
  

 GREالمللی معرفی آزمون بین

. است GRE زبان مدرک داشتن معتبر هایکشور در دکترا پسا و دکترا ارشد، کارشناسی مقاطع در پذیرش گرفتن همان یا اپالی هایگزینه مهمترین از یکی

 برخوردار باالتری دشواری از تافل آزمون و آیلتس آزمون به نسبت و گرددمی برگزار دنیا کشور ۱۶۰ در که است زبان المللیبین هایآزمون از یکی GRE آزمون

 .است افراد استنتاج و استدالل و منطق سطح سنجش هایآزمون از یکی آزمون این. است

 

 چیست؟ GRE آزمون

 ورود هدف با التحصیالنفارغ معلومات و هاتوانایی سنجش معنای به Graduate Records Examination انگلیسی عبارت مخفف( GRE) ای آر جی

 آزمون این. است ضروری و الزم شرط کانادا و آمریکا هایدانشگاه از برخی در GRE آزمون در باال نمره داشتن. باشدمی تکمیلی تحصیالت مقاطع به دانشجویان

( TOEFL) تافل آزمون برگزارکننده ETS مؤسسه توسط دانشجویان نویسیمقاله و مطلب درک ریاضی، محاسبات گانه سه هایمهارت تخصصی سنجش برای

 .شودمی برگزار

 یلتشک بخش سه از آزمون این. است برخوردار نیز بیشتری اعتبار از میزان همان به و است دشوارتر تافل و آیلتس آزمون به نسبت خود سطح در GRE آزمون

 :شامل که شودمی

 و عنوان از استنتاجی تحلیلی مقاله دو است الزم داوطلب و است انشانویسی همان یا نویسیمقاله بخش این : (Analytical Writing) تحلیلی نوشتار -

 کلمه هر تایپ. است ۶ تا ۰ از آن نمره و باشدمی ساعت یک مجموع در دقیقه ۳۰ کدام هر مقاله دو این نوشتن زمان مدت. بنویسد شده مشخص مطالب

 .بود خواهد منفی امتیاز دریافت باعث بخش این در غلط

 سواالت. باشدمی واژگان تحلیل و مطلب درک به مربوط که است تایی ۲۰ سوال مجموعه دو شامل بخش این: (Verbal Reasoning) کالمی استدالل -

 تا۱۳۰ بین آن نمره. باشدمی ساعت یک مجموع در و دقیقه ۳۰ مجموعه هر پاسخگویی زمان. شودمی ارائه خالی جای و متن پایه بر سواالت صورت به

 .است ۱۷۰

 و دارد زمان دقیقه ۳۵ یک هر که است الیسؤ ۲۰ مجموعه دو شامل کالمی بخش مانند نیز بخش این: (Quantitative Reasoning) ریاضی استدالل -

 رسیدگی زمان محدودیت دلیل به اما نیست دشوار آنها سطح که است ریاضیات بخش این سواالت. دارید اختیار در زمان دقیقه ده و ساعت یک مجموع در

 .است ۱۷۰تا ۱۳۰ بخش این نمره. بود خواهد سخت برایتان سواالت همه به

 

 GRE آزمون نواعا

 .هستند تفکیک قابل تحصیلی هایرشته پایه بر بیشتر آزمون نوع دو این. شودمی برگزار General و Subject متفاوت نوع دو در GRE آزمون

 GRE Subject از انگلیسی ادبیات و شناسیروان فیزیک، ریاضی، شیمی، شناسی، زیست مانند تحصیلی هایرشته از برخی: GRE Subject آزمون -

Test هایماه در دوره سه در آزمون این. پردازندمی پایه مباحث به بیشتر هارشته این. کنندمی استفاده افراد تحلیلی هایمهارت سطح سنجش برای 

 خواهید دریافت منفی امتیاز یک نادرست پاسخ چهار ازای به و است منفی نمره دارای GRE Subject آزمون. گرددمی برگزار آوریل و اکتبر سپتامبر،

 .کرد

. دارند GRE General Test به نیاز مهندسی هایرشته دکترای و ارشد مقاطع در دانشجویان پذیرش برای هادانشگاه از برخی: GRE General آزمون -

 .است منفی نمره فاقد GRE General آزمون. گرددمی برگزار تأیید مورد مختلف سساتؤم در هفته هر سابجکت ای آر جی آزمون برخالف آزمون این

 خود نظر مورد دانشگاه سایت در را نیاز مورد اطالعات حتما دانشجویان است الزم نتیجه در گرددمی مشخص دانشگاه سوی از آزمون نوع دو این در شرکت زومل

 .باشدمی دانشگاه نظر مد آزمونی نوع چه پذیرش دریافت برای گردد مشخص تا نمایند بررسی

 

 GRE آزمون نمره

( نمره ۱۷۰ تا ۱۳۰) کلمه درک ،(نمره ۱۷۰ تا ۱۳۰ بین) ریاضی بخش سه نمره حاصل نمره این. کندمی فرق مختلف هایرشته و هادانشگاه در GRE نمره سطح

 هادانشگاه برای قبولی قابل نمره ۳۱۵ باالی نمره میانگین طور به. دارد نمره ۳۴۰ تا ۲۶۰ از GRE General نمره. است( نمره ۶) تحلیلی نوشتار یا نویسیمقاله و

 نمره میانگین میزان همان به باشد باالتر دانشگاه علمی سطح چه هر. باشند داشته پذیرش امید هادانشگاه سطح به توجه با توانندمی افراد و گرددمی محسوب

 .گرفت پذیرش داشگاه آن از بتوان تا باشد باال باید نیز GRE از دریافتی



 

 GRE آزمون اهمیت

 مورد ریاضیات خصوص به مسائل درباره را شما تحلیل و منطق آزمون این بلکه پردازدنمی شما زبان سطح سنجش به تنها ای آر جی آزمون شد گفته که همانطور

 أمبد کشور هب توجه بدون کانادا و آمریکا هایدانشگاه در آنها به بورس اعطای خصوص به المللیبین دانشجویان پذیرش برای تحصیلی ارزیابان. دهدمی قرار ارزیابی

 دریافت دنبال به که کسانی برای GRE آزمون در ۳۱۵ از باالتر نمره دریافت علت همین به. کنندمی ارزیابی را آنها آزمون این در افراد سطح دادن قرار مالک با

 فاوتمت تواندمی آزمون این در پذیرش نمره حداقل تحصیلی رشته اساس بر. باشد داشته قرار الویت در باید هستند( Fund( )فاند) تحصیلی هزینه کمک یا پذیرش

 .باشد

 .نمایند نام ثبت به اقدام دوباره باید است گذشته آنها آزمون در شرکت زمان از سال ۵ که متقاضیانی. است ساله پنج GRE زبان مدرک اعتبار: نکته

 

 GRE آزمون هزینه

 یک بین) باشد نزدیکتر آزمون به نامثبت زمان اگر. شود بیشتر تواندمی متقاضیان نام ثبت زمان به توجه با که آمریکاست دالر ۲۰۵ حدود در GRE آزمون هزینه

 .گرددمی بیشتر دالر ۲۵ آزمون هزینه( آزمون از پیش روز ۴ تا هفته

 

 GRE آزمون تاریخ

 برگزار تأیید مورد سساتؤم در هفته هر جنرال ای آر جی آزمون. است متفاوت جنرال GRE و سابجکت GRE هایآزمون برگزاری تاریخ شد گفته که همانگونه

 .گرددمی برگزار آوریل و اکتبر سپتامبر، هایماه در سال در بار سه تنها سابجکت ای آر جی آزمون اما ،گرددمی

 GRE در آزمون نام ثبت

 آزمون برگزاری تاریخ و محل انتخاب شامل که را GRE امتحان پروفایل و کرده ایجاد کاربری حساب یک ETS سایت در است الزم GRE آزمون در شرکت برای

 نام ثبت و کرده پرداخت را الزم وجه توانیدمی کارت ویزا یا مسترکارت از استفاده با که شد خواهید هدایت پرداخت صفحه به آن از پس. نمایید تکمیل را است

 .کنید تکمیل را خود

 GRE  آزمون پروفایل بخش به است کافی تنها و ندارند مجدد نام ثبت به نیاز اندکرده نام ثبت تافل آزمون برای ETS سایت در قبالً که کسانی است ذکر به الزم

 .نمایند پرداخت را نام ثبت هزینه آن تکمیل با و کرده مراجعه

 

 GRE آزمون منابع

 که است سواالتی شامل و است شده آوری جمع ETS مؤسسه آزمون بخش توسط:  Official GRE Verbal Reasoning Practice Questions کتاب

 .کندمی کمک افراد نوشتاری هایمهارت افزایش و مطلب درک به

 ریاضیات برانگیز چالش سواالت حل برای راهکارهایی و هاتمرین از متشکل:  Official GRE Quantitative Reasoning Practice Questions کتاب

 .است

شبیه آزمون چهار شامل و است شده نوشته GRE آزمون السؤ طراحان توسط:  The Official Guide To The GRE Revised General Test کتاب

 .است شده سازی

 است محض ریاضیات و هندسه جبر، محاسبات انجام برای دستورالعمل و راهکار ۸ شامل: Manhattan Prep GRE Set of 8 Strategy guides مجموعه

 .کندمی کمک GRE آزمون ریاضی استدالل بخش به دادن جواب برای افراد هایمهارت تقویت به و

 .باشدمیGRE  آزمون در پرکاربرد واژگان شامل:  Barron’s 6 GRE Practice Tests کتاب

 آزمون کامل مجموعه ۵ شامل که است GRE آزمون منبع جدیدترین: McGraw-Hill Education Preparation for the GRE Test 2017 آزمون

GRE است. 


