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افرادی که می خواهند برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه سفر کنند و در دانشگاه های این کشور درس 
شگاه ها شرکت کنند. یکی از این آزمون های ورودی، آزمون یوس بخوانند، باید در آزمون های ورودی این دان

است که افراد باید در این آزمون حداقل نمره قبولی را کسب نمایند. آن ها می توانند برای قبولی در این 
تدریس آزمون  .کنکور، در کالس های یوس ثبت نام نموده و با نکات مهم و سواالت این آزمون آشنا شوند

باید  yos هده معلمانی است که دانش و اطالعات کافی در این زمینه دارند.در واقع، تدریس کنکور، بر عیوس
 .به نحوی باد که داوطلبان بتوانند با تمامی مباحث کنکور و سواالت مشابه آن آشنا شوند

زای در اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در دانشگاه های کشور ترکیه درس بخوانید، برای اف
قبولی خود در آزمون یوس، بهتر است که در کالس های آن ثبت نام نمایید. تدریس این کالس ها هم به 
صورت حضوری است و هم به صورت آنالین می باشد که می توانید هر کدام از آن ها را انتخاب نمایید. برای 

راه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه آشنایی بیشتر با مباحث تدریس آزمون یوس، در ادامه مقاله با ما هم
 .که باید در رابطه با این کالس ها و تدریس آن بدانید را برای ما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

 چیست؟ (Yos)کنکور یوس

پیش از این که بخواهیم شما عزیزان را با مباحث تدریس آزمون یوس آشنا کنیم، بهتر است که کمی در رابطه 
صحبت نماییم. همان طور که در ابتدا مقاله بیان کردیم، آزمون یوس، نوعی آزمون است که با این آزمون 

دانشگاه های ترکیه از طریق آن دانشجو می پذیرند. این آزمون هر ساله هم در ترکیه و هم در کشورهای دیگر 
ید. این آزمون دارای سه از جمله ایران، برگزار می شود که هر دانشگاه آن را به طور جداگانه برگزار می نما

 .بخش اصلی هوش، ریاضی و هندسه است که از هر بخش سواالتی طرح می شود

سوال  5سوال و از بخش هندسه  35سوال، از بخش ریاضی  40الزم به ذکر است تا بدانید که از بخش هوش 
اه متفاوت می باشد. شما طراحی می شود. اما، به یاد داشته باشید که تعداد سواالت این آزمون، در هر دانشگ

داوطلبان عزیز برای شرکت در این آزمون باید در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. برای بت نام، باید 
شرایطی را دارا باشید و مدارکی را با خود به همراه داشته باشید. برای آشنایی با تمامی این موارد، می توانید 

 .دمقاله زیر را مطالعه نمایی

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدثبت نام آزمون یوس برای مطالعه مقاله
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 مباحث تدریس آزمون یوس

تمامی مباحث آزمون یوس در کالس های آن توسط معلمان عزیز تدریس می شود. در واقع، شما عزیزان با 
شرکت در این کالس ها می توانید هم با مباحث این آزمون و هم با سواالت سال های گذشته آن آشنا شوید. 

دانش و اطالعات کافی دارند،  فقط توسط افرادی که yos البته، الزم به ذکر است تا بدانید که تدریس کنکور
تدریس آزمون  انجام می شود. زیرا، اگر فردی اطالعات کافی و بروزی نداشته باشد، نمی تواند در هنگام

به خوبی شما را یاری کند. برخی از مباحث تدریس در کالس های آزمون یوس، شامل موارد زیر می  یوس
 :باشند

  

 تدریس مباحث ریاضی

ر گفتیم، یکی از مباحث مهم آزمون یوس ریاضی است که بخش عمده ای از سواالت از همان طور که پیش ت
این بخش طراحی می شوند. معلمان برای تدریس آزمون یوس در این مبحث، سر فصل های مختلفی را به 
 شما عزیزان آموزش خواهند داد. آن ها با تدریس این سر فصل ها و تمرین و تکرار آن ها، به شما کمک می
کنند تا با باالترین نمره در این کنکور قبول شوید. برخی از مهم ترین این سر فصل ها، شامل موارد زیر می 

 :باشند

 اعداد و جبر 

 چند جمله ای ها 

 نسبت و تناسب 

 آنالیز و احتمال 

 پرابلم ها 

 مثلث 

 معادالت درجه یک 

 معادالت یک مجهولی 

 فاکتوریزاسیون 

 لگاریتم 

 اعداد مختلط 

  



 احث هوشتدریس مب

یکی دیگر از مباحثی که در کالس های یوس توسط معلمان تدریس می شود، مبحث هوش است. این مبحث 
نسبت به سایر آن ها، مهم تر و سخت تر است. زیرا، منبع مشخصی وجود ندارد که شما بتوانید یک کتاب 

افزایش شانس قبولی خود در  واحد را خریداری کرده مطالعه نمایید. به همین دلیل بهتر است که شما برای
این آزمون حتما در کالس های یوس ثبت نام نمایید. به یاد داشته باشید که بهتر است برای ثبت نام در این 
کالس ها، به دنبال آموزشگاه هایی نباشید که هزینه آن ها کم هستند. زیرا، در برخی از این کالس ها هم 

 امی مباحث را تمرین و تکرار نمی کنندتدریس معلمان ضعیف است و هم با شما تم

با داشتن دانش و اطالعات کامل، تمامی مباحث را به طور کامل با شما تمرین و تکرار  یوسلند معلمان ما در
االت سال های گذشته را نیز کرده و شما را از تمامی مباحث مطلع می کنند. عالوه بر این، با شما عزیزان سو

 .برسی می کنند. برای اطالع از هزینه کالس های آزمون یوس، می توانید مقاله زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدهزینه کالس یوس ترکیه جهت اطالع از

  

  

 تدریس مباحث هندسه

ت که توسط معلمان با تجربه تدریس می شود. معلمان، باید در طی مبحث هندسه، یکی دیگر از مباحثی اس
تدریس آزمون یوس در این مبحث، تمامی سر فصل ها را به شما عزیزان آموزش دهند. برخی از مهم ترین 

 :مباحث بخش هندسه، شامل موارد زیر می باشند

 تعاریف اولیه 

  ( ها نسبت –دایره ) زوایای داخلی 

  ( یطمح –دایره ) مساحت 

  ها چهارضلعی –چند ضلعی ها 

 هندسه فضایی 

  لوزی –متوازی االضالع 

 ( زاویه ها ) خطوط موازی و مورب 

 ( زاویه ) مثلث 
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  میانه – نیمساز –ارتفاع 

 ( هندسه تحلیلی ) فقط خط و دایره 

 ذوزنقه 

  مربع –مستطیل 

 مساحت مثلث ها 

 تشابه مثلث ها 

 نامساوی های مثلث 

 (… الضالع ومثلث های خاص ) متساوی ا 

  

 نمونه سواالت آزمون یوس

معلمان در کالس های یوس، عالوه بر تدریس مباحث ذکر شده، نمونه سواالت سال های گذشته را نیز با شما 
عزیزان مرور می کنند. آن ها این سواالت را به طور کامل و دقیق بررسی کرده و هر سوال را با شما چندین 

ذکر است تا بدانید که سواالت هر دانشگاه با دانشگاه دیگر، متفاوت است. به همین بار تکرار می کنند. الزم به 
دلیل، شما عزیزان نمونه سواالت بسیاری را در دسترس خواهید داشت. لذا، هر چه بیشتر با این سواالت آشنا 

 .شوید، به سواالت آزمون مسلط تر خواهید بود

  

  

 .ید، بر روی لینک مشخص شده کلیک کننمونه سواالت آزمون یوس ترکیه برای دانلود

  

  

 تدریس آزمون یوس توسط چه کسانی انجام می شود؟

آموزشگاه های مختلف، برای پذیرش معلم، معیارهای مختلفی دارند. برخی از آن ها فقط به مدارک تحصیلی 
انتخاب می کنند. برخی دیگر تجربه معلمان  yos تدریس کنکور اکتفا کرده و از طریق آن ها معلمان را برای

ل هایی که تدریس انجام داده اند، مورد بررسی قرار می دهند. اما، یوسلند، معلمانی را استخدام را بر اساس سا
 .می نماید که هم مدرک تحصیلی مرتبط دارند و هم تجربه کافی در این زمینه دارند

لند البته، این معلمان باید سابقه ای درخشان در حوزه تدریس نیز داشته باشند تا بتوانند در موسسه یوس
تدریس نمایند. بنابراین، می توان گفت که تدریس آزمون یوس، توسط معلمانی حرفه ای انجام می شود. این 
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معلمان نیز باید هر ساله اطالعات خود را بروز کنند تا بتوانند مباحث و سر فصل های جدید را به شما عزیزان 
 .تدریس نمایند

  

 مزایای تحصیل در کشور ترکیه

آشنا شدید و دانستید که برای بولی در این آزمون  yos ه طور کامل با مباحث تدریس کنکورهم اکنون که ب
باید تالش های بی وقفه داشته باشید، ممکن است سوال کنید که تحصیل در این کشور چه مزیت هایی دارد 

که تحصیل در  که باید به خاطر آن سختی های فراوانی را تحمل کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم
کشور ترکیه دارای مزیت های بسیاری است که این مزیت ها سبب می شوند تا سختی های راه برای شما 

 :عزیزان قابل تحمل باشند. برخی از مهم ترین این مزیت ها، شامل موارد زیر می باشند

 ایی ارزان تر ارزان بودن هزینه تحصیل ) هزینه تحصیل در ترکیه نسبت به تحصیل در کشورهای اروپ
 ( .است

 ( امکان انتقال به دانشگاه های اروپایی ) در صورت تحصیل در دانشگاه های مورد تایید اروپا 

 سطح باالی علمی و آموزشی دانشگاه های این کشور 

 امکان دریافت اقامت دائم پس از فارغ التحصیلی 

 امکان یافتن شغل دائم 

 نزدیک بودن فرهنگ ترکیه به ایران 

  

 .کنید کلیک نلود پی دی اف مقالهجهت دا

  

  

 خالصه مطلب

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با مباحث تدریس آزمون یوس آشنا کنیم. به یاد داشته باشید 
که اگر می خواهید در کالس های این آزمون ثبت نام نموده و شرکت کنید، پیش از انجام این کار به خوبی 

وسسه تحقیق کنید. شما عزیزان باید بدانید که معلمان آن موسسه چه کسانی هستند و آیا در رابطه با آن م
افرادی که توسط آن ها تعلیم دیده اند، موفق به قبولی در آزمون شده اند یا خیر. یوسلند، می تواند به شما 

قبولی تان را در این عزیزان در این زمینه یاری رسانده و با کمک بهترین معلمان و تالش های شما، شانس 



آزمون افزایش دهند. اگر به کمکی احتیاج دارید و یا سوالی دارید، می توانید برای ما کامنت بگذارید. همکاران 
 .ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ خواهند داد

  

 

 


