــه لغاتتــان افزایــش خواهــد یافــت و ب
ــد  ــنا خواهی ــس آش ــون آیلت ــد آزم ــع مفی ــاختارها و مناب ســواالت، س
ــر  ــع زی ــی مناب ــای زبان ــک از مهارت ه ــرای هری ــا ب ــد. پیشــنهاد م ش

ــت: اس

           مهارت صحبت کردن

 IELTS ــاب ــس، کت ــپیکینگ آیلت ــون اس ــی آزم ــای آمادگ ــان کتاب ه از می
ــی  ــاب در س ــن کت ــم. ای ــی می کنی Best Speaking Brain Trainer را معرف
ــات الزم  ــداد جم ــج، تع ــات رای ــما اصطاح ــه ش ــت و ب ــده اس ــگارش ش درس ن
بــرای پاســخگویی بــه هــر تســک اســپیکینگ را آمــوزش خواهــد داد. همچنیــن، در 
ــدل  ــوان م ــه عن ــا ب ــد از آن ه ــد و می توانی ــود دارن ــخ وج ــه پاس ــمت هایی نمون قس
ــدام  ــه ک ــخ ب ــه در پاس ــت ک ــد آموخ ــاب خواهی ــن کت ــا ای ــی ب ــد. حت ــتفاده کنی اس

ــد. ــتفاده کنی ــات اس ــد از اصطاح ــوال می توانی س

           مهارت شنیداری

از کتاب هایــی کــه می توانیــد بــه راحتــی بــا انــواع تکنیک هــا و ســواالت 
 Listening for IELTS مختلــف مهــارت شــنیداری آشــنا شــوید کتــاب
ــرار از  ــل تک ــوب و قاب ــکات خ ــا ن ــاه ب ــای کوت ــد. درس ه ــز می باش ــارات کالین انتش
ویژگی هــای مثبــت ایــن کتــاب اســت. البتــه همچنــان پیــش از مطالعــه ایــن کتــاب 
می توانیــد بــه ســراغ منابع تقویــت مهــارت شــنیداری که پیش تــر معرفــی 

https://soheilamani.com/improve-listening-skill/
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ــد.  ــه نمایی ــاب مراجع ــن کت ــه ای ــپس ب ــد و س ــم بروی کرده ای
ــک  ــط ی ــید را توس ــک ها می نویس ــک از تس ــر ی ــه ه ــخ ب ــه در پاس ــی ک متن های

مــدرس یــا ممتحــن آیلتــس بررســی کنیــد.

           مهارت خواندن

ــرای  ــدن و آمادگــی ب ــن مهــارت خوان ــرای تمری ــع ب ــن منب بهتری
ــم. از  ــه آن اشــاره کردی ــاال ب آزمــون آیلتــس منابعــی اســت کــه در ب
ــزار  ــای برگ ــه آزمون ه ــده نمون ــی ش ــع معرف ــه مناب ــت ک ــن جه ای
ــوند  ــاپ می ش ــفورد چ ــارات آکس ــط انتش ــند و توس ــده می باش ش
ــا  ــه تکنیک ه ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ــما فوق العاده ان ــری ش در یادگی
ــرای  ــد. ب ــرا کنی ــا اج ــه آزمون ه ــه و روی نمون ــا مطالع را از کتاب ه
ــه  ــای مطالع ــد، از روش ه ــاال ببری ــود را ب ــه خ ــرعت مطالع ــه س اینک

ــد. ــتفاده کنی ــدن اس ــارت خوان مه

           مهارت نوشتن 

ــت.  ــتن اس ــارت نوش ــاز دارد مه ــتمرار نی ــه اس ــه ب ــی ک ــای زبان از مهارت ه
ــت.  ــما اس ــدن ش ــنیداری و خوان ــارت ش ــر از مه ــیار متاث ــدن بس ــارت خوان مه
ــال شــما بیشــتر باشــد احتمــاال  ــدن فع ــان خوان ــدر مــدت زم ــن، هــر چــه ق بنابرای
ــت.  ــتر اس ــد بیش ــتفاده کنی ــب اس ــات مناس ــا لغ ــتی ب ــاختارهای درس ــه از س اینک
بهتریــن کتابــی کــه می توانیــم بــرای شــروع آمادگــی آزمــون نوشــتن آیلتــس بــه 
ــد.  ــز می باش ــارات کالین ــاب Writing for IELTS انتش ــم کت ــی کنی ــما معرف ش
ــد،  ــا موضوعــی مشــخص کلمــه می آموزی ــاب، در هــر درس متناســب ب ــن کت ــا ای ب
ــد  ــنا خواهی ــاری آش ــات آم ــل اطاع ــک دوم و تحلی ــا تس ــخگویی ب ــوه پاس ــا نح و ب
ــاز  ــات امتی ــت کلم ــای درس ــس ام ــون آیلت ــه در آزم ــد ک ــوش نکنی ــد. فرام ش
زیــادی دارد. بنابرایــن، از همیــن ابتــدا فرامــوش نکنیــد کــه موقــع تمریــن نوشــتن و 

ــد. ــرار دهی ــه ق ــرو را در برنام ــارت میک ــن مه ــد ای ــات جدی ــری لغ یادگی

در روزهــای نزدیــک بــه آزمــون ممکــن اســت مضطــرب باشــید امــا بــه تمریــن 
کــردن و مــرور ادامــه دهیــد.

           آمادگی آزمون آیلتس ؛ کالم آخر

در ایــن مقالــه در ارتبــاط بــا منابــع و اهمیــت اســتمرار در مســیر آمادگــی آزمــون 
آیلتــس گفتیــم. امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه موفقیــت شــما بــه توانایــی شــما 
ــی  ــس فرصــت آمادگ ــس بســتگی دارد. پ ــون آیلت ــای آزم ــتفاده از تکنیک ه در اس
ــما  ــتباه از کار ش ــه اش ــر نقط ــری از ه ــان یادگی ــمندترین زم ــس ارزش ــون آیلت آزم
ــای  ــی از مهارت ه ــه یک ــد ک ــما بگوین ــه ش ــت ب ــن اس ــز ممک ــی نی ــت. برخ اس
ــان روی  ــد تمرکزت ــه می کنن ــراد توصی ــن اف ــس ســخت تر اســت. و ای ــوت آیلت آزم
ــن تصــور اشــتباه اســت و ارزش تمامــی  ــه ای ــی ک ــک مهــارت باشــد. در صورت آن ت
ــت  ــه جه ــن مقال ــه در ای ــی ک ــم نکات ــت. امیدواری ــزان اس ــک می ــه ی ــمت ها ب قس

ــردی باشــد. ــرای شــما کارب ــم ب ــه آن اشــاره کردی ــس ب ــون آیلت ــی آزم آمادگ
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