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افرادی که تصمیم دارند تا در دانشگاه های ترکیه درس بخوانند، باید در آزمون های ورودی از جمله آزمون 
ه و حداقل نمره قبولی را کسب نمایند. آن ها برای افزایش شانس قبولی خود، بهتر است که یوس شرکت کرد

در کالس های یوس شرکت کرده و با مباحث این آزمون آشنا شوند. عالوه بر شرکت در کالس ها، این افراد 
وه طراحی ، با نح YOS نیز شرکت کرده و از طریق شبیه ساز آزمون آزمون آنالین یوس می توانند در

 .سواالت آزمون آشنا شوند

اگر شما هم جز افرادی هستید که می خواهید در آزمون یوس شرکت کنید، بهتر است که برای آشنایی کامل 
، در کالس های این آزمون ثبت نام نمایید. در این کالس ها، نه تنها با نحوه طراحی سواالت YOS با آزمون

 شما آموزش داده می شود تا بتوانید به راحتی در آزمون آنالین کنکورآشنا می شوید، بلکه تکنیک هایی به 

YOS نمره خوبی را کسب نمایید. برای آشنایی بیشتر با این آزمون، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. 

 چیست؟ YOS آزمون یوس

یک آزمون است که دانشگاه های ترکیه برای پذیرش  YOS همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، آزمون
دانشجویان، آن را از داوطلبان می گیرند. این آزمون، تقریبا همانند کنکور ایران می باشد و افراد برای پذیرش 

اما، آزمون یوس با کنکور ایران تفاوت های در تمامی رشته ها، باید در این آزمون نمره قبولی را کسب نمایند. 
بسیاری نیز دارد که یکی از آن ها سراسری نبودن این آزمون است. در واقع، این آزمون در هر دانشگاه به طور 
جداگانه برگزار می گردد و حتی تعداد سواالت آن ها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. البته، الزم به ذکر است 

 .احث این آزمون در تمامی دانشگاه ها یکسان استتا بدانید که مب

هندسه، هوش و ریاضی، جز مباحثی هستند که در این آزمون از آن ها سوال طراحی می گردد. شاید فکر 
کنید که این آزمون فقط در کشور ترکیه برگزار می شود. این تفکر نادرست است؛ زیرا، آزمون یوس در 

یز برگزار می شود. اگر می خواهید بدانید در کدام منطقه از ایران و در چه کشورهای مختلفی از جمله ایران ن
 .زمانی آزمون یوس برگزار می شود، به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم تا مقاله زیر را به خوبی مطالعه نمایید

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدکنکور یوس در ایران جهت مطالعه مقاله محل و زمان 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/


  

 مباحث آزمون آنالین یوس

. شما عزیزان با آزمون آنالین یوس، نوعی آزمون آزمایشی است که به صورت آنالین از افراد گرفته می شود
شرکت در این آزمون می توانید به صورت آزمایشی کنکور داده و با نحوه طراحی سواالت آشنا شوید. عالوه بر 
این، می توانید می توانید نمره خود را مشاهده کرده و بدانید که به چه میزان تالشی نیازمند هستید. مباحث 

باشند که در ادامه هر یک را به طور مفصل بیان خواهیم  اصلی این آزمون شامل، هندسه، هوش و ریاضی می
 .کرد

  

 YOS مبحث ریاضی آزمون آنالین کنکور

سوال  35، مبحث ریاضی است. از این مبحث، حدود YOS آزمون آنالین کنکور یکی از مهم ترین مباحث
مختلف طراحی می گردد که شما باید به آن ها پاسخ صحیح بدهید. اما، همان طور که بیان شد، هر یک از 
دانشگاه ها به طور جداگانه آزمون یوس را طراحی کرده و برگزار می کنند. به همین دلیل، سر فصل های 

 .اید آن ها را فرا بگیریدبسیاری وجود دارند که شما ب

البته، شما عزیزان با شرکت در کالس های یوس، به راحتی با کمک بهترین معلمان می توانید این سر فصل 
ها را بیاموزید. همکاران ما نیز در یوسلند تمامی این سر فصل ها را با شما تمرین و تکرار کرده و نکات مربوط 

زان بیان خواهند کرد. برخی از مهم ترین این سر فصل ها که در کالس به آن ها را به طور کامل به شما عزی
 :های آزمون یوس توسط معلمان یوسلند، آموزش داده می شوند، شامل موارد زیر می باشند

 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 



  

 مبحث هندسه آزمون آنالین یوس

از آن سوال طراحی می گردد، مبحث هندسه است. این  آزمون آنالین یوس یکی دیگر از مباحثی که در
مبحث نیز، مانند مبحث ریاضی، دارای سر فصل های مختلفی است که هر دانشگاه از تعدادی از این سر فصل 

عدد می باشند. بنابراین،  5ها، سوال طراحی می کند. الزم به ذکر است تا بدانید که تعداد سواالت این بخش، 
عزیزان برای کسب حداقل نمره قبولی، تمامی آن ها را مطالعه نمایید. برخی از مهم ترین بهتر است که شما 

 :این مباحث، شامل موارد زیر می باشند

 تعاریف اولیه 

  ( ها نسبت –دایره ) زوایای داخلی 

  ( محیط –دایره ) مساحت 

  ها چهارضلعی –چند ضلعی ها 

 هندسه فضایی 

  لوزی –متوازی االضالع 

 ( خطوط موازی و مورب زاویه ها ) 

 ( زاویه ) مثلث 

  میانه – نیمساز –ارتفاع 

 ( هندسه تحلیلی ) فقط خط و دایره 

 ذوزنقه 

  مربع –مستطیل 

 مساحت مثلث ها 

 تشابه مثلث ها 

 نامساوی های مثلث 

 (… مثلث های خاص ) متساوی االضالع و 

  

 YOS مبحث هوش آزمون آنالین کنکور

ن یوس از آن سوال طراحی می شود، مبحث هوش است. این مبحث، نسبت آخرین مبحثی که در آزمون آنالی
سوال مختلف  40به سایر مباحث مهم تر است؛ زیرا، سواالت بیشتری از این بخش طراحی می شود. در واقع، 

از بخش هوش طراحی می شود که هر یک از آن ها از یک سر فصل مختلف می باشند. شما عزیزان برای 
مون، بهتر است که سواالت سال های پیش آزمون یوس را نیز مطالعه نمایید. در کالس های قبولی در این آز



آزمون یوس در موسسه یوسلند، تمامی سر فصل ها و سواالت سال های گذشته توسط دبیران متخصص و با 
ه می تجربه ما تدریس می شوند. تعدادی از سر فصل هایی که توسط معلمان ما به شما عزیزان آموزش داد

 :شوند، شامل موارد زیر می باشند

 اعداد 

 شکل ها 

 عملگرد ها 

 سری های عددی 

 روابط شکل و عدد 

 جدول ها 

 رمز 

 گراف ها 

 محیط و مساحت 

  

 هزینه شرکت در آزمون آنالین یوس چقدر است؟

هم اکنون که به طور کامل با آزمون آنالین یوس آشنا شدید، ممکن است بپرسید که هزینه ثبت نام در این 
آزمون چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که نمی توان هزینه دقیقی را برای ثبت نام و شرکت 

ن آزمون را برگزار می کند. به همین دلیل در این آزمون بیان کنیم. زیرا، هر دانشگاه در بازه زمانی مختلفی ای
هزینه آن نیز همواره در حال تغییر می باشد. اما، به طور میانگین می توانیم بگوییم که شما عزیزان برای ثبت 

 .لیر را پرداخت نمایید 400نام و شرکت در این آزمون باید حدود 

  

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدهزینه ثبت نام آزمون یوس برای کسب اطالع بیشتر از

  

  

 مدارک ثبت نام در آزمون آزمایشی یوس ترکیه

یز و گرامی، برای ثبت نام در این آزمون، باید مدارکی را دارا باشید. در واقع، اگر تعدادی از شما داوطلبان عز
این مدارک را نداشته باشید، نمی توانید در این آزمون ثبت نام کرده و شرکت نمایید. لذا، پیش از اقدام، بهتر 

https://yosland.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/
https://yosland.org/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%b3/


شرکت کنید. برخی  یشی یوس ترکیهآزمون آزما است که تمامی این اسناد و مدارک را آماده کرده، سپس، در
 :از مهم ترین اسناد ثبت نام در آزمون آزمایشی یوس ترکیه، شامل موارد زیر می باشند

 شما داوطلبان گرامی باید حتما اصل و کپی پاسپورت را به همراه داشته باشید. 

 باشید تمامی داوطلبان عزیز و گرامی باید فرم ثبت نام در موسسه را به همراه خود داشته. 

 الزم است که از عکس خود ) عکسی که به تازگی گرفته اید ( یک اسکن داشته باشید. 

الزم به ذکر است تا بدانید که عالوه بر موارد نام برده، شما عزیزان به مدارک دیگری نیز، نیاز دارید. برای 
موسسه یوسلند، با داشتن  مراکز معتبر کمک بگیرید. اطالع از تمامی آن ها می توانید از افراد متخصص و

چندین سال سابقه و با به کارگیری افراد متخصص و مجرب، می توانید به طور کامل شما عزیزان را در این 
 .زمینه یاری رساند

  

 مشاوره آزمون آنالین یوس

شما عزیزان، با برقراری ارتباط با مشاوران، می توانید تمامی سواالت خود را پرسیده و ابهامات خودتان را 
برطرف کنید. زیرا، مشاورانی که در این زمینه به شما عزیزان مشاوره می دهند، تجربه فراوانی در این زمینه 

زیزان می توانید به راحتی هر سوالی در رابطه با دارند و البته، تخصص کافی را نیز دارا می باشند. لذا، شما ع
 .آزمون آزمایشی یوس ترکیه و یا آزمون اصلی یوس دارید، بپرسید و به پاسخ صحیحی دست یابید

اما، فراموش نکنید که نباید به هر موسسه و مشاوری اعتماد کنید. ابتدا، بهتر است که با آن موسسه به خوبی 
، با داشتن یوسلند ا را مشاهده کرده و سپس، به آن ها اعتماد کنید. موسسهآشنا شده، سوابق کاری آن ه

چندین سال سابقه درخشان و با به کارگیری مجرب ترین مشاوران ایران، می تواند به شما عزیزان در این 
 .زمینه یاری رساند

  

 خالصه مطلب

آشنا کنیم. به  آزمون آنالین یوس له سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل باما در این مقا
یاد داشته باشید که در کالس های یوس در که در موسسه یوسلند برگزار می شوند، دبیران با شما متقاضیان 

بر این، از شما عزیزان  عزیز رفع اشکال کرده و در نهایت تمامی مباحث و دروس را جمع بندی می کنند. عالوه
آزمون های آزمایشی بسیاری گرفته می شود تا بتوانید هم با نمونه سواالت آشنا شوید و هم از سطح علمی 
خود اطالع یابید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما و ثبت نام در کالس های ما، کافی است تا در انتهای مقاله 

 .وقت به شما عزیزان پاسخ داد ه و شما را یاری خواهند کرد کامنت بگذارید. همکاران ما در اسرع
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