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  پيشگفتار

هاي متعددي  تاكنون كتاب. باشد جهت كسب آمادگي براي آزمون آيلتس ميحاضر تالشي براي معرفي روشي نوين، كتاب 

ها غالباً به طور كامل به زبان انگليسي نگارش شده  اين كتاب. هاي آزمون آيلتس منتشر شده است در زمينة آموزش تكنيك

اين در حاليست كه بسياري از داوطلبان اين آزمون، هنگام شروع . باشد اين زبان ميها نيازمند تسلط نسبي بر  و مطالعة آن

  .ها را به راحتي مطالعه نمايند تالش خود براي كسب آمادگي، هنوز در سطحي نيستند كه اين گونه كتاب

 انگليسي نياز داريد، نكته ديگر اين كه، براي كسب تراز باال در آزمون آيلتس، همانقدر كه به دانش و مهارت در زبان

  .هاي اين آزمون نيز هستيد نيازمند تسلط بر تكنيك

شما با هر . دهد  درصد از موفقيت شما را تشكيل مي40هاي آزمون، بيش از  توان گفت كه تسلط بر تكنيك به جرأت مي

مكن افزايش دهيد و عدم آگاهي توانيد تراز خود را به حداكثر ميزان م ها مي سطح زبان انگليسي، با استفاده از اين تكنيك

  .ها موجب از دست دادن نمره، به رغم تسلط بر زبان انگليسي خواهد شد از اين تكنيك

هاي آمادگي آيلتس نمايد كه تمركز  اي از كتاب سازي مجموعه توجه به موارد باال، نگارنده را بر آن داشت تا اقدام به آماده

هايي  ها و تمرين اند و مثال ها به زبان فارسي تشريح شده ها و روش  اين كتب، تكنيكدر. هاي آزمون دارند اي بر تكنيك ويژه

ها را خوانده و  بدين ترتيب داوطلب به زبان فارسي و به راحتي تكنيك. به زبان انگليسي براي داوطلب آورده شده است

  .كند ها را بر روي نمونه سؤاالت آزمون آيلتس تمرين مي سپس آن. كند درك مي

  .دهد شرح ميها را تحليل كرده و روند پاسخگوئي را براي داوطلب  كتاب به زبان فارسي اين تمرين

پايه و اساس اين روش بر اين استوار است كه داوطلب آزمون آيلتس، عالوه بر تالش براي پيشرفت دانش انگليسي، نيازمند 

وضوع، هنگامي كه داوطلب هنوز تسلط كامل بر زبان باشد و اختالط اين دو م هاي اين آزمون نيز مي يادگيري تكنيك

  . كند ها محروم مي انگليسي ندارد، او را از درك تكنيك

  مجيد ذاكر
  1394تهران، تابستان 

  
  نظرات و پيشنهادات خود را از طريق

Email: majidzakereh@gmail.com 

Telegram: 09125844015 

viber: +61 431 179 698 

  .بگذاريدبا نگارنده در ميان 
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  مقدمه

  

  

  روش استفاده از اين كتاب

شما بايد از كتاب و فايلهاي . كنيد  آيلتس را از ابتدا تا انتها طي ميListeningدر اين كتاب شما روند آمادگي براي تست 

  .صوتي به طور همزمان استفاده نماييد

ساس دستور العمل داخل كتاب و همينطور  فايل صوتي را پخش كنيد، شما بايد بر اهددر جاهايي كه از شما خواسته ش

اين كار را انجام داده و تمرينات داخل . فايل صوتي عمل كنيد و هرگاه از شما خواسته شد كه فايل صوتي را متوقف كنيد

 تمركز دارد كه قسمت به قسمت همانند ساختار آزمون نمونهفصل اول كتاب بر روي يك تست . كتاب را ادامه دهيد

. ساختار هر قسمت مورد بحث قرار خواهد گرفت و انواع سؤاالت آن معرفي خواهند شد.  شده استآيلتس طراحي

 مورد ، در طي بررسي تست نمونهها  به آنپاسخگوئيهاي الزم براي برخورد با انواع سؤالها و همچنين نحوة  استراتژي

  . قرار خواهد گرفتتحليل

  

  .دي را پخش كنيد حاال سي

  . قرار دارد، گوش كنيدListeningي كه روي جلد دفترچة آزمون هاي به دستورالعمل

  . را شنيديد’now turn to section one of this book‘ وقتي كه جملة 

 .دي را متوقف كنيد پخش سي
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   Listeningدربارة تست 

 مشابهون جنرال و آكادميك يعني اين تست در آزم. ( استيكسان Listening ، تستتمامي داوطلبين در امتحانات آيلتسبراي 
  .)است
  .شود ها از دفترچه سؤاالت به پاسخنامه به آن افزوده مي  دقيقه نيز براي انتقال پاسخ10 و دارد  دقيقه زمانListening 30تست 

ره قعيت هاي اجتماعي و روزمقسمت اول و دوم مربوط به مو. شوند تست از چهار قسمت تشكيل شده است كه به ترتيب دشوار مي
تست نيز قسمتهاي سوم و چهارم .  به عنوان مثال گفتگو راجع به مسكن، خريد، يا گفتگوهاي كوتاه دربارة زندگي روزمره;هستند

م يا كارمندان و يا يك معلمانند مباحثه با . مربوط به موقعيتهايي هستند كه دانشجويان در طول تحصيل با آنها مواجه مي شوند
  .تدريس استاد در كالس

  ز آزمونرو

  : ممتحن،در جلسة امتحان.  اولين بخش آزمون خواهد بودListening تست ،در روز آزمون
 . را به شما خواهد دادListening و Readingپاسخنامه هاي  •

 .هاي كلي براي آزمون را براي شما خواهد خواند دستورالعمل •

  . را به شما تحويل خواهد دادListeningدفترچه سؤاالت سپس  •

  Listening  تستساختار

 .دي ضبط شده است تست بر روي سي •

 .شود فايل تست تنها يكبار براي شما پخش مي •

 . دستورالعملهاي روي دفترچه را خواهد خواند، صداي ضبط شده،در آغاز •

 .ده آشنا شويد دفترچه نگاه كرده و سعي كنيد با لهجة گويندر اين قسمت همزمان با گوش دادن به فايل، به دستورالعملهاي روي جلدِ •

 .در صورت لزوم از مسئول امتحان بخواهيد صداي بلندگو را كم يا زياد كند •

 . دفترچه را باز نكنيد،تا زمانيكه اعالم نشده •

بسيار مهم است كه . شود در طول تست به شما زمان كافي براي خواندن سؤاالت و همچنين چك كردن پاسخهايتان داده مي •
 .ه بخوانيد در زمان داده شد راسؤاالت

 .ه فايل بايد پاسخ دهيد همزمان با گوش كردن ب،ها به سؤال •

 . عدد است38- 42ها بين  تعداد سؤال •

 .پاسخ سؤاالت را مستقيماً در دفترچه سؤاالت بنويسيد •

 . بودن پاسخهاي خود مطمئن شويد و قابل فهمشود تا از واضح در انتهاي هر قسمت به شما زمان داده مي •
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 .چند نمونه در پايين ذكر شده است.  تنوع زيادي دارندListeningسؤاالت 

 اي  سؤاالت چند گزينه �

 )كمتر از سه كلمه(پاسخهاي كوتاه  �

 )كمتر از سه جمله(تكميل جمالت  �

 .كامل نمودن نكات، جدول يا خالصه متن �

 گذاري براي نمودارها عنوان �

 .)ايد  تصاوير با چيزهايي كه شنيده تطابقبه عنوان مثال(تطابق  �

  .در طول اين كتاب شما با تمامي انواع اين سؤاالت آشنا خواهيد شد

  درك درست دستورالعملهاي تست

دستورالعمل هاي مكتوب در دفترچه سؤاالت همواره با فونت . در فايل صوتي ضميمة كتاب هيچ تمريني براي سؤاالت زير در نظر گرفته نشده است

italicعمل كه اهميت زيادي دارند نيز با فونتِ بخشهايي از دستورال. شوند  چاپ ميBOLD ITALIC CAPITAL  شوند چاپ مي.  

 در جلسه ،ديها قبل از آزمون آشنا شده باش اگر با انواع دستورالعمل. ع سؤال دارند بستگي به نوListeningدستورالعملها در تست 

 در جلسه آزمون فقط با ،ها  زمان و آشنايي با اين دستورالعملبا صرفبنابراين . تر آنها را دنبال خواهيد كرد آزمون راحت تر و سريع

  . سؤاالت چه كار بايد انجام دهيد و احتمال خطايتان پايين خواهد آمدخواهيد فهميد كه بايك نگاه سريع 

  :تمرين

 پاسخ اين تست  بهب فرضييك داوطل. دستورالعملها و سؤاالت را بخوانيد.  مشابه نمونه هاي آزمون ايلتس است،هاي زير دستورالعمل

  .داده است

سپس بگوييد داوطلب درست عمل كرده .  دقت كنيد9به نحوة عملكرد داوطلب روي دفترچة سؤاالت و همچنين پاسخنامه صفحه 

  .است يا خير

Circle the correct letter A-D for each question. 

1 What is Jane pleased about? 

A    meeting Steve  B    her holiday 

                the semester finishing  D    her exam results 

circle TWO letters A-E. 

5 What activities are they planning? 

A    camping                                 swimming 

                cycling   D    hunting 

E    walking 
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Label the diagram. Write the correct letters A-E next to the list of places. 

8 bus depot  ……A…….. 

9 sports stadium  ……D…….. 

10 university  ……E…….. 

 

 

Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. 

A complete degree requires (16) …72…. Credit points. The form of 

assessment may be written, as in (17)…. essays, exams, journals…, 

or oral, as in seminars, or (18) … class participation …, as in 

language courses. 

Copy the letter of the map (A-F) and the activity against 25 and 26 in any order. 

25 F bird-watching 

26 E swimming 

Complete the table with information about job applicants. 

(Note: X means information not given.) 

Name Marital status Age Present job 

Max (31) ..single….. X Technician 

Marlene X 22 (32)..accountant… 

Jennifer married (33)…27……. librarian 

What does Jo think about each assignment? 

Write  ��� very difficult 

 �� Moderate 

 � Easy 

37 short essay  ....��� .... 
38 short film script ........�........ 
39 film review  ......��...... 
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  Listeningپاسخنامه تست 

كرده است يا دستورالعملهاي هر سؤال را خوانده و بگوييد داوطلب درست عمل . اسخنامه استاين پاسخهاي يك داوطلب بر روي پ

  . براي پاسخ نادرست در كادر سمت چپ وارد نماييد×براي پاسخ درست و  �نظر خود را با . نه

    22   The semester finishing  1 

    23     2  

    24     3  

  Third-watching  25     4  

  Swimming  26   Cycling, swimming  5  

    27     6  

    28     7  

    29   A  8  

    30   D  9  

  Not married  31   University  10  

  Accountant  32     11  

  22  33     12  

    34     13  

    35     14  

    36     15  

  Very difficult  37   Seventy-two  16  

  Easy  38   Essays, exams, journals  17  

  Moderate  39   Participating in 
language classes  

18  

    40     19  

    41     20  

    42     21  

  Listening total 

  

    

  .هاي خود را با كليد قياس كنيد پاسخ
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  :آناليز پاسخها

بايست تنها  اوطلب مي د.نوشته استداوطلب گزينه مناسب را در دفترچه انتخاب كرده است ولي در پاسخنامه كل جواب را : 1سؤال 

 نوشتن كل پاسخ اي را براي افهاضاحتمال دارد داوطلب براي اين سؤال نمره را بگيرد ولي زمان . نوشت را در پاسخنامه مي) C(حرف 
  .صرف كرده است

  .كرد را وارد پاسخنامه مي)  C,B(بايست حروف  اين بار داوطلب تنها مي . افتاده است1 سؤال  با اتفاقي مشابه:5سؤال 

  .اند اين سؤاالت به درستي پاسخ داده شده : 9- 8الت سؤا

اي  بنابراين هيچ نمره.  را وارد پاسخنامه نموده استUniversity كلمة )E( مورد داوطلب به اشتباه به جاي حرف اين در :10سؤال 
  .دريافت نخواهد نمود

توانيد آن را به صورت عددي يا با   پاسخ درست است شما مي،در مواردي كه يك عدد.  اين سؤال به درستي پاسخ داده شده است:16سؤال 
  . هدر داده است’72‘ به جاي  ’seventy-two‘بابت نوشتن هر چند داوطلب وقت خود را . حروف وارد پاسخنامه كنيد

  .اين سؤال به صورت مناسب پاسخ داده شده و پاسخ نيز به درستي به پاسخنامه منتقل شده است: 17سؤال 

 3از آنجاييكه دستورالعمل سؤال، حداكثر .  كلمه در پاسخنامه وارد كرده است4 داوطلب درست است ولي داوطلب پاسخ :18سؤال 
  .گيرد اي به داوطلب تعلق نمي كلمه براي جواب خواسته است، نمره

  .پاسخ صحيح است: 25سؤال 

.  كنار آن ننوشته است،را طبق دستورالعمل سؤال) E( داوطلب كلمه مورد نظر را وارد پاسخنامه كرده است ولي حرف :26سؤال 

كه مشخص كننده موقعيت و ) E(يرا سؤال از او خواسته كه هم حرف ز. اي دريافت نخواهد كرد داوطلب احتماالً براي اين سؤال نمره
  .كه مشخص كننده فعاليت است را وارد پاسخنامه كند) swimming(هم كلمة 

  .جواب اين سؤال به درستي وارد پاسخنامه شده است: 31سؤال 

  . استسريعتر ’single‘است ولي نوشتن  ’single‘ هم معني با ’not married‘كلمة  ::::نكتهنكتهنكتهنكته    ����

  .بايد مراقب اينگونه خطاهاي چشمي باشيد.  رديف اشتباه جدول برداشته است پاسخ را از،داوطلب: 33سؤال 

 واردپاسخنامه بشوند، �، �� ،���پاسخها بايد به صورت . اند  پاسخهاي اين سؤاالت به نادرستي وارد شده:39 - 37سؤاالت 
هنوز امكان دارد كه داوطلب نمرة اين سؤاالت را بگيرد ولي زمان زيادي را براي هر چند . كنند نه كلماتي كه اينها را توصيف مي
  .نوشتن كلمات از دست داده است

  .توجه داشته باشيد كه براي دريافت نمرة كامل هر سؤال بايد دو مرحله را به درستي انجام دهيد ::::نكتهنكتهنكتهنكته    ����

   يافتن پاسخ درست سؤال-1

  اي كه دستورالعمل سؤال تعيين كرده است ه انتقال پاسخ به پاسخنامه به شيو-2

  . از دريافت نمره محروم خواهد كردار اشتباه در هر كدام از اين مراحل شما
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