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افرادی که قصد ادامه مهاجرت و ادامه تحصیل در کشور ترکیه را دارند، باید در آزمون های ورودی دانشگاه 

های این کشور شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند. این افراد بهتر است که برای افزایش شانس قبولی 

ای مباحث آزمون یوس با افراد خود در آزمون یوس، در کالس های یوس ثبت نام نمایند. در این کالس ه

و هزینه ثبت نام کالس یوس استانبول در هر یک از  هزینه کالس یوس ترکیه .تمرین و تکرار می شود

 .مباحث مختلف است. عالوه بر این، افراد باید شهریه آزمون یوس ترکیه را نیز پرداخت نمایند

ی ترکیه در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از: اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در دانشگاه ها

کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری درس بخوانید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما شما عزیزان را به 

طور مفصل و کامل با هزینه کالس یوس ترکیه و هزینه و شهریه آزمون یوس در کشور ترکیه، آشنا خواهیم 

 .کرد

  

 :اطالعیه

 عمل مالک هوش و هندسه ریاضی، اصلی درس سه یوس آزمون ت در هر کالسی توجه کنید درقبل از شرک

 ترکیه کشور یوس های کالس بنابراین. دارد قرار بعدی اولویت در استانبولی ترکی زبان یادگیری و بود خواهند

تا بتوانید حرف های استاد  بگیرید یاد را ترکی زبان طوالنی مدت ابتدا است، بهتر. نگیرید فرا فارسی زبان به را

 .را بفهمید

  

 آزمون یوس چیست؟

پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با هزینه کالس یوس ترکیه آشنا کنیم، بهتر است که با آزمون و یوس 

آشنا شوید. آزمون و یا کنکور یوس، نوعی آزمون است که دانشگاه های ترکیه برای جذب و پذیرش دانشجو 

ار می کنند. این آزمون عالوه بر کشور ترکیه در بخری از کشورهای دیگر همچون ایران نیز برگزار آن را برگز

می گردد. داوطلبان ایرانی باید در زمان مقرر نسبت به شرکت در این آزمون در کشور عزیزمان ایران اقدام 

 .زیر را مطالعه نماییدکنند. جهت اطالع از زمان و نحوه برگزاری این آزمون در ایران، لطفا مقاله 

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدکنکور یوس در ایران برای مطالعه مقاله برگزاری

https://yosland.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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سوال این آزمون از بخش  40سوال می باشد.  80ذکر است تا بدانید که این کنکور دارای سه بخش و  الزم به

سوال آن از بخش هندسه می باشد. البته، ممکن است که تعداد  5سوال آن از بخش ریاضی و  35هوش، 

ا سراسری برگزار نمی سواالت آزمون یوس، کاهش و یا افزایش یابد. در واقع، دانشگاه های ترکیه این آزمون ر

کنند. برخی از آن ها تعداد این آزمون را افزایش یا کاهش می دهند و در روزهای دیگری آن را برگزار می 

 .نمایند

  

 در کالس های یوس چه مباحثی تدریس می شوند؟

بت حال که با آزمون یوس آشنا شدید، ممکن است بپرسید که برای فراگیری مباحث این آزمون کجا باید ث

نام کنیم؟ برای افزایش شانس قبولی خود در این آزمون بهتر است که در کالس های آزمون یوس ثبت نام 

کرده و مباحث آن را فرا گیرید. در این کالس ها مباحث این آزمون به افراد آموزش داده می شود. البته به یاد 

س یوس استانبول را پرداخت نمایید تا و هزینه ثبت نام کال هزینه کالس یوس ترکیه داشته باشید که باید

بتوانید در این کالس ها شرکت کنید. پس از پرداخت هزینه های ذکر شده، شما داوطلبان عزیز مباحثی را 

 :فرا خواهید گرفت که شامل موارد زیر می باشند

 مباحث ریاضی آزمون یوس

های یوس، مباحث ریاضی که در یکی از مهم ترین مباحث کنکو یوس، مبحث ریاضی می باشد. در کالس 

سال های گذشته در آزمون یوس وجود داشته اند، بررسی شده و با افراد تمرین می شوند. البته، الزم ب ذکر 

است تا بدانید که مباحث ریاضی هر دانشگاه با یکدیگر متفاوت می باشند. اما، به طور کلی می توان گفت که 

 :امل موارد زیر می باشندسر فصل های این بخش از آزمون یوس، ش

 اعداد و جبر 

 آنالیز و احتمال 

 معادالت درجه یک 

 معادالت یک مجهولی 

 نسبت و تناسب 

 فاکتوریزاسیون 

 پرابلم ها 

 چند جمله ای ها 



 مثلث 

 اعداد مختلط 

 لگاریتم 

به یاد داشته باشید که حتما تمامی سر فصل های همه دانشگاه های ترکیه را بررسی کرده و آن ها را تمرین 

 .کنید

  

 مباحث هوش آزمون یوس

یکی از مهم ترین و سخت ترین بخش های آزمون یوس، بخش هوش است؛ زیرا، این بخش منبع مشخص و 

ه تر و سخت است و طراحان سوال، این بخش را با جامعی ندارد. مبحث هوش نسبت به سایر مباحث پیچید

هزینه ثبت  حساسیت بسیار زیادی طراحی می کنند. اما، اساتید پس از دریافت هزینه کالس یوس ترکیه و

، سر فصل های مهم را با افراد تمرین می کنند. در واقع، اساتید طبق آزمون های نام کالس یوس استانبول

سال های گذشته سر فصل هایی را به افراد تدریس می کنند که برخی از مهم ترین آن ها شامل موارد زیر 

 :می باشند

 اعداد 

 شکل ها 

 عملگرد ها 

 سری های عددی 

 روابط شکل و عدد 

 جدول ها 

 رمز 

 گراف ها 

  مساحتمحیط و 

  

 مباحث هندسه آزمون یوس

یکی دیگر از مباحث آزمون یوس که توسط اساتید مجرب و با تجربه تدریس می شوند، مبحث هندسه می 

باشد. مبحث هوش نیز همانند سایر مباحث در هر دانشگاه با سر فصل های مختلفی طراحی می شود. اما، 

تمامی سر فصل های این آزمون که رد هر دانشگاهی طراحی شده است را تدریس کرده  یوسلند اساتید ما در
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و با داوطلبان عزیز تمرین می کنند. برخی از مهم ترین مباحث هوش در آزمون یوس ترکیه، شامل موارد زیر 

 :می باشند

 تعاریف اولیه 

  ( نسبت ها -زوایای داخلی دایره ) 

  محیط –دایره ) مساحت( 

  چهارضلعی ها -چند ضلعی ها 

 هندسه فضایی 

  لوزی -متوازی االضالع 

  ( زاویه ها ) خطوط موازی و مورب 

 ( زاویه ) مثلث 

  میانه -نیمساز  -ارتفاع 

 ( هندسه تحلیلی ) فقط خط و دایره 

 ذوزنقه 

  مربع -مستطیل 

 مساحت مثلث ها 

  هاتشابه مثلث 

 نامساوی های مثلث 

 (… مثلث های خاص ) متساوی االضالع و 

  

 هزینه کالس یوس ترکیه و هزینه ثبت نام کالس یوس استانبول چقدر است؟

هم اکنون که به طور کامل با مباحثی که در کالس های یوس تدریس می شوند آشنا شدید، ممکن است 

و یا هزینه کالس یوس ترکیه چقدر است؟ الزم به  سوال کنید که هزینه ثبت نام کالس یوس در استانبول

ذکر است که در پاسخ به این سوال به شما عزیزان بگوییم که هزینه شکرت در این کالس ها در هر آموزشگاه 

و موسسه متفاوت می باشد. اما، به یاد داشته باشید که شما باید آموزشگاه و موسسه ای را انتخاب کنید که 

 بسیار باالیی داشته باشد سطح علمی و آموزشی

اساتید ما در یوسلند تمامی مباحث ذکر شده را با داوطلبان عزیز تمرین می کنند. در واقع، آن ها به داوطلبان 

این امکان را می دهند تا تمامی مباحث را فرا گرفته باشند و با اطمینان خاطر در جلسه آزمون شرکت کنند. 

نسبت به سایر موسسه ها هزینه کمتری را دریافت می کند. زیرا هدف ما آموزش و قبولی  یوسلند با این حال،

افراد در این آزمون و موفقیت روز افزون آن ها می باشد. جهت اطالع از هزینه کالس یوس ترکیه می توانید 

 .با همکاران ما در یوسلند در ارتباط باشید
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 هریه آزمون یوس ترکیه چقدر است؟ش

شما داوطلبان عزیز و گرامی که می خواهید در آزمون یوس شرکت کنید، عالوه بر هزینه کالس یوس ترکیه، 

باید شهریه آزمون یوس ترکیه را نیز پرداخت نمایید. در واقع، این شهریه به نوعی هزینه ثبت نام در این آزمون 

بر ای کنکور در ایران پرداخت می کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که  است، درست همانند هزینه ای که

 .شهریه آزمون یوس ترکیه در هر دانشگاه متفاوت می باشد

در واقع، این شهریه میزان ثابتی ندارد و هر هزینه دانشگاه با دانشگاه دیگری متفاوت می باشد. زیرا، این آزمون 

و هر دانشگاه در یک زمان و با تعداد متفاوتی آن را برگزار می کند.  همانند کنکور کشور ما سراسری نیست

لیر شروع می شود و ممکن  150از مبلغ  شهریه آزمون یوس ترکیه اما، به طور میانگین می توان گفت که

لیر متغیر باشد. البته، یک دانشگاه در ترکیه وجود دارد که مبلغ شهریه آن نسبت به سایر  500است تا مبلغ 

 .لیر می باشد 1000دانشگاه ها مقداری بیشتر است. این دانشگاه، دانشگاه آنکارا ترکیه است که شهریه آن 

  

 تعداد کالس های آزمون یوس

همان طور که بیان شد، سواالت آزمون یوس در سه بخش اصلی ریاضی، هوش و هندسه، طراحی می شوند. 

اساتید این مباحث را با سر فصل های ذکر شده در جلسات مختلف به شما متقاضیان عزیز آموزش می دهند. 

 :تعداد کالس های هر یک از مباحث، به شرح زیر می باشند

  

 داد جلسات هر یک از مباحثتع نام هر یک از مباحث

 جلسه 75 ریاضی

 جلسه 33 هوش

 جلسه 33 هندسه

  



 فواید شرکت در کالس های آزمون یوس و تحصیل در ترکیه

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، شما عزیزان پس از ثبت نام و شرکت در کالس یوس ترکیه، می توانید 

شانس قبولی خود را در این آزمون افزایش دهید. زیرا، تمامی مباحث مهم این آزمون را در کالس های یوس 

ت ها و فواید بسیاری شامل حال شما آموزش دیده فرا گرفته اید. بنابراین، پس از قبولی در این آزمون مزی

 :عزیزان خواهد شد. تعدادی از این فواید و مزیت های تحصیل در این کشور، شامل موارد زیر می باشند

 امکان انتقال به دانشگاه های اروپایی و آمریکایی از طریق دانشگاه های ترکیه 

 بت به دانشگاه های اروپایی ارزان تر شهریه ارزان دانشگاه های ترکیه ) شهریه دانشگاه های ترکیه نس

 ( .است

 امکان رفت و آمد آسان از طریق راه های زمینی و هوایی به ایران 

 عدم نیاز به ویزا 

 سطح باالی علمی دانشگاه های ترکیه در رتبه بندی جهانی 

 ارزان بودن هزینه های زندگی در کشور ترکیه 

 امکان دریافت اقامت دائم پس از فارغ التحصیلی 

 مورد تایید بودن دانشگاه های ترکیه در لیست وزارت علوم و وزارت بهداشت 

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک راست کنید ی تحصیل در ترکیهمزایا جهت اطالع از سایر

  

  

 نکات مهم هزینه کالس یوس ترکیه و مباحث آن

در زمان انتخاب کالس یوس و ثبت نام در این کالس ها، شما عزیزان باید نکاتی را بدانید و طبق آن ها  

 :بهترین را انتخاب کنید. برخی از مهم ترین این نکات، شامل موارد زیر می باشند

 اساتید باید جدید ترین مطالب را به داوطلبان عزیز و گرامی تدریس کنند. 

 سلط کامل و کافی به تمامی مباحث داشته باشنداساتید باید حتما ت. 

  تمامی اساتید باید در سه بخش اصلی این آزمون یعنی ریاضی، هوش و هندسه مدارک علمی داشته

 .باشند

https://yosland.org/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


  ( .پیش از پرداخت هزینه کالس یوس ترکیه دقت کنید که در کالس ها زبان ترکی نیز تدریس شود

 ( .درصد، تدریس شود 20زبان ترکی باید با 

  در دوره های مختلف باید آزمون های مختلفی برگزار شود تا سطح شما سنجیده شده و مورد بررسی

 .قرار گیرد

  هزینه کالس ها باید متناسب باشد تا شما عزیزان بتوانند آن را پرداخت نمایند. ) از پرداخت هزینه

 ( .های سنگین جدا خودداری کنید

های یوس هم به صورت حضوری و هم به صورت آنالین برگزار می گردد.  الزم به ذکر است تا بدانید که کالس

لذا، شما عزیزان می توانید طبق نیاز خود در هر نوع از کالس هایی که بخواهید ثبت نام نموده و شرکت کنید. 

 .البته، کالس های آنالین یوس کیفیت باالیی دارند و همانند سایر کالس های آنالین برگزار نمی شوند

  

 :اطالعیه مهم

زبان ترکی به اندازه ای مورد نیاز است که متقاضی بتواند صورت سواالت ) ریاضی، هندسه و هوش ( را بخواند 

و از خود زبان ترکی و بحث زبان شناسی ترکی هیچ سوالی پرسیده نمی شود. ) حتی اگر در مرحله بعد از 

صت داده می شود که زبان ترکی خود را قوی کند آزمون یوس یعنی مصاحبه زبان فرد ضعیف باشد، به او فر

 ( .و مدرک تومر بگیرد

  

  

 خالصه مطلب

آشنا  هزینه کالس یوس ترکیه ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان با به طور کامل با مباحث و

ن می دهند که کنیم. اساتید ما در یوسلند با کمترین هزینه و باالترین کیفیت آموزشی به شما عزیزان تضمی

با شرکت در این کالس ها بتوانید با باالترین نمره در آزمون یوس قبول شوید. برای برقراری ارتباط با مشاوران 

و اساتید ما در یوسلند و اطالع از شهریه های این کالس ها، برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در سریع 

 .اری خواهند کردترین زمان ممکن به شما پاسخ داده و شما را ی

  

  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله



 


