
  ن ی مطرح ا  ی که توسط دانشگاه ها  ه ی ترک  وس ی اقدام به ثبت نام آزمون    دی عالقه مند هستند با  هی در ترک  ل ی که به ادامه تحص  ی افراد

  ازی که امت  ی شده و افراد یو هندسه طراح   یاضی سوال از دروس هوش، ر  یسر  ک ی آزمون  نی . در ا ندی شود نما ی کشور برگزار م

و     yosثبت نام کنکور    یزمان   یکه بازه ها  یی. از آنجاندی ثبت نام در دانشگاه اقدام نما  یبرا  نندتوا  یکنند، م  یمورد نظر را کسب م

مطلب راهنما ثبت   نی در ادامه ا  می آزمون است، ما قصد دار  نی شرکت در ا  یثبت نام و مدارک ثبت نام جزء موارد مهم برا  طی شرا

 .میی نما ی را بررس منکات مه یو تمام می ه شما ارائه ده را ب  وسی نام آزمون 

 

آزمون را برگزار    نی و هر دانشگاه به صورت خودمختار ا  ست ی ن   یآزمون سراسر   کی   هی ترک  وسی که امتحان    دی داشته باش  توجه

در هر دانشگاه    ز ی موارد ن   ن ی شود که ا یم  نیی تع  ط ی شرا  ی سر ک ی آزمون    ن ی شرکت در ا ی را اعالم خواهد کرد. برا  جی کرده و نتا

 تواند متفاوت باشد.  یم

 

 ه ی ترک وسی ثبت نام امتحان  زمان

 

  ی بازه زمان   ک ی هر دانشگاه    ی شود. در واقع برا  ینم  نیی واحد تع  خی که تار  دی بدان   دی با   yosخصوص زمان ثبت نام کنکور    در

  وس ی همزمان باشد. زمان ثبت نام امتحان    یچند دانشگاه به صورت تصادف  ای دو    یشود که ممکن است برا   یم  نیی مخصوص تع

از مهم    ی در ادامه برخ  زی خواهد شد که ما ن   ی اطالع رسان   یدانشگاه  ی از دانشگاه ها توسط سامانه ها  ک ی هر    ی برا  زی ن   هی ترک

 . م ی آن ها را آورده ا نی تر

 

 

 

 

 یلی اطالعات تکم ران ی مون در احوزه آز آزمون خی تار مهلت ثبت نام نی آخر دانشگاه نام

 دالر  ۵۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱ ری ت  ۵ ۱۴۰۱خرداد  ۱۳ دانشگاه عدنان مندرس  وسی 

 ر ی ل ۱۰۰۰آزمون :  نهی هز ن ی آنال ۱۴۰۱خرداد  ۴ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۵ زی دانشگاه آکدن  وسی 

 ر ی ل ۵۰۰آزمون :  نهی هز دارد ۱۴۰۱خرداد  ۳ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۰ کوبات  یک نی دانشگاه عالئد وسی 

 ر ی ل ۵۵۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱ ری ت  ۵ ۱۴۰۱خرداد  ۲۰ دانشگاه آنادولو  وسی 

 ر ی ل ۱۳۰۰آزمون :  نهی هز ن ی آنال ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۴ د ی به اتمام رس دانشگاه آنکارا وسی 

:    نهی هز زی تبر –تهران  ۱۴۰۱خرداد  ۲۶ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۵ دانشگاه آتاتورک  وسی    ر ی ل  ۶۰۰آزمون 

 ( رانی دالر )ا ۵۰( / هی )ترک

:    نهی هز  ندارد  ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۹ شد  دی *تمد ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۱۶ وزگات ی دانشگاه بوزوک  وسی  آزمون 

 ری ل ۴۰۰

 د ی : به اتمام رس  ۱مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر دانشگاه آرتوکلو  وسی 

 ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۷:   ۲مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر

   ۱۴۰۰اسفند  ۲۱:  ۱آزمون  خی تار   ۱۴۰۱ ری ت  ۷:    ۳مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر  

   ۱۴۰۱خرداد   ۶:  ۲آزمون  خی تار

 ری ل ۲۵۰ –  ۱۵۰آزمون :  نهی هز زی تبر –تهران    ۱۴۰۱ ری ت  ۱۷:  ۳آزمون  خی تار

 ر ی ل ۷۵۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱ ری ت  ۴ ۱۴۰۱خرداد  ۸ سای مان  اری دانشگاه جالل با وسی 



 ر ی ل ۲۵۰آزمون :  نهی هز ز ی تبر کرد  ریی *تغ ۱۴۰۱خرداد  ۱۵ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۵ ت ی دانشگاه جومهور سوی 

 ر ی ل ۵۰۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۲۱ شد  دی *تمد ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۱۹ دانشگاه چوکور اووا  وسی 

 ر ی ل ۵۰۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۷ د ی به اتمام رس لول ی دانشگاه دوکوز ا وسی 

 دی : به اتمام رس ۱مهلت ثبت نام آزمون  ناری دانشگاه دوملوپ  وسی 

   ۱۴۰۱خرداد  ۶تا  ۱۴۰۱ نی فرورد ۱۵:  ۲ثبت نام آزمون  مهلت

 ۱۴۰۰اسفند  ۲۱:  ۱آزمون  خی تار     ۱۴۰۱مرداد  ۱۴تا  ۱۴۰۱  ری ت  ۱۳:  ۳ثبت نام آزمون  مهلت

   ۱۴۰۱خرداد  ۲۱:  ۲آزمون  خی تار  

 ر ی ل ۴۰۰آزمون :  نهی هز ندارد   ۱۴۰۱مرداد  ۲۹:  ۳آزمون  خی تار

 ر ی ل ۴۰۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱ ری ت  ۳ ۱۴۰۱خرداد  ۱۰ دانشگاه دوزجه  وسی 

:    نهی هز هنوز اعالم نشده  ۱۴۰۱خرداد  ۲۲ شد  دی *تمد ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۱۹ اژه  –دانشگاه اگه  وسی  آزمون 

 ری ل ۶۵۰

 ر ی ل ۵۰۰آزمون :  نهی هز زی تبر –تهران  ۱۴۰۱ ری ت  ۸ ۱۴۰۱خرداد  ۱۶ کی تکن  زی دانشگاه کارادن  وسی 

 ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۱۹:   ۱مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر دانشگاه کارابوک  وسی 

 ۱۴۰۱خرداد  ۲۹:   ۲مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر

آزمون    خی تار      ۱۴۰۱مرداد  ۳۰:   ۴مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر   ۱۴۰۱مرداد  ۲:    ۳مهلت ثبت نام آزمون  نی آخر  

 ۱۴۰۱ ری ت  ۳:   ۲آزمون   خی تار    ۱۴۰۱ بهشتی ارد  ۲۴:  ۱

 ۱۴۰۱مرداد  ۷:  ۳آزمون  خی تار  

 ر ی ل ۴۰۰آزمون :  نهی هز ندارد     ۱۴۰۱ وری شهر  ۴:  ۴آزمون  خی تار  

 ست ی مشخص ن  ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۱ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۹ بولو  سالی با زت ی دانشگاه ا وسی 

 ر ی ل ۵۰۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۳۱   د ی به اتمام رس نونوی دانشگاه ا وسی 

:    نهی هز ندارد ۱۴۰۱ ری ت  ۴ ۱۴۰۱خرداد  ۲۰ یال ۱۴۰۰بهمن  ۱۲ جراح پاشا - دانشگاه استانبول وسی  آزمون 

 ری ل ۹۷۵

 ر ی ل ۸۰۰آزمون :  نهی هز تهران  ۱۴۰۱خرداد  ۲۱ شد  دی مد*ت  ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۲۲ دانشگاه استانبول  وسی 

 دی : به اتمام رس ۱مهلت ثبت نام آزمون  دانشگاه هارآن وسی 

 ۱۴۰۰اسفند  ۱۴:    ۱آزمون  خی تار   دی : به اتمام رس ۲ثبت نام آزمون  مهلت

 ر ی ل ۱۸۰آزمون :  نهی هز ندارد   ۱۴۰۱خرداد  ۲۱:  ۲آزمون  خی تار  

 ست ی مشخص ن  ست ی مشخص ن  ۱۴۰۱ ری ت  ۵ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۳۰ رسون ی دانشگاه گ وسی 

 ر ی ل ۳۰۰آزمون :  نهی هز دارد ۱۴۰۱ ری ت  ۱۱ ۱۴۰۱خرداد  ۱۳تا  ۱۴۰۰بهمن  ۱۲ آنتپ  ی دانشگاه گاز وسی 

 ر ی ل ۳۰۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۱۴ ۱۴۰۱ بهشتی ارد ۱۶ کی دانشگاه ارزوروم تکن  وسی 

 ر ی ل ۵۱۰آزمون :  نهی هز ندارد ۱۴۰۱خرداد  ۲۲ ۱۴۰۱خرداد  ۶ یال ۱۴۰۰بهمن  ۱۱ س ی ی دانشگاه ارج وسی 

 

 

 



 

 وس ی ثبت نام آزمون  نحوه

 

و زمان ثبت نام    ط ی کننده شرا  نیی تع  ه ی ترک  یدانشگاه  ی ها  تی که وبسا   دی بدان   دی و نحوه ثبت نام آن با  ه ی ترک  وسی خصوص امتحان    در

کرد. الزم    می شود ارائه خواه  یدانشگاه ها م  نی را که مربوط به معروف تر  1401سال    ی برا  یهستند. ما در ادامه جدول زمان بند 

و دنبال کنند.    یری گی مراجعه کرده و مراحل را در پ   یدانشگاه  ی مشخص شده به سامانه ها  ی خ های در تار  ی است افراد متقاض

 خواهد شد.   یدر ادامه بررس زی م ن ثبت نا یمراحل کل

 

 

 

 

 وس ی ثبت نام آزمون  مراحل 

 

.  می شما قرار ده  اری تا نکات الزم را در اخت   د ی قسمت همراه ما باش  نی در ا  د، ی سوال دار وسی در رابطه با نحوه ثبت نام آزمون    اگر

که قصد شرکت    یافراد  یتمام   یست و برامهم ا  اری بس   yosکسب اطالعات الزم در رابطه با نحوه ثبت نام کنکور    دی فراموش نکن 

 .ندی استفاده نما زی ن  وسی راهنما ثبت نام آزمون  ی از خدمات مشاوره برا می کن  یم  ه ی صآزمون را دارند، تو نی در ا

 

 کرد:  یبند می مرحله تقس 4توان به  ی را م وس ی نحوه ثبت نام آزمون  یصورت کل به

 

 

 

 

 وس ی آزمون   رزرو

 

ثبت نام را پشت سر    شی . ابتدا الزم است مرحله پ دی که مورد نظرتان است مراجعه کن   یدانشگاه  تی به وب سا  دی رزرو با  یبرا

 شود.  یفرم م ک ی که شامل پر کردن  دی بگذار

 

 .دیی نما یمربوطه بارگزار  ت ی پاسپورت خود را در وبسا ر ی تصو دی از آن با بعد

 

 شود.  ی تان درج م ی داده شده و در آن شماره حساب کاربر دیی تا  لی می ا ک ی مراحل آخر، به شما  در

 

 .دیی و رمزعبور خود را وارد نما  ی است نام کاربر ازی شما مشخص شد، ن  ی حساب کاربر  نکهی از ا بعد

 

 



 

 

 وس ی نام در آزمون  ثبت

 

شود که در آن مراحل ثبت نام    یشما ارسال م  ی برا  یگری د  ل ی می ا  د،ی پشت سر گذاشته باش  تی ثبت نام را با موفق  ش ی مراحل پ   اگر

 داده شده است.  حی توض

 

 مرحله مشخص خواهد شد.  نی در هم زی ن  دی که قرار است در آن آزمون بده یشهر

 

 پر شوند.  دی موارد فرم با تمام

 

 داده خواهد شد.  حی پرداخت به شما توض ندی و فرآ وه ی مرحله بعد ش در

 

 وجود خواهد داشت.  یبانک ستمی هم امکان پرداخت با کارت و هم امکان استفاده از س نه ی پرداخت هز یبرا

 

 . دی کن  یم افت ی را در وس ی در آزمون  زی آم  تی نام موفقثبت   امی پرداخت، پ  دیی تأ امی پ  افتی از در بعد

 

 

 

 

 ثبت نام ندی شدن فرا لی کردن تکم چک

 

کرده    یبررس  ستمی ورود خود را به س  تی دوباره وضع  دی توان   ی م  د،ی ه باشروز امتحان خود نداشت  ی برا  یدغدغه اضاف  نکهی ا   یبرا

 . دیی چک نما زی اطالعات را ن  ر ی و سا

 

 

 

 

 yos  وسی در آزمون  شرکت 

 

  ی به شما ارسال خواهد شد که در آن اطالعات کارت شرکت در جلسه درج شده است. البته برا یلی می ا زی مراحل آخر ثبت نام ن  در

 . دیی مراجعه نما زی خودتان ن  یبه حساب کاربر دی توان  یکارت م افتی در

 



 

 

 

 وس ی ثبت نام آزمون  طی شرا

 

مهم بوده و داوطلبان پس از زمان و مراحل    اری بس  ز ی ثبت نام آزمون ن   ط ی اطالع از شرا  وس ی خصوص راهنما ثبت نام آزمون    در

  ط ی تا شرا  دی قسمت همراه ما باش نی نخورند. در ا   یبه مشکل ی تا در مراحل بعد  ندی نما  یثبت نام خود را بررس  طی شرا  دی ثبت نام با

 . می کن  یبررس شتری ثبت نام را ب 

 

 در سال آخر باشد.  ای شده و   ل ی فارغ التحص  دی با داوطلب

 . ستی تا شرکت در آزمون مهم ن  یلی فارغ التحص نی داوطلبان و وقفه ب  سن

  ی دو کشور هستند، نم  نی که شهروند ا  ی افراد  ی حت   ای و قبرس و   هی است و افراد تبعه ترک یداوطلبان خارج  ی فقط برا  وس ی   آزمون

مجاز به    زی کرده اند ن   یسپر  هی رکت   ای خود را در قبرس    التی که تحص  ی افراد  یشرکت کنند. به عالوه حت   وس ی توانند در آزمون  

 ثبت نام نخواهند بود 

 نخواهند بود.  وس ی مجاز به ثبت نام در آزمون  هی کشور ترک یعال ی از موسسه ها ی اخراج افراد

 از آزمون اخراج شده باشد، مجاز به ثبت نام نخواهد بود.  ی گری هر مورد د ا ی تقلب  لی گذشته به دل یدر سال ها یفرد  اگر

 

 

 

 

 وس ی ثبت نام آزمون  مدارک

 

  ن ی ا  یبرا  ازی مدارک مورد ن   م،ی به آن اشاره کن   می توان   ی م  وسی راهنما ثبت نام آزمون    ست ی که در ل  ی گری جمله موارد مهم د  از

 شود:  یم ر ی آزمون است. مدارک شامل اطالعات ز

 

 که درس خود را تمام کرده اند.  ی افراد یبرا  پلمی مدرک د ی و ترجمه رسم اصل 

 است.  یضرور  می نظام قد  النی فارغ التحص  یبرا یدانشگاه  شی و ترجمه مدرک پ  اصل 

 درخواست خواهد شد.  زی چهار ساله ن  ی نمرات دوره   زی و ترجمه ر اصل 

 دانش آموزان سال آخر مهم استو  یبرا ل ی اشتغال به تحص یگواه

 ارائه شود.  دی با زی ن  یو ترجمه پاسپورت متقاض اصل 

 

 

 

 



 YOSشرکت در آزمون  نی قوان 

 

در صورت عدم    رای . زدی مربوط به آن اطالعات الزم را بدست آور   نی از قوان   دی با  زی ن   هی ترک  وس ی هنگام شرکت در امتحان    در

موضوع منجر به اخراج شدن شما از سر جلسه شود و   نی را مرتکب شده و هم یاشتباه  یعمد ر ی اطالع ممکن است به صورت غ

  ه ی ترک  وسی شرکت در امتحان    نی تا قوان   دی قسمت همراه ما باش  نی . پس در ادی از شرکت در آزمون محروم شو  زی ن   ندهی سال آ  یبرا

 .می کن  ی را بررس

 

  ی و مداد رنگ  ری غلط ک  ت،ی الی ممنوع است که شامل ها  لی وسا  ی سر  کی همراه داشتن    ه، ی ترک  وسی که در امتحان    دی داشته باش  توجه 

 باشد.  یم

 . ستی همراه داشتن اصل پاسپورت الزام ه ی ترک وسی امتحان  در

 باشد.  یم یالزام یدانشگاه شی و پ  پلمی داشتن اسکن و اصل مدرک د ه ی ترک وسی امتحان  در

 . ست ی ن  رفتهی وجه پذ چی پاسپورت به ه یکپ  ه ی ترک وسی تحان ام در

 پس از ساعات اعالم شده درب ها بسته خواهد شد.  را ی ز د ی سر جلسه به موقع برس حتما  

 . دی خود حرف بزن  ی با شخص کنار دی توان  یعنوان در طول امتحان نم چی به ه ه ی ترک وسی امتحان  در

 ممنوع اعالم شده است.  حا  ی صر یکشنری همراه داشتن د ه ی ترک وسی امتحان  در

 ممنوع است.  یو خوراک  گاری س  دنی کش ،یساعت مچ داشتن

 باشد.  یمجاز م یفقط در صورت هماهنگ ی امتحان  یخارج کردن برگه   ه ی ترک وسی امتحان  در

 تقلب است.  یبه معنا یامتحان بدون هماهنگ یشدن شخص از محل برگزار خارج 

 شود.  ی داده م ل ی آزمون فقط به خود شخص تحو جی نتا

 . دی دانش آموز سال آخر باش ای  دی شده باش لی فارغ التحص رستانی در مقطع دب  ست ی با یم حتما

از کشور گذرانده    رونی خود را ب   رستانی را شرکت کنند که دب   ه ی ترک  وس ی توانند امتحان    ی م  یفقط در صورت   ه ی شهروند ترک  افراد 

 باشند.

 

 

 

 

 وس ی و منابع آزمون ها  سرفصل 

 

تا سرفصل ها و منابع آزمون    دی قسمت همراه ما باش  نی در ا  وس،ی و ارائه راهنما ثبت نام آزمون    yosثبت نام کنکور    یاز بررس  پس

 .دی ری بگ یخوب  جهی امتحان نت  نی تا از ا دی نما یار ی تواند به شما کمک بس یم زی . قطعا  اطالع از سرفصل ها ن می کن  ی را بررس وسی 

 

 شود.  یم ر ی شامل مباحث ز ات ی اضی درس ر یها سرفصل 

 

 



 

 

 وس ی آزمون  ات ی اضی درس ر یها سرفصل 

 نامعادالت درجه اول  اعداد

 قدر مطلق  گنگ و مبنا ها ا،ی گو اعداد

 اصول شمارش و احتماالت  و کاربرد اتحاد ها  یری فاکتور گ  ،یو عبارات جبر  اتحادها

 مجموعه ها ها و تناسب  نسبت

 توابع  توان

 ی همنهشت  کالی راد

 ها  یچند جمله ا  درجه اول  معادالت

 ها  یدنباله ها و سر  ،یاضی ر ی اصل استقرا درجه دوم  معادالت

 ها  یبسط دوجمله ا  درجه دوم  نامعادالت

 نانی و دترم سی ماتر معادالت درجه سوم  نا

 دامنه توابع خاص  ۱ مثلثات

 حد  ۲ مثلثات

 مشتق  مختلط  اعداد

 ن ی انتگرال نامع تم ی لگار

 منتظم  ی ها یچندضلع نی نا مع انتگرال

 االضالع  یمتساو  یها ی االضالع و چهارضلع یمتواز هندسه  ی فصل ها  سر

 و مربع   لی مستط ای زوا

 ی ذوزنقه و لوز در مثلث  ای زوا

 ره ی در دا ای طول ها و زوا انهی و م  مسازی مثلث ارتفاع، ن  عناصر

 ره ی دا ط ی توان، مساحت و مح خاص  یمثلثها

 ی لی خطوط در هندسه تحل  تی وضع مثلث ها  انی م تشابه

 یلی در هندسه تحل رهی دا  تی وضع با طول اضالع مثلث  ای اندازه زوا ارتباط

 بردارها و خواص اجسام آن ی سه بعد هندسه

 

 شود.  یم ر ی بخش هوش شامل مباحث ز ی ها سرفصل 

 

 

 

 



 وس ی درس هوش آزمون  یها سرفصل 

 اتی عمل عبور  کلمات

 تعداد شکل روابط  شکل   روابط

 جداول  شماره  ی سر

 نمودارها اعداد

  و مساحت   طی مح

 

 

 

 

 

 وس ی سواالت آزمون  مباحث

 

سواالت    ه ی پا  ی شود. در مهارت ها  ی م  ی بند  می تقس  یو آزمون زبان ترک  ه ی پا  یری ادگی   ی آزمون به دو بخش مهارت ها  ن ی ا  سواالت 

سوال    ۳۵سوال هوش،    ۴۰سنجد.    یداوطلبان را م  یقدرت تفکر انتزاع  یو هوش و هندسه طرح شده و به صورت کل  یاضی ر

همان آزمون    زی سواالت ن   یشود. گروه بعد  یطرح م  یسی و انگل  یدو زبان ترک  بهقسمت    نی باشد. ا  یسوال از هندسه م  ۵و    یاضی ر

  ا ی و جغراف  خی تار  ،یمی ش  ک،ی زی ف  یهاها از حوزه از دانشگاه   ینجد. در بعض س  ی داوطلبان را م  یاست که سطح زبان ترک   یزبان ترک

قسمت    ن ی نتواند از ا  ی دانشگاه ندارد و اگر فرد  به ورود    ی برا  ی ازی امت   ی که آزمون زبان ترک  دی . توجه داشته باشدی آی سؤال م  زی ن 

ها موفق باشند سال بعد  شرکت خواهد کرد. اگر در امتحان  یزبان ترک   ی ساز   سال در برنامه آماده   ک ی   ی برا  رد،ی بگ  از ی آزمون امت 

 . شوندی وارد دانشگاه م

 

 

 

 

 وس ی آزمون  مهم ثبت نام   نکات

 

ات  نک  یسر   ک ی .  می ارائه ده  وس ی راهنما ثبت نام آزمون   را با استفاده از     yosموارد مهم تر در ثبت نام کنکور    می کرد  ی سع  ما

  ی بررس شتری نکات را ب  نی تا ا  دی قسمت همراه ما باش  نی از لطف نخواهد بود. در ا یوجود دارد که دانستن آن ها خال زی ن  گری د یکل

 .می کن 

 

 شود.  ی به شما اطالع داده م ل ی می ا قی از طر دی بدان  دی که با ینکات و اطالعات  ی، تمام yosشدن ثبت نام کنکور   ییاز نها پس

 شود.  ی روز قبل منتشر م 10  وس،ی گذشته، کارت ورود به جلسه در آزمون  انی سال  اتی اساس تجرب  بر

 .دی خود مراجعه کن  ی به حساب کاربر دی با د،ی کارت نداشت  افتی در لی می ا اگر

  ی ا  نه ی گز  5شوند و هر سوال    یارائه م  یخواهد بود. سواالت آزمون بصورت تست   قه ی دق  150  ی ال  80  نی زمان آزمون ماب   مدت  

 است . 



جواب    1  ازی جواب غلط ، امت   4  ی)به ازا   1به    4  یدارند )معموال نسبت نمره منف  یاز دانشگاهها ، سواالت نمره منف  ی بعض  در

 رود(.  یم نی از ب  حی صح

 داشته باشند.  زی دانشگاه ها ممکن است مصاحبه ن  یبرخ

در آزمو ، سه روز مهلت ثبت    ی کشد. داوطلب در صورت قبول  یروز طول م  10  یال  1  نی هر دانشگاه ب   YÖSجواب آزمون    ارائه

مورد نظر ارسال    یتواند نمره اخذ شده را به دانشگاهها  یبار( م  4)  تی ظرف  لی در مراحل تکم  ،ینام داشته و در صورت عدم قبول

 .دی نما

  ت ی گرفت که ظرف  جهی توان نت   یاست. پس مکشور    نی کل ا  تی درصد از ظرف  10آزمون    نی هر رشته در ا  ت ی ظرف  ی صورت کل  به

 باشد.  ینفر م ۱۰تا  ۵ نی عموما ب  یو دندان پزشک یهم چون پزشک یپرطرفدار  ی رشته ها

 

 

 

 

 سخت است؟  YOSآزمون  ای آ

 

تا    د ی سواالت است. در ادامه همراه ما باش  ی شود، سطح سخت   ی م  ده ی پرس  وس ی که در رابطه با آزمون    ی سواالت   نی تر  جی از را  یکی 

 . می کن  یرا بررس  وسی سطح سواالت آزمون 

 

کمتر    ار ی کشور خودمان بس  ی است که تعداد مباحث آن از کنکور داخل  نی وجود دارد ا  وس ی در رابطه با آزمون    ی نکته ا   نی تر  واضح 

 شود.   یهوش و هندسه م ، یاضی شامل سه مورد ر یبوده و به صورت کل

 

است که زمان در نظر   نی که وجود دارد ا  یباشد؛ اما نکته مثبت  یخودمان م ی کم تر از کنکور داخل زی تعداد سواالت آن ن  جهی نت  در

 خواهد بود.  شتری آزمون ب  یگرفته شده برا 

 

ها    دانشگاه  یممکن است برخ  وسی اما در آزمون    رند،ی گ  یدر نظر م   یغلط نمره منف  یپاسخ ها  یدانشگاه ها برا  یبرخ  اگرچه 

 نداشته باشند.  یاصال  نمره منف

 

اگر    جه ی هر دانشگاه جداگانه بوده و در نت   ی برا  وسی بار است؛ آزمون    کی و تنها    ی خودمان که سراسر  ی کنکور داخل  برخالف

 شرکت کند.  یگری تواند در آزمون دانشگاه د ی نشود، م رفتهی دانشگاه پذ کی  ی برا ی فرد

 

 سطح طرح نخواهد شد.  ی لی خ سواالت به گونه استاندارد است و  سطح

 

 . دی از آن استفاده کن  زی سال بعدتان ن   یتواند برا  یدو سال اعتبار داشته و شما م زی آن ن  کارنامه

 

ثبت نام قبول    یرا برا   وسی کارنامه    ه ی در ترک  ز ی ن   گری د  یاز دانشگاه ها  ی اری برگزار کننده آزمون، بس  ی بر دانشگاه اصل  عالوه

 دارند. 

 



سخت    وسی دهد نه تنها آزمون    یکه نشان م  دی آزمون آشنا شو  نی با ابعاد و مختصات ا  یتا حدود   دی توان   یم  ری توجه به نکات ز  با

 دارد.   ی آسان تر طی کشور خودمان شرا ی بلکه نسبت به کنکور داخل ست؛ی ن 

 

 

 

 

 است؟  ییچه رشته ها ی برا وسی  آزمون

 

به    یافراد موفق  قبول  افتی درکه  آزمون    ینمره  تحص  وسی در  ادامه  امکان  ها  لی شوند،  رشته    ، ی مهندس  ،یداروساز  یدر 

  ، یروانشناس ،یاقتصاد، معمار ی را خواهند داشت.رشته ها یگر ی مهم د یو رشته ها بای ز یهنرها ،یدندانپزشک ،یپزشک  حقوق، 

  وس ی که با مدرک    یی خواهند داشت رشته ها ازی آزمون ن   نی به مدرک ا  ز ی ن    و…  ی بازرگان   تی ری مغز، مد  ی برق نگار  ،یدامپزشک

 باشد :  ی م ری شامل موارد ز دی بپرداز ل ی در آن ها به تحص دی توان  یم

 

 ی پزشک ی ها رشته

 ی داروساز  ی ها رشته

 یدندانپزشک ی ها رشته

 ی مهندس ی ها رشته

 حقوق  ی ها رشته

 با ی ز یهنرها ی ها رشته

 

 

 

 

 ه ی ترک وسی آزمون  سواالت 

 

  ت ی جزء موارد کم اهم  زی ن   یشود که البته قسمت زبان ترک  یهندسه و هوش م   ،یاض ی شامل دروس ر  ه ی ترک  وس ی آزمون    سواالت 

  .ندی را کسب نما ازی در سه درس فوق نمره مورد ن  دی آزمون است. افراد شرکت کننده با نی در سواالت ا

 

 وس ی آزمون  یاضی ر

 

  ی اضی سواالت ر  یطراح   ی که برا  یمنابع  ی. به صورت کلم ی داد  حی باالتر توض  یرا در قسمت ها  وسی   ی اضی آزمون ر  مباحث

 باشند.  هی ترک وس ی آزمون  یبرا یتوانند منابع مناسب  ی متروپل و پوزا م یبوده و کتاب ها 2و   1 ات ی اضی شود شامل ر یاستفاده م

 

 وس ی آزمون  هندسه



 

برخوردار هستند و ما به    یار ی بس  تی شود؛ اما از اهم  یسوال م  10  یال  5کم بوده و شامل    ار ی تعداد سواالت هندسه بس  اگرچه

  ی م  ه ی مطالعه کتاب پوزا توص  زی درس ن   ن ی ا  ی سواالت را پاسخ دهند. برا  نی حتما  در صورت مطالعه ا  می کن   ی م  ه ی داوطلبان توص

 شود. 

 

 وس ی هوش آزمون  بخش

 

داوطلبان در    ی است برخ  اد ی ز  اری که تنوع سواالت هوش بس  ییدهد. از آنجا  ی م  ل ی درصد از سواالت را تشک  50هوش    سواالت 

تکرار و    یبوده و با کم  یمعمول  زی سطح سواالت هوش ن   میی به شما بگو  دی خصوص با  نی شوند؛ اما در ا  یم  یمورد آن دچار نگران 

 است.  یی قابل پاسخگو نی تمر

 

 

 

 

 

 

 

 وس ی  آزمون منابع

 

سهولت    ی. براد ی را بدست آور  یحتما  از منابع اطالعات کاف  میکن   یم  شنهادی پ   د،ی گرفته باش  یبهتر  جهی از مطالعه خود نت   نکهی ا  یبرا

  م ی خواه  ی هستند، معرف  وسی آزمون    یمناسب و استاندارد برا   یها   یژگی و  ی از منابع را که دارا  یقسمت برخ  نی کار ما در ا  نی ا

 کرد. 

 

 

 

 

 وس ی کتاب مرجع  موضوع 

 

  

 

 وس ی کتاب مرجع  یمحتوا

 

 

 



 

 .رندی گی هستند در گروه اول قرار م IQ ای هوش  یها تست نه ی که در زم ییهاکتاب

 

  

 

 .سازندی آشنا م YOSتست بخش هوش آزمون   ۴۵مختلف شما را با  یهاها به شکلکتاب نی ا در

 

 

 

 

 . رندی گی هستند در گروه دوم قرار م  ات ی اضی ر نه ی که در زم ییهاکتاب

 

  

 

 کنند ی در مباحث مورد نظر طراحان آزمون قرار داده شده که به شما کمک م  ات ی اضی ر  یهاتست  یها تماممجموعه کتاب  ن ی ا  در

 . دی نوع سؤاالت کامال آشنا گرد نی با ا

 

 

 

 

 دارند.  ت ی فعال YOS( آزمون یسؤاالت بخش دوم )تسلط به زبان ترک نهی که در زم ییهاکتاب

 

  

 

 اند. نموده  یرا گردآور  ینمونه سؤاالت آزمون زبان ترک یتمام

 

 

 

 

 وس ی  یقبل  یسواالت آزمون ها  نمونه

 



شده خودتان   یساز   هی قبل را مطالعه کرده و مانند امتحان شب   ی حتما  سواالت سال ها  می کن   یم  شنهادی به آزمون پ   کی نزد  یروزها   در

  م ی خواه  ی قبل در آن ها آمده است، معرف  ی که سواالت سال ها  یی قسمت مجموعه کتاب ها  نی . در ادی سواالت محک بزن   نی را با ا

 کرد. 

 

 

 

 

 وس ی سواالت آزمون  نمونه

 

  

 

 وس ی کتاب آژمون  یمحتوا

 

 

 

 

 «YOS Practice Examسؤاالت کتاب » مجموعه 

 

  

 

 است.  YOSآزمون و نمونه سؤال آزمون  ۵۰ شامل  

 

 

 

 

 «YOS Intelligence Quantity (IQ) Practice Examsسؤاالت کتاب » مجموعه 

 

  

 

 است.  YOSصدها نمونه سؤال هوش آزمون   یدارا

 

 

 



 

 «YOS Questions and Answers Between 1981 and 2018» کتاب

 

  

 

 نموده است.  یشده گردآور مشخص  یزمان   نمونه سؤاالت آزمون را در بازه یتمام

 

 

 

 

 «YOS Mathematics 1-with Subject Explanations and Sample Questions with Solutionsسؤاالت » نمونه

 

  

 

 است.  YOSآزمون  یبرا یخوب  منبع

 

 

 

 

 م؟ی قبول شو  وسی در آزمون  چگونه

 

شود،    یکه تنها از سه درس سوال طرح م  یی. از آنجادی مطالعه اختصاص ده  ی را برا  یزمان مناسب   دی با  ی قبول  ی درجه اول برا  در

  ن ی . در ادی به سواالت باالتر ببر  یی پاسخگو  ی خود را برا  ییتوانا  نی منابع مختلف را امتحان کرده و با تکرار و تمر  دی توان   ی شما م

را داشته    ی که نقاط قوت و ضعف تان مشخص شده و مطالعه بهتر  دی استفاده کن   زی دمات مشاوره ن از خ  می کن   یم  شنهادی خصوص پ 

که   ییکمک کننده باشد. از آنجا ار ی تواند بس ی م ز ی به سواالت ن  ی سرعت پاسخ ده  ش ی و افزا یتست زن  ی ها کی تکن  ی ری ادگی . دی باش

  ی مورد را جد  نی حتما  ا  می کن   ی م  ه ی کننده باشد، توص  مک ک  ار ی تواند بس  ی م  یتست زن   ی روش ها  ی اضی دروس هندسه و ر  یبرا

 . دی ری بگ

 

 

 

 

 وس ی آزمون  یقبول نمره

 



  ی توسط هر دانشگاه به صورت متفاوت   زی آن ن   ی شود، نمره قبول  ی برگزار م  ی مختلف  یتوسط دانشگاه ها  وسی که آزمون    ییآنجا  از

که آن را کسب کنند، مجاز به    یاست و افراد   ی شود، همان نمره حداقل  یم مکه توسط دانشگاه ها اعال  یشده است. نمره ا   نیی تع

 انتخاب رشته خواهند بود. 

 

که    دی کرد. در نظر داشته باش  می شما ذکر خواه  یرا به عنوان نمونه برا  هی چند دانشگاه ترک  وسی آزمون    یادامه حداقل نمره قبول  در

 نمره خواهد داشت.  ۱۰۰ وسی آزمون 

 

 زی دانشگاه کارادن   وسی آزمون  یقبول نمره

 

آزمون حداقل    نی که در ا  یشده بود. افراد   نیی تع  ۴۰دانشگاه    ن ی ا  یاز سو   ۲۰۲۱در سال    زی دانشگاه کارادن   وسی آزمون    یقبول  نمره

 توانستند انتخاب رشته داشته باشند.  ی کرده بودند، م ۴۰نمره 

 

 دانشگاه استانبول  وسی آزمون  یقبول نمره

 

  د ی با  زی ن   یحضور   ر ی آموزش غ  یشده بود. برا   نیی تع  ۴۰  یآموزش حضور  ی دانشگاه استانبول برا  وسی آزمون    ی نمره قبول  حداقل

 است.  ۲۰۲۱-۲۰۲۲ یلی نمرات مربوط به سال تحص نی شد. ا ی کسب م 30نمره 

 

نخواهد بود.   یقطع ی قبول یمختلف به معنا  ی دانشگاه ها ی از سو وسی آزمون  یکه اعالم حداقل نمره قبول می کن  یم یادآور ی  مجددا

 شوند.  یاعالم شده تنها مجاز به انتخاب رشته م ی افراد با کسب حداقل نمره ها

 

 دانشگاه آتاتورک   وسی آزمون  یقبول نمره

 

 بوده است.  ۳۰دانشگاه آتاتورک   وسی آزمون  یقبول نمره

 

 رلی دم مانی دانشگاه سل  وسی آزمون  یقبول نمره

 

اعالم   ۳۰ ی حضور  ری آموزش غ ی و برا  ۴۰ ی حضور  ی دوره ها ی برا  زی ن  رل ی دم مانی دانشگاه سل وس ی آزمون  ی نمره قبول حداقل

 شده بوده است. 

 

 

 

 

 . دی کن  کی اف کل ید  یصفحه به صورت پ   نی دانلود مطالب ا یبرا

 

 



 

 

 

 

 

 مطلب  خالصه 

 

. هر آنچه که شما از نحوه ثبت نام  می بپرداز  هی ترک  وس ی نکات مربوط به امتحان    یتمام  ی مطلب به بررس  نی در ا  می کرد  ی سع  ما

را به    وسی راهنما ثبت نام آزمون  می کرد یو سع  می قرار داد یمورد بررس  د،ی داشت  ازی ن    yosو مراحل ثبت نام کنکور   وس ی آزمون 

راه ها مهاجرت به روش    نی تر  یاز اصل  یکی شود و    ی برگذار م  هی کشور ترک  وس هرساله دری آزمون    م؛ی صورت جامع ارائه ده

  ن ی باشد و داوطلب   ی هندسه و هوش م  ،یاض ی آزمون ر  نی مفاد سواالت ا  ن ی تر  یموضوع است، اصل   نی عالقه مندان به ا  ی برا  یلی تحص

 .ندی نما لی تحص ه توانند در دانشگاه مد نظر خود اقدام ب  یم  وس ی در آزمون  ی در صورت قبول


