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نقشه راه آمادگی آزمون آیلتس ؛
برنامهریزی ،منابع و روش مطالعه
وقتــی حــرف از مهاجــرت میشــود یــا تصمیــم میگیریــد بــرای مقاطــع
باالتــر در ایــران و کشــورهای خــارج تحصیــل کنیــد ،بــه لیســتی از مــدارک الزم
برمیخوریــد کــه در بیشــتر مــوارد یکــی از آنهــا داشــتن مــدرک آیلتــس اســت.
در ایــن مقالــه ،قصــد داریــم بــه قســمت مهمــی از آمــوزش زبــان
انگلیســی بــرای مهاجرت یعنــی آمادگــی آزمــون آیلتــس بپردازیــم
و از منابــع خودخــوان آیلتــس ،یادگیــری آیلتــس در خانــه و روش
برنامــه ریــزی آن صحبــت کنیــم .امــا در ابتــدا بهتــر اســت بــا کلیــت
ایــن آزمــون آشــنایی پیــدا کنیــم.
آزمــون آیلتــس در دو مرکــز  IDPو  BCبرگــزار میشــود و از
نظــر نمرهدهــی تفاوتــی ندارنــد.
آزمون آیلتس چیست
یکــی از آزمونهایــی کــه بــرای ارزیابــی آمادگــی داوطلبــان
بــرای تحصیــل یــا گذرانــدن دوره تخصصــی در دانشــگاههای خــارج از کشــور و
حتــی ســرمایه گــذاری در یــک کشــور خارجــی میباشــد آزمــون آیلتــس اســت.
آزمــون آیلتــس  ۲نــوع اســت :آکادمیــک و جنــرال .در ایــن آزمــون میتوانیــد بــه
دفعــات شــرکت کنیــد امــا مــدرک دریافتــی شــما فقــط  ۲ســال اعتبــار دارد .ایــن
آزمــون کــه بــه زبــان انگلیســی در بیــش از  ۱۰۰کشــور دنیــا برگــزار میشــود
حــدود  ۲ســاعت و  ۴۵دقیقــه بــه طــول میانجامــد و شــامل  ۴زیــر بخــش اســت:
.1
.2

مهارت شنیداری
مهارت خواندن
مهارت نوشتاری
.3
صحبت کردن
.4
با اصطالحات آزمون آیلتس آشنا شوید
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شــما بایــد قبــل از آمادگــی آزمــون آیلتــس بدانیــد کــه بــه چــه
 IELTS Band Scoreنیــاز داریــد .یعنــی اینکــه نمــره مدنظــر
شــما چیســت .تقریبــا دانشــگاهها نمــره  ۶و نیــم بــه بــاال را تاییــد
میکننــد .اگــر بخواهیــد بــه ایــن نمــره در آزمــون دســت یابیــد بایــد
هنــگام آمادگــی آزمــون آیلتــس مهارتهــای الزم را در جــدول
 Band Score Scale and Descriptorمطالعــه کنیــد .در
ایــن جــدول ،بــه تفکیــک نمــره مــد نظــر توضیحاتــی ارائــه شــده اســت .مثــا نمــره
 ۶و نیــم بیــن نمــره  ۶و  ۷اســت و تواناییهــای داوطلــب در ایــن ســطح شــرح داده
شــده اســت .همچنیــن بــرای هــر یــک از مهارتهــا جــدول نمــره وجــود دارد
( مثــا  )IELTS Reading Scoreکــه میتوانیــد بــر اســاس نمــره Band
 Scoreرا حــدس بزنیــد .بــرای جزییــات بیشــتر ،جــدول زیــر را مطالعــه کنیــد.

چه کسانی و چطور در آزمون آیلتس شرکت میکنند
بــرای شــرکت در ایــن آزمــون مهــم نیســت در چــه رشــتهای تحصیــل
کردهایــد و چــه اهدافــی از شــرکت در ایــن آزمــون داریــد .همــه در ایــن آزمــون
شــرکت میکننــد و ارزیابــی میشــوند .در آیلتــس بــرای هــر مهــارت نمــرهای
بیــن از  ۰تــا  ۹در نظــر گرفتــه شــده اســت و هــر نمــره نشــاندهنده ســطح مشــخصی
از مهــارت زبانــی اســت .بــرای اینکــه در ایــن آزمــون شــرکت کنیــد
یــا بدانیــد کــدام مرکــز اطــراف شــما برگزارکننــده آزمــون آیلتــس
میباشــد بایــد به ایــن ســایت رجوع کنیــد .امــا فــرض بگیریــم
کــه شــما یکــی از مقاصــد ذکــر شــده را در ذهــن داریــد و میخواهیــد
بــرای شــرکت در آزمــون آیلتــس آمادگــی پیــدا کنیــد .چــه روشــی
بهتــر اســت؟
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روش آمادگی برای آزمون آیلتس
ابتــدا بهتــر اســت در یــک آزمــون تعییــن ســطح شــرکت کنیــد.
زیــرا دانســتن ســطح شــما در انتخــاب ســطح منابــع تاثیرگــذار
اســت .ســپس هــر روز حداکثــر زمانــی را بــرای تمریــن زبــان انگلیســی قــرار دهیــد
بــه شــکلی کــه هــر چهــار مهــارت آزمونــی را در برنامــه در نظــر گرفتــه باشــید.
فقــط روی نقــاط ضعفتــان تمرکــز نکنیــد .بلکــه بــه طــور منظــم تمریــن کنیــد و
بــه خودتــان بیــن هــر ســاعت مطالعــه اســتراحت بدهیــد .اگــر یــک روز از هفتــه را
بــه اســتراحت کامــل بدهیــد خیلــی بهتــر میتوانیــد در طــول هفتــه بــا انــرژی بــه
مطالعــه ادامــه دهیــد .فرامــوش نکنیــد کــه راز موفقیــت شــما مطالعــه آهســته و
پیوســته اســت.
بــرای اینکــه هــر روز بــه هــر چهــار مهــارت زبــان توجــه کافــی داشــته باشــید،
توصیــه ایــن اســت کــه روزهــای فــرد را بــه مطالعــه و تمریــن مهــارت خوانــدن و
نوشــتن و روزهــای زوج را بــه تمریــن مهــارت شــنیداری و صحبــت
کــردن اختصــاص دهیــد .بــه ایــن صــورت هــر روز دو مهــارت را بــا
تمرکــز کامــل از روی منابــع اصلــی مطالعــه خواهیــد نمــود و بــرای
مهارتهــای مخالــف مثــا روزهــای فــرد بــرای تقویــت مهــارت
شــنیداری ،فیلــم بــه زبــان انگلیســی تماشــا کنیــد یــا بــه اخبــار
رادیویــی گــوش کنیــد .حتمــا پــس از آن خالصــهای از فیلــم را بــه
زبــان انگلیســی بــرای خــود بازگــو کنیــد.
از آنجایــی کــه کل آزمــون و ارزیابــی مهارتهــا در یــک روز
اتفــاق خواهــد افتــاد ،مــدت زمــان امتحــان دشــمن شــما اســت و بایــد
هنــگام آمادگــی بــرای آزمــون آیلتــس ســرعت مهــارت خوانــدن و
شــنیداری خــود را بــه مــرور افزایــش دهیــد کــه ایــن خــود مســتلزم
مطالعــه منابــع خــوب و تــاش مــداوم در منــزل اســت.
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 کالسهــای آمادگــی آزمــون آیلتــس
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برگــزار میشــوند تــا کســانی کــه زمــان و پشــتکار کافــی بــرای مطالعــه و تمریــن
آزمــون آیلتــس در منــزل را دارا هســتند بتواننــد بــرای تقویــت مهارتهــا در
کالسهــا شــرکت کننــد .بــا ایــن حــال ،اگــر عالقمنــد باشــید ســهم بیشــتری
از زمــان خــود را بــرای مطالعــه آزمــون آیلتــس در خانــه ســپری کنیــد ،منابــع
مطالعاتــی زیــر کــه بــرای آمادگــی آزمــون آیلتــس نــگارش شــدهاند را بررســی
کنیــد .و فرامــوش نکنیــد کــه بــرای اســتمرار حتما نقشــه راه یادگیری بــرای
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
آمادگــی آزمــون آیلتــس کدامنــد؟
• منابع مجازی
ســایت  IELTS-Examو  DC IELTSبــرای مهارتهــای
مختلــف ماننــد صحبــت کــردن و تقویــت دامنــه لغــات شــما روزانــه
تمریــن و مطالــب آموزشــی خوبــی ارائــه خواهــد نمــود .یکــی از
ویژگیهــای ایــن ســایتها ارائــه تمرینهــای شبیهســاز آزمــون
آیلتــس بــرای تمریــن مطالــب آموختــه اســت .بــرای مثــال ،شــما
تعــدادی کلمــه موضوعبنــدی شــده خواهیــد آموخــت .مثــل:
night life
pace of life
residential area
ســپس در پایــان بــه شــما ســواالت مشــابه تســکهای مهــارت صحبــت
کــردن ارائــه میکنــد تــا از کلمــات اســتفاده کنیــد:
?Where do you live
?What kind of a place is it
?How long do you think you will continue to live there
همچنیــن میتوانیــد از اپلیکیشــن  IELTS Tes Prepبــه طــور رایــگان
اســتفاده کنیــد و هــر زمــان کــه عالقمنــد باشــید مهارتهــای مختلــف خودتــان
را تقویــت کنیــد .عــاوه بــر ایــن ،جهــت ســهولت دسترســی بــه نمونــه ســواالت
و پاســخهای داوطلبیــن اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن را پیشــنهاد
میکنیــم .در هــر صــورت ،بــرای افــرادی کــه عالقمندنــد
تــک مهــارت خــود را بــا اپلیکیشــنها پیــش ببرنــد ،خوانــدن
مقاله بهتریــن اپلیکیشــن های آمــوزش زبــان را پیشــنهاد
میکنیــم .
در ایــن برنامــه هــم مطالــب گرامــری و لغــات خوبــی خواهیــد
آموخــت هــم نمــره کلــی شــما پیشــبینی خواهــد شــد.
• کتابهای آمادگی آزمون آیلتس
معمــوال اصلیتریــن منابــع آمادگــی آزمــون آیلتــس کتــاب
هســتند .در ایــن رابطــه داوطلبــان آزمــون آکادمیــک و جنــرال
کــه ســطح زبانــی متوســط بــه بــاال دارنــد میتواننــد از مجموعــه
کتابهــای زیــر اســتفاده کننــد:
• The Official Cambridge Guide to IELTS
اگرچــه ایــن کتــاب بــرای مدرســین آزمــون آیلتــس نوشــته شــده اســت،
نــکات ارائــه شــده در ایــن کتــاب میتوانــد بــرای آمادگــی آزمــون آیلتــس در
خانــه از منابــع مفیــد باشــد.
• Cambridge IELTS Practice Tests 15-8
هــر یــک از ایــن کتابهــا دارای  ۴آزمــون مشــابه آیلتــس میباشــد کــه
میتوانیــد مهارتهــای خــود را ارزیابــی کنیــد.

کتابهای  insightمنابعی موثر در افزایش نمره آیلتس هستند.
• Official IELTS Practice Materials
همانطــور کــه میدانیــد بــه دلیــل زمــان محــدود آزمــون آیلتــس بایــد ســرعت
عمــل در پاســخگویی داشــته باشــید و از اســتراتژیهای مشــخصی اســتفاده کنیــد .به
همیــن دلیــل هــر آنچــه بخواهیــد در مــورد تکنیکهــای مهارتهــای مختلــف
بدانیــد در ایــن کتــاب پیــدا میکنیــد.
• Cambridge IELTS Trainer
یکــی دیگــر از منابعــی کــه میتوانیــد هــم نــکات کاربــردی آمادگــی آزمــون
آیلتــس را یــاد بگیریــد و آنهــا را در آزمونهــا پیادهســازی کنیــد کتــاب مذکــور
میباشــد .در ایــن کتــاب  ۶آزمــون قــرار داده شــده اســت و کتــاب راهنمــای
محبــوب داوطلبیــن آزمــون آیلتــس میباشــد.
مجموعه کتابهای بارونز از بهترین منابع آمادگی آزمون آیلتس هستند.
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منابع شروع آیلتس از صفر
اگــر در ســطح مشــخصی از زبــان قــرار داریــد امــا قصــد داریــد بــرای آزمــون
آیلتــس آمادگــی پیــدا کنیــد ،پیشــنهاد میکنیــم در دورههــای Pre-IELTS
شــرکت کنیــد .حتــی میتوانیــد کتابهایــی ماننــد Mindset
یــا  Headwayرا تهیــه کنیــد و بــا جدیــت کامــل مطالعــه کنیــد.
همچنیــن میتوانیــد بــرای تنــوع از منابــع پیشــتر ذکــر شــده اســتفاده
کنیــد .بــا ایــن حــال ،شــاید بهتــر باشــد بــرای شــروع در کالسهــای
آمادگــی آزمــون آیلتــس ثبتنــام کنیــد .در ایــن کالسهــا بــه
مــرور دامنــه لغاتتــان افزایــش خواهــد یافــت و بــا تمریــن بیشــتر بــا
ســواالت ،ســاختارها و منابــع مفیــد آزمــون آیلتــس آشــنا خواهیــد
شــد .پیشــنهاد مــا بــرای هریــک از مهارتهــای زبانــی منابــع زیــر
اســت:
مهارت صحبت کردن
از میــان کتابهــای آمادگــی آزمــون اســپیکینگ آیلتــس ،کتــاب IELTS
 Best Speaking Brain Trainerرا معرفــی میکنیــم .ایــن کتــاب در ســی
درس نــگارش شــده اســت و بــه شــما اصطالحــات رایــج ،تعــداد جمــات الزم
بــرای پاســخگویی بــه هــر تســک اســپیکینگ را آمــوزش خواهــد داد .همچنیــن ،در
قســمتهایی نمونــه پاســخ وجــود دارنــد و میتوانیــد از آنهــا بــه عنــوان مــدل
اســتفاده کنیــد .حتــی بــا ایــن کتــاب خواهیــد آموخــت کــه در پاســخ بــه کــدام
ســوال میتوانیــد از اصطالحــات اســتفاده کنیــد.
مهارت شنیداری
از کتابهایــی کــه میتوانیــد بــه راحتــی بــا انــواع تکنیکهــا و ســواالت
مختلــف مهــارت شــنیداری آشــنا شــوید کتــاب Listening for IELTS
انتشــارات کالینــز میباشــد .درسهــای کوتــاه بــا نــکات خــوب و قابــل تکــرار از
ویژگیهــای مثبــت ایــن کتــاب اســت .البتــه همچنــان پیــش از مطالعــه ایــن کتــاب
میتوانیــد بــه ســراغ منابع تقویــت مهــارت شــنیداری که پیشتــر معرفــی
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کردهایــم برویــد و ســپس بــه ایــن کتــاب مراجعــه نماییــد.
متنهایــی کــه در پاســخ بــه هــر یــک از تســکها مینویســید را توســط یــک
مــدرس یــا ممتحــن آیلتــس بررســی کنیــد.
مهارت خواندن
بهتریــن منبــع بــرای تمریــن مهــارت خوانــدن و آمادگــی بــرای
آزمــون آیلتــس منابعــی اســت کــه در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم .از
ایــن جهــت کــه منابــع معرفــی شــده نمونــه آزمونهــای برگــزار
شــده میباشــند و توســط انتشــارات آکســفورد چــاپ میشــوند
در یادگیــری شــما فوقالعادهانــد .فرامــوش نکنیــد کــه تکنیکهــا
را از کتابهــا مطالعــه و روی نمونــه آزمونهــا اجــرا کنیــد .بــرای
اینکــه ســرعت مطالعــه خــود را بــاال ببریــد ،از روشهــای مطالعــه
مهــارت خوانــدن اســتفاده کنیــد.
مهارت نوشتن
از مهارتهــای زبانــی کــه بــه اســتمرار نیــاز دارد مهــارت نوشــتن اســت.
مهــارت خوانــدن بســیار متاثــر از مهــارت شــنیداری و خوانــدن شــما اســت.
بنابرایــن ،هــر چــه قــدر مــدت زمــان خوانــدن فعــال شــما بیشــتر باشــد احتمــاال
اینکــه از ســاختارهای درســتی بــا لغــات مناســب اســتفاده کنیــد بیشــتر اســت.
بهتریــن کتابــی کــه میتوانیــم بــرای شــروع آمادگــی آزمــون نوشــتن آیلتــس بــه
شــما معرفــی کنیــم کتــاب  Writing for IELTSانتشــارات کالینــز میباشــد.
بــا ایــن کتــاب ،در هــر درس متناســب بــا موضوعــی مشــخص کلمــه میآموزیــد،
و بــا نحــوه پاســخگویی بــا تســک دوم و تحلیــل اطالعــات آمــاری آشــنا خواهیــد
شــد .فرامــوش نکنیــد کــه در آزمــون آیلتــس امــای درســت کلمــات امتیــاز
زیــادی دارد .بنابرایــن ،از همیــن ابتــدا فرامــوش نکنیــد کــه موقــع تمریــن نوشــتن و
یادگیــری لغــات جدیــد ایــن مهــارت میکــرو را در برنامــه قــرار دهیــد.
در روزهــای نزدیــک بــه آزمــون ممکــن اســت مضطــرب باشــید امــا بــه تمریــن
کــردن و مــرور ادامــه دهیــد.
آمادگی آزمون آیلتس ؛ کالم آخر
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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
در اســتفاده از تکنیکهــای آزمــون آیلتــس بســتگی دارد .پــس فرصــت آمادگــی
آزمــون آیلتــس ارزشــمندترین زمــان یادگیــری از هــر نقطــه اشــتباه از کار شــما
اســت .برخــی نیــز ممکــن اســت بــه شــما بگوینــد کــه یکــی از مهارتهــای
آزمــوت آیلتــس ســختتر اســت .و ایــن افــراد توصیــه میکننــد تمرکزتــان روی
آن تــک مهــارت باشــد .در صورتــی کــه ایــن تصــور اشــتباه اســت و ارزش تمامــی
قســمتها بــه یــک میــزان اســت .امیدواریــم نکاتــی کــه در ایــن مقالــه جهــت
آمادگــی آزمــون آیلتــس بــه آن اشــاره کردیــم بــرای شــما کاربــردی باشــد.

