
با استفاده از پکیج آزمون یوس ترکیه شما می توانید ضمن بهره مندی از تمامی نکات و آموزش های تستی، از توصیه 

های مشاوره ای نیز بهره مند شوید. ما در پکیج آزمون یوس ترکیه جزوات خالصه نویسی شده شامل تمامی نکات مهم 

تضمینی در آزمون یوس را آماده کرده ایم. در ادامه این مطلب  به عالوه ارائه نکات آموزشی و مشاوره ای برای قبولی

همراه ما باشید تا اطالعات بیشتری را در رابطه با پکیج آزمون یوس ترکیه در اختیار شما قرار دهیم. همچنین ما برای 

باشیدو یا اطالع از جزییات موجود در آن می توانید با کارشناسان ما در تماس  yos دریافت پکیج آزمون . 

 معرفی پکیج آزمون یوس ترکیه

همانطور که می دانید آزمون یوس ترکیه یکی از اصلی ترین آزمون هایی است که توسط دانشگاه های این کشور 

برگزار شده و افرادی که قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارند، نیاز است در این آزمون شرکت کرده و نمره قبولی 

را کسب نمایند. بعد از شرکت در این آزمون و کسب نمره قبولی نیاز است که افراد واجد شرایط تعیین  آزمون یوس

زمون مرحله اول برای وارد شدن به دانشگاه های ترکیه استشده توسط دانشگاه ها باشند، زیرا آ . 

در پکیج آزمون یوس ترکیه ما مجموعه ای از سواالت و آزمون های آنالین قرار داده ایم تا بتوانید در روزهای نزدیک 

ت مهم آزمون خودتان را به خوبی محک بزنید. به عالوه می توانید از مجموعه جزوات خالصه نویسی شده شامل نکا

نیز نهایت استفاده را ببرید. فراموش نکنید برای آمادگی آزمون یوس نه تنها منابع، بلکه روش مطالعه نیز از اهمیت 

 .بسیاری برخوردار می باشد که ما این موارد را نیز به صورت کامل توضیح داده و در اختیار شما قرار خواهیم داد

 

یوس ضرورت شرکت در آزمون های شبیه سازی شده  

همانطور که می دانید برای شرکت در هر آزمونی، قرار گرفتن در شرایط مشابه قبل از شرکت در آزمون اصلی بسیار 

مفید خواهد بود؛ زیرا با این روش استرس شما در جلسه اصلی به شدت کمتر شده و می توانید با تسلط بیشتری به 

مجموعه ای از آزمون های شبیه سازی  ،yos سواالت پاسخ دهید. به دلیل اهمیت این موضوع نیز ما در پکیج آزمون

شده را قرار داده ایم که می توانید از آن ها بهره مند شوید. این آزمون ها شامل سواالت سال های گذشته آزمون یوس 

می باشندترکیه و همچنین یک سری سواالت تالیفی  . 

https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://en.wikipedia.org/wiki/Y%C3%96S_exam
https://en.wikipedia.org/wiki/Y%C3%96S_exam


 ضرورت مطالعه خالصه نویسی از دروس آزمون یوس

همانطور که می دانید آزمون یوس تشکیل شده از سواالت ریاضی، هندسه و هوش می باشد. این دروس می توانند از 

 منابع متعددی طراحی شوند؛ اما آنچه مهم است کشف منابعی است که بیشترین تعداد سواالت از آن ها طراحی می شود.

طبق تجربیات دیگر شرکت کنندگان در آزمون یوس، مشاهده شده است که بیشتر سواالت ریاضی و هندسه از دروس 

دبیرستان داوطلبان بوده و حالت عمومی دارد؛ اما سواالت هوش دارای منبع ثابتی نیست و می تواند از هر حوزه ای 

خاصی ندارند و تنها چیزی که می تواند مهارت طراحی شود. در واقع سواالت هوش هیچگونه سبک و نوع طراحی 

شما را در این مورد باال ببرد، مطالعه سواالت متعدد در این حوزه است. ما برای اینکه روشی متفاوت را برای مطالعه 

آن جزوات خالصه نویسی شده را تهیه نموده ایم که با مطالعه   منابع در اختیار داوطلبان آزمون یوس قرار داده باشیم،

ها بتوانید یک تیر و چند نشان بزنید و به جای مطالعه برخی منابع سنگین و قطور، از این جزوه های خالصه شده بهره 

 .ببرید

 yos ویدئوهای آموزشی در پکیج آزمون

تمامی موسسات، وجود ویدئوهای آموزشی است. این ویدئوها بیشتر  yos یکی از ویژگی های مشترک در پکیج آزمون

ب راهنمایی های مشاوره ای برای ثبت نام و شرکت در آزمون بوده و بسیاری از آن ها نیز در قالب حل سواالت در قال

آزمون یوس به روش های تستی می باشد. از آنجایی که سواالت آزمون یوس از دروس ریاضی و هندسه و هوش 

ت، تماشای این ویدئوها می تواند به افراد طراحی می شود و اطالع از روش های تستی برای حل سواالت بسیار مهم اس

 .کمک بسیاری نماید تا در زمان کمتری به تعداد بیشتری از سواالت پاسخ دهند

 .کلیک کنید برای دریافت نمونه سواالت آزمون یوس ترکیه

 نکات مهم هنگام تهیه پکیج آزمون یوس ترکیه

در هنگام تهیه پکیج های آزمون یوس ترکیه باید به این نکته توجه داشته باشید که حتماً افرادی متخصص و با تجربه  

وین کرده باشندآن را تهیه و تد . 

زیرا این روزها پکیج های متعددی مشاهده می شود که قطعاً همه آن ها از کیفیت الزم برخوردار نیستند، به همین دلیل 

توصیه می شود که هنگام تهیه این پکیج ها به کیفیت محتوای آن توجه ویژه ای کنید. برای مثال می توانید به رسانه های 

رده و آمار قبولی هایی را که از آن پکیج استفاده کرده اند، مشاهده کنید و یا به بررسی نظراتی تولید کنندگان مراجعه ک

 .که دیگران دررابطه با پکیج اعالم کرده اند، بپردازید

https://yosland.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


 

 مشاوره برای تهیه پکیج آزمون یوس ترکیه

ما استفاده از راهنمایی های مشاوران تصمیم نهایی خود را گرفته اید، پیشنهاد ما به ش yos اگر برای تهیه پکیج آزمون

در این حوزه است. ما در یوسلند می توانید به شما انواع خدمات مشاوره ای را در رابطه با تهیه پکیج آزمون یوس 

ترکیه ارائه دهیم. ممکن است شما به خدماتی خاص نیاز داشته باشید و یا ممکن است تنها بخشی از پکیج برای شما 

ر صورت بروز هر سوالی در رابطه با این موارد می توانید با کارشناسان ما در تماس باشیدکافی باشد که د . 

همچنین در جلسات مشاوره ای به شما توضیح خواهیم داد که چطور مسیر درست برای آزمون یوس را آغاز کرده و 

افزایش سرعت محاسبات نیز در اشتباهات سایر داوطلبان را مرتکب نشوید. برای اطالع از نحوه جمع بندی دروس و 

 .پکیج اطالعات سودمندی قرار داده شده است که می توانید مطالعه کنید

 خالصه مطلب

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی جزییات پکیج آزمون یوس ترکیه بپردازیم و راهنمایی های الزم را به افرادی 

فراموش نکنید که حتماً از خدمات مشاوره ای برای تهیه پکیج را دارند، ارائه دهیم.  yos که قصد تهیه پکیج آزمون

% 96آزمون یوس ترکیه استفاده نمایید. با تهیه پکیج آزمون یوس ترکیه می توانید پکیجی برای آموزش تضمینی با 

 .قبولی تهیه کنید و نتیجه آن را نیز ببینید. برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  

 


	معرفی پکیج آزمون یوس ترکیه
	ضرورت شرکت در آزمون های شبیه سازی شده یوس
	ضرورت مطالعه خلاصه نویسی از دروس آزمون یوس
	ویدئوهای آموزشی در پکیج آزمون yos
	نکات مهم هنگام تهیه پکیج آزمون یوس ترکیه
	مشاوره برای تهیه پکیج آزمون یوس ترکیه

