A Guide to the
IELTS Listening Test
Listening kısmı toplam 4 kısım ve 40 sorudan oluşur. Her kısım 10 sorudan
oluşmaktadır. CD çalar ya da bilgisayardan hoparlör aracılığıyla yapılır. Duyacağınız
listeningler çeşitli ses tonlarından ve çeşitli aksanlardan olacaktır. İllâ ki “Oxford”
olacak diye bir kural yok. Sorular çoktan seçmeli ve boşluk doldurma şeklindedir.
Listening akademik ve genel modül için ortaktır. İki modül de aynı sınava girer.
Aklınızda bulundurmanız gereken şey parçanın sadece 1 defa dinletilecek olmasıdır.
Yani iyi odaklanmanız gerekmektedir. IELTS dinleme bölümü toplamda 30 dakika
sürmektedir. Sınavın sonunda cevaplarınızı cevap kâğıdına geçirmeniz için 10 dakika
süre verilmektedir. Bu bir avantajdır. Bir yandan dinleyip, bir yandan da soruları
cevaplayacağınızdan dolayı uzun cevaplı soruları anlayabileceğiniz şekilde kısaltma
olarak yazıp, sonradan cevap kâğıdına eksiksiz geçirebilirsiniz. Bu da sizi bir kelimeyi
yazarken diğer soruları kaçırma sorunundan kurtaracaktır. Mesela cevap
"entertainment" ise "ent." ya da "environment" ise "envir." gibi anlayacağınız
şekillerde kısaltabilirsiniz. IELTS sınavında spellinge ekstra önem verilir. Bu nedenle,
yazım hatası yapmamaya çalışın.
Şimdi bölümlere bakalım:
Section 1: Genel konulu sohbet
Süre: Ortalama 5 dakika.
Soru sayısı: 10
Bu bölüm daha çok iki konuşmacı arasında gündelik konular hakkında soru-cevap
olarak geçen bir konuşmadır.
Örnek konular: Öğrenci durumu ile ilgili bir görüşme; Seyahat için bileti almak
hakkında bir telefon konuşması; Konaklama imkânları ile ilgili bilgilendirilmek isteyen
bir öğrencinin soruları
Section 2: Genel konuşma
Süre: Ortalama 5 dakika.
Soru sayısı: 10
Bu bölüm gündelik sosyal hayatla ilgili yapılan bir monologdan oluşur.
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Örnek konular: Yerel aile hayatıyla ilgili bir konuşma; Belli bir bölgenin tarihiyle ilgili bir
radyo programı; Sağlıklı beslenme ile ilgili kısa bir konuşma; Öğrenci hizmetleri ile bir
sunum, gibi.
Section 3: Academik sohbet
Bu bölüm Süre: Ortalama 5 dakika.
Soru sayısı: 10

Bu bölüm eğitim ile ilgili bir ortamda genelde 2, 3 ya da 4 kişinin aralarında yaptıkları bir
konuşmadan oluşur.
Örnek konular: Bir hoca ve öğrenci arasında ödevle ilgili görüşme; Bir araştırma
projesi ile ilgili bir tartışma; Bir ev ödevi hakkında iki öğrencinin konuşması
Section 4: Academic ders
Bu bölüm Süre: Ortalama 5 dakika.
Soru sayısı: 10

Bu bölüm akademik bir konu hakkında üniversitede yapılan bir derste yapılan bir
dersten oluşur. “Akademik ders” deyince korkmayın. Sorulara cevap vermeniz için
konu hakkında bir bilgi sahibi olmanıza gerek YOKTUR, sadece iyi dinlemeniz
yeterlidir.
Örnek konular: Fotoğrafçılığın tarihi hakkında ders; Volkanlar hakkında ders; Hayvan
davranışı hakkında
Listening sonrası
Listening sona erince size verilen 10 dakika içinde cevaplarınızı soru kâğıdından size
verilmiş olan cevap kâğıdına dikkatlice geçirin.
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IELTS Listening başarısı için 6 TEMEL KURAL:
1.

Dinlemeden önce soruyu ve yönergeleri iyi okuyun. Çoğu zaman adaylar boşluk
doldurmalı sorularda “NO MORE THAN TWO WORDS” dendiği halde 3-4 kelime
yazdıkları için cevapları yanlış kabul edilir.

2.

Durumla ilgili bir fikir oluşturmaya çalışın. Konuşmacılar kimler? Neredeler?
Neden konuşuyorlar?

3.

Sorunun sizden tam olarak ne istendiğini tespit etmeniz için dinlemeden önce
olabilecek cevabı tahmin edin. Bir isim mi, yer ismi mi, rakam mı isteniyor?

4.

Her ne kadar bölümün adı listening olsa da bu bölümde aynı zamanda reading ve
writing becerilerinizi de kullanmanız gerektiğini unutmayın. Zaman karşı
yarışmaktasınız. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi.

5.

However, although, finally gibi size kılavuzluk eden kelimelere dikkat edin. Bunlar
komnuşmacının sonrasında neler söyleyeceğini tahmin etmenize yardım ederler.

6.

Spelling’e (kelimelerin nasıl yazıldığına) dikkat edin. Cevabı doğru duymanız
yetmez, doğru yazmanız da gereklidir.
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