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 اهتحاى آیلتس ٍ ًکات کلیذی آى

 آیلتس

 هشکض دس سشاسش دًیا ٍ تا چْاس هشتثِ دس هاُ تشگضاس هیطَد. 677اهتحاى آیلتس دس تیص اص 

ایي یک آصهَى تیي الوللی است کِ  تحت ًظاست سِ ساصهاى )ضَسای فشٌّگی تشیتاًیا ، 
 .ساصهاى  )ای دی پی ( استشالیا ٍ داًطگاُ کوثشیح( تشگضاس هیطَد

یک ٍ ًین ،   9778آیلتس هؼشٍفتشیي اهتحاى دس تیي اهتحاًات صتاى اًگلیسی است کِ دس سال 
 .کطَس دًیا دس آى ضشکت کشدُ اًذ 037هیلیَى ضشکت کٌٌذُ دس تیص اص 

آیلتس تَسظ تیطتش داًطگاُ ّا ٍ هؤسسات استشالیا ،اًگلستاى ،کاًادا ،ًیَصلٌذ ،آفشیقای 
.ّوچٌی خضٍ هذاسکی است کِ ٌّگام هْاخشت تِ استشالیا ٍ خٌَتی ٍ آهشیکا پزیشفتِ هیطَد

 کاًادا تایذ اسائِ کٌیذ.

 ایي اهتحاى ضاهل چْاس تخص هیثاضذ :

Listening, Reading, Writing & Speaking  

 دقیقِ است . 54ساػت ٍ  Speaking (9تدض ( صهاى اهتحاى

 .ضاس هیطَد تقیِ قسوتْا پطت سشّن ٍ تذٍى فاصلِ تشگ  Speaking تدض تخص

تؼذ اص اهتحاى  قثل یا سٍص 6تا  0تستِ تِ هشکض تشگضاسی هوکي است   Speaking اهتحاى
  .تشگضاس گشدد

تصَست هصاحثِ سٍدس سٍ تشگضاس هیطَد .کل هصاحثِ تشای تشسسی ّای   speakingاهتحاى 
 احتوالی آیٌذُ ضثظ هیطَد. 
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لیسی )تشیتاًیایی( است ٍلی هوکي است لْدِ ای کِ دس اهتحاى آیلتس تکاس هیشٍد هؼوَال اًگ
 سایش لْدِ ّا ًیض تکاسسٍد .

 تشگضاس کٌٌذگاى آصهَى فقظ پاسخ ًاهِ سا چک هیکٌٌذ ٍ تا دفتشچِ سَاالت کاسی ًذاسًذ.

 است  8تا  0ًوشُ آیلتس اص 

کوتش  5سا هی خَاٌّذ تغَسیکِ ًوشُ ّش تخص ّن اص  5.4اکثشداًطگاّْا حذاقل ًوشُ کلی 
 ًثاضذ

 سٍص تؼذ تِ اعالع ضوا هیشسذ . 03ب اهتحاى تا خَا

 سال است  دٍاػتثاس هذسک آیلتس 

 هشتثِ هیتَاًیذ دس خَاست کپی هذسک سا داضتِ تاضیذ. 4تا 

ّیچ هحذٍدیتی تشای تؼذاد دفؼات ضشکت دس اهتحاى ٍخَد ًذاسد.ٍلی اص اهتحاى قثلی ضوا تایذ 
 سِ هاُ گزضِ تاضذ.

ّفتِ تِ هشکض تشگضاسی  5داضتیذ هیتَاًیذ ایي اػتشاض سا تا  اگش تِ ًتیدِ اهتحاى اػتشاض
آصهَى تفشستیذ ٍلی تایذ ّضیٌِ آى پشداخت ضَد ، اگش اػتشاض ٍاسد تاضذ ّضیٌِ تِ ضوا 

 تاصگشداًذُ خَاّذ ضذ.

سیستن ًوشُ دّی آیلتس تِ ایي صَست است کِ ًوشُ کلی تِ ًضدیک تشیي ًین ًوشُ گشد 
تثذیل  6تاضذ تِ  5.64گشد هیطَد ٍ اگش  5.4تاضذ تِ  5.94ی هیطَد، هثال اگش ًوشُ کل

 .هیطَد

 هفَْم ًوشات دس آیلتس تِ ایي صَست است :

 )تسیاس ػالی( 8ًوشُ 

 )خیلی خَب( 7ًوشُ 
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 هغالة پیچیذُ صتاًی سا ّن هتَخِ هیطَد( –)خَب  6ًوشُ 

 تا حذٍدی هغالة پیچیذُ صتاًی سا هتَخِ هیطَد( -)هاّش 5ًوشُ 

 )هتَسظ( 4ًوشُ 

 )هغالة هؼوَلی سا خَب هیفْوذ ٍلی اص دسک هغالة پیچیذُ ػاخض است( 5ًوشُ 

 )دس حذ فْویذى هغالة تسیاس هؼوَلی( 3ًوشُ 

 )خیلی ضؼیف( 9ًوشُ 

 )دس خلسِ اهتحاى حاظش ًطذُ( 0ًوشُ 

 ًوشُ هٌفی ٍخَد ًذاسد تٌا تشایي اگش خَاتی سا تلذ ًیستیذ آًشا حذس تضًیذ.

 دس دٍ ًَع ) آکادهیک ٍ خٌشال ( تشگضاس هیطَد.اهتحاى آیلتس 

ًَع آکادهیک تشای کساًی هٌاسة است کِ هیخَاٌّذ دس یک کطَس اًگلیسی صتاى اداهِ 
 تحصیل دٌّذ.

ًَع خٌشال تشای کساًی هٌاسة است کِ هیخَاٌّذ تِ یک کطَس اًگلیسی صتاى هثل استشالیا ، 
 ًیَصلٌذ ٍیا کاًادا هْاخشت کٌٌذ.

 تا ّن فشق هیکٌٌذ   Reading & Writing فقظ دس تخص ایي دٍ ًَع 

  دس ًَع آکادهیک تخصصی تش است تا دس ًَع خٌشال . Reading & writingتخص 
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 هشاکض تشگضاسی آیلتس دس تْشاى : 

کذپستی  3دفتش ضواسُ  5ضواسُ  آیلتس استشالیا : خیاتاى خالذ استاًثَلی خیاتاى تیست ٍ یکن
04038 

 77694597فاکس :        77694596تلفي : 

info@ieltstehran.comEmail:  

www.ieltstehran.comWeb:  

 تْشاى داًطگاُ اهام سضا 

Listening 

سوال 44        بخش 4  
یقهقد 04  

Reading (جنرال )  

سوال 44بخش             0  

دقیقه 64  

 Reading)آکادمیک( 
 سوال 44بخش      0

 دقیقه 64

      Writing) آکادمیک( 

کلمه 254و  054بخش                  2  

دقیقه       64  

      Writing) جنرال( 

کلمه 254و  054          بخش        2  

دقیقه       64  

Speaking 

قیقهد 04تا  00  

mailto:info@ieltstehran.com
http://www.ieltstehran.com/


www.EnglishGate.ir Page 6 

 

 03اص تلَاس هیشداهاد  خیاتاى ضْیذ ستاسی ضواسُ خیاتاى ٍلیؼصش تؼذ 

 77677789فاکس :         77677789تلفي : 

 

info@markazielts.orgEmail:  

www.markazielts.orgWeb:  

 هطْذ، تثشیض ٍ اصفْاى ًیض تشگضاس هیطَد.ّوچٌیي دس داًطگاُ اهام سضا   

 دٍیست ٍ تیست ّضاس تَهاى هیثاش  0378ّضیٌِ اهتحاى دس سال خاسی 

 

 کتاتْایی کِ پیطٌْاد هیکٌین تشای آهادگی حتوا تخَاًیذ:

Passport to IELTS (Longman) 

Focus on IELTS (Longman) 

Insight into IELTS 

101 helpful Hints for IELTS 

202 Useful Exercises for IELTS 

404 Practice Tests for IELTS 

Cambridge IELTS Practice Tests 

 هطاّذُ کٌیذ. www.englishgate.ir ایي کتاتْا ٍ تسیاسی هٌاتغ دیگش سا هیتَاًیذ دس سایت 

 

 

 

 

 

mailto:info@markazielts.org
http://www.markazielts.org/
http://www.englishgate.ir/
http://www.englishgate.ir/


www.EnglishGate.ir Page 7 

 

 

Listening  ًکات کلیذی دس  

 

  دقیقِ 37صهاى : حذٍدا 

 

تَضیحات قثل اص سَال سا تِ دقت هغالؼِ کٌیذ ًِ فقظ یک ًگاُ سغحی ، ّش قسوت تَضیحات 
 .هختص تِ خَد سا داسد

سؼی کٌیذ خَد سا تدای گَیٌذُ ًَاس تگزاسیذ ٍ پیص تیٌی کٌیذ کِ چِ هیخَاّذ تگَیذ .ایي کاس 
 سخت است ٍلی تِ توشکض ضوا کوک هیکٌذ.

کِ آساًتش است سا   listeningتگیشیذ تایذ حتوا قسوت اٍل ٍ دٍم اگش هیخَاّیذ ًوشُ تاالیی 
 .کاهل خَاب دّیذ

 .تِ دیکتِ کلواتی کِ هیٌَیسیذ دقت کٌیذ

 .اگش سَال سخت تَد یا گَیٌذُ خیلی سشیغ صحثت کشد حَل ًطَیذ ٍ تِ خَد هسلظ تاضیذ

یي صیاد هوکي هی سؼی کٌیذ ّوضهاى کِ گَش هی دّیذ تخَاًیذ ٍ تٌَیسیذ ، ایي کاس تا توش
 .ضَد

 .ّیچ سَالی سا تذٍى خَاب ًگزاسیذ اگش خَاتی سا ًذاًستیذ حذس تضًیذ . ًوشُ هٌفی ًذاسد

خَد سا تا توشیي تقَیت هیکٌیذ تایذ هشتة خَد سا هحک تضًیذ  ٍ  Listeningٌّگاهی کِ داسیذ 
 .ایي کاس سا تا تست صدى اًدام دّیذ

  تخص 5ال دس حاٍی چْل سَ تؼذاد سَال : دفتشچِ ای

  .فقظ یکثاس پخص هیطَد Listening ًَاس اهتحاى
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 ثاًیِ . 37هؼوَال  .داسیذ تا سَالْا سا هشٍس کٌیذ قثل اص پخص ًَاس فشصت

 37حذٍدا  .فشصت داسیذ تا خَاتْای خَد سا تاصتیٌی ًواییذ پس اص پایاى یافتي ّش تخص،
 ثاًیِ .

  .ضَد سَاالت ًَضتِ پاسخْا تشخیحا اتتذا دس دفتشچِ

دقیقِ فشصت داسیذ تا خَاتْا سا اص دفتشچِ سَاالت تِ پاسخٌاهِ  تا پایاى گشفتي ًَاس دُ
 دس ایٌدا ّذفَى خَد سا خاسج ًکٌیذ چَى صهاى سا تِ اعالع ضوا هیشساًذ. .هٌتقل ًواییذ

  .اختواػی است ٍ هکالوِ تیي دٍ ًفش هیثاضذ تخص اٍل ضاهل هَضَػاتی

 یک هَضَع اختواػی صحثت هیکٌذ.تخص دٍم یک ًفش ساخغ تِ 

 تخص سَم هکالوِ تیي چٌذ ًفش ٍ ساخِ تِ هسائل آهَصضی صحثت هیکٌٌذ.

 تخص چْاسم یک ًفش ساخغ تِ هسائل آهَصضی صحثت هیکٌذ.

 دس آکادهیک ٍ خٌشال یکساى است.

دس اتتذای اهتحاى هوکي است سیستن پخص سا تست کٌٌذ ٍ ایي تا پخص یک یا دٍ خولِ 
 ش دس گَضی ضوا هطکلی ٍخَد داضت تالفاصلِ اػالم کٌیذ.تاضذ . اگ

اتتذای ّش تخص تا هؼشفی ٍ هثال ضشٍع هیطَد.تخص هؼشفی ّن صَتی پخص هیطَد ، ّن 
 ًَضتاسی دس اتتذای سَاالت ٍخَد داسد تا دقت تِ آى گَش دّیذ.

 ( است.Britishلْدِ گَیٌذُ ًَاس هؼوَال )

 تش هیطَد. اص تخص اٍل تِ تخص چْاس تذسیدا هطکل

 اًَاع سَاالت :

 –کاهل کشدى خذٍل  –یادداضت تشداسی  –کاهل کشدى خولِ  –خَاب کَتاُ  –چْاس خَاتی 
 هشتة کشدى . –ٍصل کشدى کلوات تِ ّن 
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 تاکیذ تیطتشی داسد. ،هؼوَال گَیٌذُ تِ ًحَی تش سٍی هَاسد هَسد ًظش

 37ش گشفتِ ضذُ ) حذٍدا سؼی کٌیذ قثل اص ضشٍع ّش تخص اص صهاًی کِ تشای ضوا دس ًظ
ادُ کٌیذ ٍ تا هشٍس سَاالت ، خَاتْاسا حذس تضًیذ . تصاٍیش سا تا ّن هقایسِ کٌیذ فثاًیِ( است

 .، تِ اػذاد ٍ خاّای خالی دقت کٌیذ 

ثاًیِ پایاى ّش تخص اگش تِ تاصتیٌی خَاتْای خَد ًیاص ًذاضتیذ تِ قسوت تؼذ تشٍیذ ٍ  37دس 
 ت تخص تؼذ استفادُ کٌیذ.اص ایي صهاى تشای هشٍس سَال

هؼوَال دس قسوت سَم ٍ چْاسم یکی اص سَاالت ایي است کِ اص ضوا پشسیذُ هیطَد کِ ًظش 
 گَیٌذُ چیست ، ایي تغَس هستقین دس هتي گفتِ ًویطَد.

 اگش گفتِ هیطَد کِ خَاب ضوا  تیطتش اص سِ کلوِ ًثاضذ ، تیطتش اص سِ کلوِ ًٌَیسیذ.

 آضٌا تاضیذ . تا اًَاع خذٍل ٍ فلَچاست

 تشای توشیي سؼی کٌیذ ًَاس سا هکشسا ًگِ داسیذ ٍ حذس تضًیذ ًَاس چِ خَاّذ گفت .

 تشای توشیي سؼی کٌیذ ّشسٍص تلَصیَى ٍ سادیَ اًگلیسی صتاى گَش کٌیذ.

 .( آضٌا تاضیذBritishتا عشص تلفظ اػذاد ٍ حشٍف اًگلیسی )

 ّذ ،تِ ایي ًکتِ تَخِ داضتِ تاضیذهوکي است گاّی گَیٌذُ ًَاس تغییش ًظش ٍ ػقیذُ تذ

ٌّگاهیکِ خَاتْای خَد سا دس دفتشچِ سَاالت هیٌَیسیذ هشاقة تاضیذ کِ خَاًا تاضذ تا تؼذا 
 دس خَاًذى آًْا دچاس هطکل ًطَیذ.

ٌّگام اًتقال خَاتْا تِ پاسخٌاهِ دقت کٌیذ کِ خَاتْای ّش سَال دس خای خَد قشاس گیشد ٍ تا 
 دقت ًَضتِ ضَد.

تایذ دقت داضتِ تاضیذ کِ چِ ٍقت گَیٌذُ تِ سَال تؼذی هیشٍد ،ایي هوکي است تا تغییش 
 تي صذا تاضذ.
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 .تِ صفتْایی کِ ضاهل ػذد ، سًگ ٍ اًذاصُ است دقت تیطتشی تکٌیذ 

 ٌّگاهیکِ تِ ًَاس گَش هیذّیذ اگش الصم دیذیذ یادداضت ّای کَتاُ تشداسیذ.

حذس تضًیذ ٍ تِ سَال تؼذی ،خَاب سا ًویذاًیذ  ّیچ ٍقت دس یک سَال گیش ًکٌیذ اگش
 تشٍیذ.

 کلوات هْن ٍ ػٌَاى هکالوِ هؼوَال تاسّا تکشاس هیطَد.

 دس خَاتْای خَد تِ اهالی کلوات دقت کٌیذ. اهالی غلظ تشاتش است تا اص دست دادى ًوشُ.

کٌیذ ٍ تِ  اص ٍقتی کِ دس اًتْای تست تشای اًتقال خَتْا تِ ضوا دادُ هیطَد کاهل استفادُ
 گشاهش ، دیکتِ کلوات دقت کٌیذ.

 ٍقتی خَاتْا سا هیٌَیسیذ اص ًَضتي هدذد سَاالت خذا خَدداسی کٌیذ.

 تا آخشیي لحظِ تاقیواًذُ خَاتْای خَد سا کٌتشل کٌیذ.

 ّیچ سَالی سا تی خَاب ًگزاسیذ ، ًوشُ هٌفی ٍخَد ًذاسد.

 است ٍ ایي اضتثاُ کاهال هحسَس است . دس چْاس خَاتیْا هؼوَال یکی اص خَاتْا ػقال اضتثاُ

 always, never, must, have دس سَاالت )صحیح/غلظ( تِ ایي کلوات دقت داضتِ تاضیذ.

to, only, all 

ٌّگاهیکِ تِ سَاالت قثل اص ضشٍع ّش قسوت ًگاُ هیکٌیذ اص خَد تپشسیذ: گَیٌذُ کیست ؟ 
 آًْا دس کدا ّستٌذ؟ دس تاسُ چی صحثت هیکٌٌذ ؟

 یکِ گَیٌذُ چیضی سا تَصیف هیکٌذ تِ ایي کلوات دقت کٌیذ: سًگ ،اًذاصُ، قیوت ٍ ...ٌّگاه

 ّویطِ فشا تش اص هؼٌای سغحی سا تثیٌیذ .

 هؼوَال کلواتی کِ هیثیٌیذ ًیست ،تلکِ هطاتِ ٍ ّن هؼٌی آًْا است. کلواتی کِ هیطٌَیذ 
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 صآى.تِ تشتیة صهاًی دقت کٌیذ . چِ چیض اٍل هی آیذ ٍ چِ چیض تْذ ا

ًکتِ هْن دیگش ایي است کِ تِ سَاالت ّواى هَقغ کِ هیطٌَیذ خَاب دّیذ ٍ خَاب خَد سا 
 تِ تؼذ هَکَل ًکٌیذ چَى صهاًی تشای ایٌکاس ًذاسیذ.

 
Reading  ًکات کلیذی دس  

خیلی ٍقت خَد سا سٍی یک سَال ًگزاسیذ ، ٍقت صیادی سٍی یک سَال ٍاقؼا فاخؼِ است .اگش 
ستیذ هیتَاًیذ اگش ٍقت داضتیذ تؼذا تِ اى تشگشدیذ یا خَاب سا حذس خَاب سَالی سا ًذاً

 .تضًیذ

 .اگش ساخغ تِ هَضَع هتي اعالػاتی ًذاسیذ ًگشاى ًثاضیذ فقظ تِ دًثال خَاتْا تاضیذ

اضافِ ای تشای اًتقال خَاتْا تِ  تتِ ضوا ٍق  listeningتَخِ داضتِ تاضیذ تشخالف تخص 
 .پاسخ ًاهِ دادُ ًویطَد

توشیي ، خَاًذى خَد سا تا هغالؼِ سٍصًاهِ ،هدلِ ٍ ... گستشش دّیذ .خَاًذى خَد سا  تشای
 .هحذٍد تِ کتاتْای دسسی ًکٌیذ

 .تِ چیٌص پاساگشافْا دقت داضتِ تاضیذ

 .سؼی کٌیذ تا خَاًذى خولِ اٍل هَضَع هتي سا حذس تضًیذ

 .تِ ّش پاساگشافی سا کِ هیخَاًیذ دس رّي خَد یک ػٌَاى تذّیذ

 .ت خَد سا سٍی لغتی کِ هؼٌی آًشا ًویذاًیذ تلف ًکٌیذٍق

 .تِ ٌّگام ًَضتي خَاب دقت کٌیذ کِ اضتثاُ اهالیی ًذاضتِ تاضیذ

 .تِ هفشد ٍ خوغ تَدى کلوات دقت کٌیذ

  (Bold)قثل اص ضشٍع دٍ دقیقِ ٍقت تگزاسیذ ٍتِ ػٌَاى هتي ، تیتش، خذٍلْا ٍ کلوات پشسًگ 
 ًگاّی تیٌذاصیذ.

 اساگشافْا هؼوَال هَضَع کل پاساگشاف  سا هیشساًذ.خولِ اٍل پ
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 .هؼوَال خالصِ ای اص کل هتي است (conclusion)پاساگشاف آخش 

 .اگش هؼٌی کلوِ ای سا دس هتي ًذاًستیذ تِ کلوات قثل ٍ تؼذ آى دقت کٌیذ

 

Writing ًکات کلیذی دس 

 .قثل اص ضشٍع تِ ًَضتي ، تِ سَال دقت کٌیذ

 .ٍاضح اص ّوذیگش هتوایض کٌیذپاساگشافْا سا تغَس 

 .ّوَاسُ تِ تیتش خَد دقت داضتِ تاضیذ

 .عَالًی تش ٍ ًوشُ تیطتشی داسد  writingتِ صهاى خَد تَخِ داضتِ تاضیذ ، قسوت دٍم 

 .ّش پاساگشاف تایذ یک ًظش سا تسظ تذّذ

 .اص صتاى کَچِ تاصاسی دس ًَضتِ خَد استفادُ ًکٌیذ

کلوِ  054وشدى کلوات ، تا تَخِ تِ دست خظ خَد ، تذاًیذ کِ توشیي کٌیذ تا تتَاًیذ تذٍى ض
 .چقذس هیطَد

 .هقذاسی اص ٍقت خَد سا صشف تاصًگشی ٍ تصحیح هتي خَد تکٌیذ

  .سؼی ًکٌیذ کِ هتي ّای آهادُ سا اص قثل حفظ کٌیذ

 .دقت داضتِ تاضیذ  punctuationّوَاسُ تِ 

 .خوالت خَد سا کَتاُ ، سادُ ٍ کاهل تٌَیسیذ

ًَضتِ خَد اص خوالتی تا ساختاسّای هختلف استفادُ کٌیذ. هثال : خولِ هدَْل ، ضشعی  دس
 ،سَالی  ٍ تشکیثی .

 اگش اص خَدتاى هیگَییذ الصم ًیست حقیقت سا تگَییذ.
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  ساختاس هتي 

 هتي اص پٌح پاساگشاف ػوذُ تطکیل هیطَد :

 پاساگشاف تیتش یا ػٌَاى  .0

 پاساگشاف هیاًی اٍل  .2

 دٍم پاساگشاف هیاًی .0

 پاساگشاف هیاًی سَم  .4

 پاساگشاف ًتیدِ گیشی  .5

 (Topic or introduction)تیتش یا ػٌَاى    

 ایي پاساگشاف داسای سِ خصَصیت است :

 (Motivator). تشاًگیضًٌذُ  0

 تااًتخاب خولِ ای تشاًگیضاًٌذُ ، خَاًٌذُ سا تشغیة تِ خَاًذى هیکٌین  .

 (Thesis Statement). خولِ اصلی  2

 خولِ هؼٌا ٍ هفَْم کلی هتي سا هیشساًذایي 

 (Blueprint). ًقطِ کلی  0
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ایي قسوت خالصِ ای اص کل هتي سا تِ خَاًٌذُ هیگَیذ ٍ سِ ًکتِ ای کِ دس سِ پاساگشاف 
 هیاًی دس هَسد آى تحث هیطَد سا تیاى هیکٌذ.

 

 

  

 سِ پاساگشاف هیاًی

هَضَع هی پشداصد ٍلی ایي هَضَع دس ّش یک اص ایي سِ پاساگشاف ًَیسٌذُ تغَس هدضا تِ یک 
 ّا تغَس کلی هَضَع اصلی هتي سا تسظ هیذٌّذ.

 

 

 (conclusion)ًتیدِ گیشی 

 ایي پاساگشاف داسای دٍ خصَصیت است :

 (Reworded Thesis Statement). تصَست دیگش هتي سا تیاى کشدى  0

 ٌذُ هی آٍسد.دس ایٌدا ًَیسٌذُ هدذدا ًکات اصلی سِ پاساگشاف هیاًی سا تیاد خَاً

 (clincher). پایاى دٌّذُ  2

 دس ایٌدا ًَیسٌذُ هتي سا تِ پایاى هیشساًذ.
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Speaking ًکات کلیذی دس 

 قثل اص ضشٍع هصاحثِ ، هصاحثِ کٌٌذُ کاست ضٌاسایی ضوا سا چک هیکٌذ.

ایي تخص تَاًایی ضوا سا تشای استثاط تشقشاس کشدى ٍ سٍاى صحثت کشدى هی سٌدذ ًِ فقظ 
 وا سا .گشاهش ض

 ایي قسوت اص اهتحاى آیلتس هؼوَال اص سِ تخص تطکیل ضذُ .

 تخص اٍل هوکي است اص ضوا تخَاّذ کِ خَد سا هؼشفی کٌیذ ٍ کوی ساخغ تِ خَدتاى تگَییذ .

دس تخص دٍم اص ضوا خَاستِ هیطَد کِ ساخغ تِ هَضَػی کِ تِ ضوا گفتِ هیطَد یک یا دٍ 
 دقیقِ صحثت کٌیذ ، هثال :

 ‘What are some important festivals in your country?'  
 ‘What kind of climate does your country have?'  
 ‘What are some of the main industries in your country?'  
 What do you enjoy about the traditional music of your country?  
 ‘What do you think are positive and negative aspects of your 

country's education system?'  
 ‘Would you prefer to live in the city or in the countryside and why?  
 ‘Could you describe the village/town/city in which you grew up'?  
 ‘What happens during cultural event, such as Chinese New 

Year/Christmas in your country'?  
 ‘Could you tell me how you like to spend your leisure time?'  
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 ‘Could you tell me, in detail, how you got from your home to the test 
center this morning?’  

 ‘If I had to catch a train or bus in (candidate's home city )what would I 

do?’  
 ‘If I were to meet an important older person in your culture, how 

should I greet them to be polite and show respect?’  

دس قسوت تؼذ کاستْایی تِ ضوا دادُ هیطَد کِ ضوا تایذ تا تَخِ تِ آى یک هکالوِ تا هصاحثِ 
 کٌٌذُ داضتِ تاضیذ.

صاحثِ پایاى یافتِ ٍ تشای ضوا آسصٍی هَفقیت هی کٌٌذ ٍ ٍ دس اًتْا تِ ضوا گفتِ هیطَد کِ ه
 ضوا ّن تایذ تطکش کٌیذ ، هثال :

 Thank you very much.’  
 ‘Goodbye.’  
 ‘See you.’ 
 I enjoyed talking with you  

 ّیچ ٍقت تِ هصاحثِ کٌٌذُ ًگَییذ کِ ،آخیص ساحت ضذم .

 ّیچ ٍقت دستاسُ ًوشُ خَد اص اٍ سَال ًکٌیذ .

 ات آهادُ سا اص قثل حفظ ًکٌیذ ٍگش ًِ هصاحثِ کٌٌذُ هَضَع تحث سا ػَض هیکٌذ . هکالو

 ّیچ ٍقت تِ هصاحثِ کٌٌذُ ًگَییذ کِ هضغشب ّستیذ ٍ حَل ضذُ ایذ .

 ّوَاسُ تیطتش اص هصاحثِ کٌٌذُ حشف تضًیذ .

 اگش سَالی سا هتَخِ ًطذیذ هیتَاًیذ تپشسیذ .

 ضی کِ هیگَییذ تاٍس داضتِ تاضیذ ، فقظ صحثت کٌیذ .تَخِ داضتِ تاضیذ کِ الصم ًیست تِ چی

 ّشگض خَاب یک کلوِ ای ًذّیذ .
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 ٍاضح صحثت کٌیذ ٍ ًگشاى لْدِ خَد ًثاضیذ .

 دس خَاب خَد استفادُ ًکٌیذ . okاص کلوات خستِ کٌٌذُ هثل : خَب ، تذ ، 

 تا صذای سسا صحثت کٌیذ .

 اص اصغالحات کَچِ تاصاسی استفادُ ًکٌیذ .

 سوی سا تکاس هی تشیذ کِ فاسسی است  ،آًشا تَضیح دّیذ .اگش ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلکِ تایذ تشای توشیي ٍ آهادگی  ، هَفقیت دس اهتحاى آیلتس تذٍى تشًاهِ هوکي ًیست
ضیذ . ها تشای کساًی کِ قصذ ضشکت دس اهتحاى آیلتس سا تشًاهِ ای هٌسدن داضتِ تا

 داسًذ تشًاهِ ای هٌحصشتفشد داسین .
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