آﯾﻠﺘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﯾﻠﺘﺲ در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ1ﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺗﺮ1ﻦ آزﻣﻮن ﺑ>ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زBﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎNی اﻋﺘﺒﺎر
آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ را ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﺎﻓﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ و ﮐﺎرBﺮدی ﺗﺮ از ﺗﺎﻓﻞ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﻮن IELTSﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﺎت International English Language Testing Systemو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑ>ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آزﻣﻮن زBﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ  ۳ﺳﺎزﻣﺎن  IDPاﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮ1ﺞ

و ﺑﺮ1ﺘﯿﺶ ﮐﺎﻧﺴﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف اNز1ﺎﺑ hو ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ و واﻗﻌﯽ ﺳﻄﺢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ را دارﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﺷﺎﻣﻞ اNز1ﺎﺑ ۴ hﻣﻬﺎرت اﺻﻠﯽ زBﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )ﻣﻬﺎرت ﺷﻨﯿﺪاNی : IELTS

 ،Listeningﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن ،: IELTS Readingﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻦ : IELTS Writingو ﻣﻬﺎرت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ): IELTS Speaking
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺮه ﻫﺮ ﻣﻬﺎرت از  ۱ﺗﺎ  ۹اNز1ﺎﺑ hﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ در ﺑ>ﺶ از  ۱۴۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑ>ﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن داوﻃﻠﺐ از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در آزﻣﻮن ﺑ>ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  IELTSﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

اﻧﻮاع آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ دار1ﺪ ،ﻧﻮع آزﻣﻮن ﯾﺎ ﻣﺎtول اﻧﺘﺨﺎﺑ hﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده

ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ آزﻣﻮن آvﺎدﻣﯿﮏ آﯾﻠﺘﺲ ﻣﺨﺘﺺ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن را دارﻧﺪ و آزﻣﻮن

ﺟﻨﺮال آﯾﻠﺘﺲ ﻣﺨﺘﺺ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در اداﻣﻪ

ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑzرﺳﯽ ﺑ>ﺸﺘﺮ آزﻣﻮن ﺟﻨﺮال و آvﺎدﻣﯿﮏ آﯾﻠﺘﺲ ﻣﯽﭘﺮداز1ﻢ:

آﯾ ﻠ ﺘ ﺲ آ& ﺎد ﻣ ﯿ ﮏ
آزﻣﻮن آvﺎدﻣﯿﮏ آﯾﻠﺘﺲ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آvﺎدﻣﯿﮏ داوﻃﻠﺐ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻀﻮر در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑzرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾ ﻠ ﺘ ﺲ ﺟ ﻨ ﺮ ال
آزﻣﻮن ﺟﻨﺮال آﯾﻠﺘﺲ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی Nوزﻣﺮه و ﻋﻤﻠﯽ داوﻃﻠﺐ را ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎNی داوﻃﻠﺒﺎن ﺑzرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آزﻣﻮن آvﺎدﻣﯿﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوت آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ آ&ﺎدﻣﯿﮏ و ﺟﻨﺮال
ﻓﺎNغ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾ hﮐﻪ در اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺎtول آvﺎدﻣﯿﮏ و ﺟﻨﺮال آﯾﻠﺘﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ درBﺎره آن ﺗﻮﺿﯿﺢ
دادﯾﻢ ،در آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾ hدر ﺳﻮاﻻت داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺎtول وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﻧﻮع ﺳﻮاﻻت ﺑﺨﺶ

ر1ﺪﯾﻨﮓ و راﯾﺘﯿﻨﮓ آزﻣﻮن آﯾﻠﺘﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﻮاﻻت ﺳﮑﺸﻦ ر1ﺪﯾﻨﮓ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن آvﺎدﻣﯿﮏ
دﺷﻮارﺗﺮ از آزﻣﻮن ﺟﻨﺮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ راﯾﺘﯿﻨﮓ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺟﻨﺮال آﯾﻠﺘﺲ در ﺗﺴﮏ  ۱ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ،داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن آvﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮافﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑ‚ﺮدازﻧﺪ.

