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19 ها آزمون

)GRE )Graduate Record Examinationsآزمون 

را بايد در  كارنامه اين آزموني آمريكا اجباري است و ها اين امتحان براي متقاضيان دوره تحصيالت تكميلي دانشگاه

ي كانادا نيز نمره اين امتحان اجباري است ها همچنين براي برخي از دانشگاهبفرستند.  ها م اپالي براي دانشگاههنگا

دقت كنيد كه نمره اين امتحان ارتباطي  .(در اين مورد به سايت دانشگاه و دپارتمان رشته موردنظر خود مراجعه كنيد)

يي ها بنابراين براي دانشگاهيلتس براي سنجش سطح زبان است. . امتحان تافل/آنداردبه نمره امتحان تافل/آيلتس 

 را.  GREامتحانمانند دانشگاه آمريكا شما بايد هم نمره امتحان تافل/آيلتس را ارائه دهيد و هم نمره 

سلولي مولكولي،  شناسي زيستهاي زيست شيمي،  رشتهشود.  مياين امتحان در دو نوع جنرال و سابجكت برگزار 

امتحان سابجكت هم دارند ولي براي  روانشناسيفيزيك و ، علوم كامپيوتر، ادبيات انگليسي، رياضي، شناسي زيست

 پنج سال است. GREمدت اعتبار  الزم است.در امتحان جنرال  شركتي مهندسي فقط ها مانند رشته ها رشته بقيه

نوشتار )، و بخش Quantitative( رياضيش )، بخVerbalاز سه بخش تشكيل شده: بخش درك زباني ( GRE امتحان

 .)Analytical Writingتحليلي (

حذف شده و  verbalيي از امتحان ها داده شده است. بدين صورت كه بخش GREتغييراتي در آزمون  2011در سال 

 تغيير چنداني نكرده است. يي جديدي به آن اضافه شده است. دو بخش رياضي و تحليلها بخش
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 Quantitativeبخش 

رشته در دبيرستان باشد. براي كساني كه  مياين امتحان ساده بوده و در حد رياضي دبيرستان  quantitativeبخش 

ي موجود و افزايش سرعت ها و تنها نيازمند تمرين نمونه استاند كسب نمره كامل در بخش رياضي ساده  رياضي بوده

سواالت نموداري دقت زيادي الزم است كه در اثر تمرين مشكلي براي  به خصوص براي باشد. ميبه سواالت  دهي پاسخ

بدست  يبرا The Official Guide to the GRE revised General Test يها ينحل تمرنخواهيد داشت.  پاسخگويي

 خواهد كرد. ياديآوردن نمره كامل به شما كمك ز

 Quantitativeبخش  يمنابع مطالعات يكتاپبه  يدتوان يبخش از امتحان م ينا يمنابع موجود برا يراز سا يآگاه يبرا

 .يدمراجعه كن

 

 Verbalبخش 

براي  بسيار مشكل است. در آنامتحان براي اكثريت افراد بسيار سخت بوده و بدست آوردن نمره كامل  verbalبخش 

 verbalبراي بخش  ها ي خوب نيازي به گرفتن نمره كامل نيست. حداقلي كه دانشگاهها گرفتن پذيرش در دانشگاه

 كنند متفاوت است.  ميتعيين 

ي موثر براي كسب ها با وجود تغييرات صورت گرفته در اين امتحان هنوز هم خواندن لغت از منابع موجود يكي از راه

اربرد اين لغات را در متن نيز كما تنها خواندن لغت كافي نيست. بهتر است كه عالوه بر خواندن لغت باشد. ا مينمره باال 

 كمي هم مشكل باشند مطالعه كنيد. كه را ي انگليسيها مورد بررسي قرار دهيد و سعي كنيد تا حد امكان متن

دارند. معموال  يپوشان منابع از لحاظ لغات با هم هم يناز ا ياريوجود دارد. بس ياديز يارمنابع بس verbalبخش  يبرا

 :يندمنابع را مطالعه نما ينكه افراد ا شود يم يهتوص

• 1100 Words You Need to Know 
• 800 Absolutely Essential Words (Barron’s) 
• 3500 Essential Words for the GRE (Barron’s) 

 يمينوع قد يكتاب برا ينكه ا يناوجود امتحان بوده است. با  ينا يمياز منابع مهم و قد يكي يزن Big Book كتاب

امتحان  يهستند برا readingكه به صورت  ييها داشته است اما مطالعه آن به خصوص بخش يشتريامتحان كاربرد ب

 The Official Guideكتاب  يها ينكه حتما تمر شود يم يهمنابع توص ينا ياست. عالوه برا يدمف ياربس يزن يدنوع جد

to the GRE revised General Test  يدحل كننيز را. 
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 Analytical Writingبخش 

تري دارد.  ي دقيقها تر بوده و نياز به تحليل تافل/ آيلتس كمي مشكل writingدر اين امتحان نسبت به  writingبخش 

دهيد  ميارائه  ها writingهايي كه براي اين  ليليي كه وجود دارد مراجعه كنيد. نوع تحها براي آشنايي بيشتر به نمونه

 تر باشد. بايد منطقي

شود انشا بنويسيد.  بايد براي دو موضوع كه به شما داده مي writingدر بخش 

Issue Task در اولين :writing شود تا نظر خود را در مورد  شود و معموال از شما خواسته مي يك متن به شما داده مي

و بگوييد كه آيا موافقيد و يا مخالف و براي موضع خود داليل منطقي بياوريد. دقت كنيد كه آن بيان كنيد

هايي نيز بياوريد ولي دقت كنيد كه اگر مثال از فرد  توانيد مثال دهيد بايد منطقي باشد. مي هايي كه انجام مي استدالل

كنيد بايد منبع آن را نيز ذكر نماييد. بسيار مهم است كه اين نوشته از خود شما باشد. يعني  را نقل مي اي جملهخاصي 

 مثال متني را از جايي حفظ نكرده باشيد و بعد آن را كپي كنيد.

Argument Task در :writing شود كه معموال در مورد يك تحقيق و يا يك  دوم به شما يك پاراگراف داده مي

دهد كه  يك تحقيق انجام شده نشان مي xدر كشور "شود كه  نجي و يا چيزي شبيه آن است. مثال گفته مينظرس

دهد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه خوردن چاي براي كاهش احتمال  خوردن چاي خطر حمله قلبي را كاهش مي

دهيد و به دقت آن را آناليز نماييد. بايد ذكر را مورد بررسي قرار  شده ارائه. شما بايد استدالل "حمله قلبي موثر است

كنيد كه اين استدالل منطقي هست و يا خير و اگر نيست مشكل آن كجاست. تحقيق به چه صورت بايد انجام 

 شده كه نشده است و ... . گرفته است. نقاط ضعف آن كجاست. به چه سواالتي بايد پاسخ داده مي مي

هايي كه  نيد كه از شما چه خواسته شده است و براساس آن بنويسيد. حتما نمونهحتما دقت ك writingبراي اين دو 

 براي امتحان وجود دارد را مطالعه نماييد تا درك بهتري از موضوع پيدا كنيد.

معموال كليه  ETSدر سايت ي امتحان را حتما حل كنيد تا با نوع جديد سواالت آشنا شويد. ها سعي كنيد نمونه

توانيد پيدا كنيد. سعي كنيد كه اين موضوعات را حتما  شود را مي وضوع امتحان از بين آنها انتخاب ميموضوعاتي كه م

 بخوانيد و براي تمرين از آنها استفاده كنيد.

 دهي نمرهنحوه 

 170تا  130نمره بين  بازهبود كه در امتحان جديد  800تا  200و رياضي بين  verbalتحان نمره بخش در نوع قديمي ام

شما  writingاست. معموال براي گرفتن پذيرش بهتر است نمره  6تا  صفرهمچنان بين  writingنمره  بازهباشد.  مي

هاي فني نمره بخش رياضي اهميت بيشتري دارد. اما اين بدين معني  ها مانند رشته براي برخي رشتهباشد.  3حداقل 
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هاي آمريكا   در اين امتحان براي گرفتن پذيرش از دانشگاهرا دست كم بگيريد. نمره باال verbalنيست كه نمره بخش 

 بسيار مهم است.

 ده چك كنيد.امتحان تعيين شهاي مختلف  بخشي كه براي ها حداقلسايت دانشگاه را حتما براي  وب

از آگوست  GREجديد  مباحث مربوط به آزمون موضوعبراي اطالع بيشتر در مورد تغييرات اعمال شده در امتحان به 

 .راجعه كنيدم 2011

منابع مطالعاتي  منابع بسيار زيادي وجود دارد. براي اطالعات بيشتر در مورد منابع آزمون به انجمن GREبراي آزمون 

GRE General راجعه كنيدم. 

 ثبت نام در آزمون 

) اين paper-basedدر حال حاضر نوع كاغذي (شود.  ميدر ايران زير نظر سازمان سنجش برگزار  GREامتحان 

 است.كه دو نوبت آن در پاييز و يك نوبت در زمستان  گردد ميامتحان در ايران در سه نوبت برگزار 

سايت سازمان سنجش و پروفايلي كه  وبتوانيد به دو صورت اقدام كنيد. يا از طريق  ميبراي ثبت نام در آزمون شما 

كارت كه اگر  هاي شتاب براي آزمون مورد نظر خود ثبت نام كنيد و يا اين سازيد و با استفاده از كارت ميدر آن 

دقت كنيد كه اگر از طريق  سازيد ثبت نام نماييد. مينتي كه در آن و اكا ETS داريد مستقيما از طريق سايت اعتباري

 كنيد بايد در سايت سازمان سنجش نيز يك سري فرم آنالين را تكميل نماييد. ميثبت نام  ETSسايت 

 مراجعه كنيد. GRE Generalتاپيك ثبت نام براي اطالعات بيشتر در مورد ثبت نام به 

 كارنامه آزمون

توانيد آدرس سازمان سنجش را وارد نماييد كه در اينصورت كارنامه شما پس از آماده  ميبراي ارسال كارنامه شما 

يز بدهيد تا كارنامه به آن ارسال گردد. توانيد آدرس خود را ن ميشود. همچنين  ميشدن به سازمان سنجش ارسال 

شود كه آدرس سازمان سنجش را وارد كنيد تا مشكالتي مانند گم شدن كارنامه و مانند آن پيش  ميمعموال توصيه 

 نيايد.

نماييد. توانيد نام چهار دانشگاه را براي ارسال رايگان كارنامه به آنها در فرم ثبت نام وارد  در هنگام ثبت نام شما مي

هستيد و يا نام آنها را در  ها در صورتي كه مايل به تغيير نام اين دانشگاه انيدتو همچنين تا جمعه قبل از امتحان مي

را بر روي قسمت مخصوصي كه براي اينكار بر  ها خواهيد وارد كنيد، نام دانشگاه ايد و مي هنگام ثبت نام وارد نكرده

ايميل كنيد. براي اين چهار دانشگاه كارنامه  ETSو اسكن كارت را به  واردشده  روي كارت ورود به جلسه نظر گرفته

آزمون شما به صورت رايگان ارسال خواهد شد. در صورتي كه تمايل داريد تا عالوه بر اين چهار دانشگاه كارنامه خود 

آموزش گام به گام مقاله نویسى دستیار پژوهش

@Researchassist با لمس نوشتار صفحه نخست، به جمع تلگرامى ما بپیوندید



23 ها آزمون

ه مقصد مورد نظر از طريق اكانتي ي ديگري نيز بفرستيد بايد براي صدور هر كارنامه و ارسال آن بها را براي دانشگاه

براي آن پرداخت  كارت اعتبارينماييد و مبلغي را با  درخواست صدور كارنامه اضافيبسازيد  ETSكه بايد در سايت 

 دالر است. 25صدور كارنامه اضافي  ) هزينه2012در حال حاضر(سال  كنيد.

يي كه به صورت رايگان ها همچنين كارنامه .واهد رسيدهفته بعد از امتحان به دست شما خ 6كارنامه اين آزمون حدود 

 ي مورد نظرتان ارسال خواهد شد.ها پس از اين مدت به دانشگاهنيز درخواست داده ايد براي ارسال به چهار دانشگاه 

 در نظر بگيريد. ها پس اين فاصله زماني را براي ارسال كارنامه به دانشگاه
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