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  MBAتوصيه كاربردي براي داوطلبان 
  (در روز آزمون)

رو تمـرين شـود و ضـمناً برنامـه عيـد نـوروز را          آزمون جـامع اصـلي پـيش    3ولي براي اين كه اين دستورالعمل در  ،اين توصيه براي روز آزمون اصلي است
  .االن براي شما ارسال شده است تر كند،منسجم

  GMATدر مورد      

بيني بنده اين است كه رياضـي امسـال چنـدان آسـان     ورتي كه رياضي متوسط باشد، اهميت زيادي دارد (مثل آزمون سال قبل). البته پيشاين درس در ص
داوطلباني كه دنبال  .بايد در اين بخش امتياز خوب كسب كند MBAمعموالً داوطلب بسيار مهم است. سؤاالت حل مسأله  ،GMATدر درسنخواهد بود! 

 سؤال تقريبـاً ضـروري اسـت    10امكان سؤال درست و در صورت  9 ،3تا  1هاي سؤال را بايد درست جواب دهند، براي رتبه 8قمي هستند حداقل ررتبه تك
براي حـل مسـأله در نظـر    » هوش و خالقيت«سال گذشته سؤاالت  سهاگر مانند عالي باشد) .  ،هاي ديگر اين درس نتيجه كسب شده(مگر اين كه در بخش

ولي اگر موفق نشديد آن را رها كرده و در انتها دوباره سراغ  ؛دقيقه براي حل آن تالش كنيد و احتماالً بتوانيد جواب دهيد 2تا  1ي ته شده بود، به اندازهگرف
  اين گونه سؤاالت بيايد.

در ارشد هم با كمي  ،شايدكنم تكرار مي ،شايد ،بود ترشدت نسبت به پارسال آساناالت آزمون دكتري در قسمت حل مسأله بهؤنظر به اينكه س توجه مهم:
  شود.چندان ميشان دواهميت GMATهاي ديگر شود و البته بخشسوال مهم مي10تر باشد و در چنين شرايطي حل كامل تمام آسان ،تغيير

(البتـه بـا   ي ديگر، جواب صحيح را انتخاب كنيـد  ين دو گزينهيادتان باشد، معموالً دو گزينه كامالً نامربوط هستند و بايد از ب استدالل منطقيـ در قسمت 
به خود اين جرأت را داده كه استدالل منطقي هم طرح كند بعضـاً سـه گزينـه غيرمـرتبط هـم ديـده        GMATطراح  در چند سال گذشتهتوجه به اين كه 

  در ايـن بخـش خيلـي دقـت كنيـد كـه معمـوالً داوطلبـان از ايـن          » كلمـات «بـه  . )و به نوعي اين قسمت هم آسان شده و بعضاً غيراستاندارد است شود!مي
ي مهم در نكته ؛تر از بقيه هستندسخت» تناقض در متن«و » استدالل مشابه«و » مفروض پنهان«خورند. در اين بخش سؤاالت بسيار ضربه مي» عدم دقت«

  هـا منفـي اسـت،    هـا مثبـت اسـت، منفـي و اگـر فعـل آن      يد، مثالً اگر فعل آنها را عكس كنهاي گزينهبرخورد با سؤاالت مفروض پنهان اين است كه جمله
مطالب را از روي كتاب مطالعه كنيد). در اين حالت ببينيـد كـدام گزينـه اسـت كـه تمـام اعتبـار و حيثيـت          تردقيقو آن را مثبت كنيد (براي درك بهتر 

  در سـؤاالت  ها ايـن بررسـي را انجـام دهيـد.     باشد در حالت عكس كردن گزينهيادتان كند! همان گزينه جواب صحيح اسـت.  استدالل را خراب مي
هـا  ي صحيح انتخاب شود، بنابراين مواظب اين گزينـه اي از متن استدالل، عيناً به عنوان گزينهاين طور نيست كه جملهمعموالً » فرض پنهان«

تـر از سـؤاالت   موالً خيلي صددرصد شبيه صورت سؤال نيستند و بعضاً ديده شده كوتـاه هايي كه استاندارد هستند، معدر سؤاالت استدالل مشابه آنباشيد. 
يادتـان باشـد،    .تـر پاسـخ دهيـد   هاي منطقي راحتتوانيد اين سؤاالت را با تبديل به گزارهمي نيز از اين قاعده مستثني هستند). باشند (ولي برخياصلي مي

  استفاده شده است.سؤاالت قيض زياد در پاسخ به اين نوع هاي شرطي و قانون عكس نقواعدي نظير گزاره
ي صحيح اين طور نيست گزينهرا معلوم كنيد و بدانيد كه  دوطرف تناقضها برويد، اول تكليف قبل از اين كه سراغ گزينه» تناقض در متن«در سؤاالت 

كند و يا يـك طـرف را تأييـد    معموالً دو طرف را تأييد ميي صحيح كه فقط يك طرف تناقض را تأييد كند، يا يك طرف را نقض كند و گزينه
ـ البته منتظر اين نباشيد كه خيلي شيك و صريح! اين كار در گزي .كندكند و طرف دوم را به صورت تلويحي و غيرمستقيم تأييد ميمي هـا  هن

ها، سعي كنيد بفهميد اند، قبل از رفتن سراغ گزينهبنا شده» لوليعلت و مع«ي در سؤاالت تقويت و تضعيف، معموالً اكثر سؤاالت براساس رابطهانجام شود! 
هـاي ديگـر را بيـان    و علـت قبول ندارد را  علتاي باشيد كه اين چه چيزي عنوان كرده است، اگر سؤال تضعيف بود، دنبال گزينهعلت طراح چه چيزي را 

  را قبول ندارد!  علت ديگريو هيچ قبول دارد را  علتن هميفقط اي جواب است كه كرده است و اگر سؤاالت تقويت بود، گزينه
  از اين مبحث سؤال مطرح شده اسـت، امـا اگـر هـم مطـرح شـد، نگـران نباشـيد،          86بار سال يناميدوارم امسال خبري از سؤاالت تحليلي نباشد (چون آخر

را در  يتري بارم سواالت استدالل منطقگيري از متن بيشو نتيجه نفرض پنها االتؤرسد سنظر ميبه .چون فقط تحليل و دقت براي پاسخگويي الزم است!)
  باشد.  آزمون امسال داشته

توانيد انجام دهيد، چون اگر كمي باهوش زند و البته در پاسخگويي به اين سؤاالت ريسك هم ميحرف اول را ميو تمركز دقت ها، كفايت دادهـ در قسمت 
 (كه البته مـن ايـن را   آن دسته است وها جزكفايت دادهسؤاالت افتد و اگر قرار است تستي را كمي شانسي بزنيد!! اق ميباشيد به راحتي حذف دو گزينه اتف

   .)البته داوطلبان قوي نبايـد بـه ايـن موضـوع اصـالً فكـر كننـد        و كنم، فقط كساني كه به شانس اعتقاد بااليي دارند، اين كار را انجام دهند!توصيه نمي اصالً
  تواند كمي به شما كمك كند:  ها تحليل زير هم ميمورد كفايت دادهدر 
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  »هاها در كفايت دادهگزينه«
 گزينه صحيح 

  )4گزينه (  )3گزينه (  )2گزينه (  )1گزينه (  سال  1

  3  2  3  2  90سال
  3  3  1  3  91سال
  3  2  3  2  92سال
  3  1  4  2  93سال
  2  3  1  4  94سال
  3  2  3  2  95سال
  3  2  2  3  96سال
  2  3  2  3  97سال

  22  18  19  21 جمع

  
البته ممكـن اسـت    !) دارد4سؤال اختصاص به گزينه ( 3در هر سال،  97و94 هايغير از سال توان از جدول فوق آموخت، اين است كهاي كه مياولين نكته

 5ولي احتمالش كم اسـت بنـابراين سـعي كنيـد حـداقل       وجود داشت)، )4دو گزينه ( 97و94 هايسال بينيد درطور كه مي(همان اين معادله به هم بخورد
يـا حـداقل    3سؤال ديگر  5نبود با احتمال اينكه از بين  4ها ها معلوم شود، مثالً اگر بين آنتر را مطمئن جواب دهيد تا تكليف گزينهتر و قطعيسؤال راحت

را تقريباً از  4) بود، در پنج سؤال باقيمانده فكر 4ها قطعي (تا از جواب 3سؤالي كه حل كرديد،  5از  به سراغ حل برويد و يا اگر مثالً ،است 4ها تا از جواب 2
 به شك افتاده و يا فرصتش كم است )4) و (2( خورد و آن وقتي است كه داوطلب بين گزينهاين موضوع جاي ديگري هم به درد مي ذهن خود بيرون كنيد!

طور كـه  همان .)رسيمدرصد مي 50سرعت به يك سؤال با شانس ها به تنهايي كار راحتي است و بنابراين به ردن هر يك از دادهها رد ك(در بسياري از تست
ـ ) 3تـوان گفـت (  فقط مـي  توان نظر خاصي داد.هاي ديگر نميبنابراين روي گزينهها تقريباً قانون خاصي ندارد. بينيد، توزيع ساير گزينهدر جدول مي  ايدش

ها هـم ضـروري بـه    در آخر ذكر اين نكته در مورد سؤاالت كفايت داده ) است، خيلي معلوم هستند!3ها گزينه (كه جواب آن يتر باشد ولي معموالً سؤاالكمت
ه داشته باشيد كه ها عاجز است؛ توجكند ولي در مقابل سؤاالت كفايت دادهرسد كه بعضاً ديده شده داوطلبي سؤاالت حل مسأله را به خوبي حل مينظر مي

ها را در مـتن سـؤال   اند؛ بنابراين بيشتر اوقات اين كه دادهها منتقل شدهها به دادهاند كه اطالعات متن آناكثر سؤاالت كفايت داده، سؤاالت حل مسأله بوده
بعضاً  يك حسن هم دارد كه هاكفايت داده و البته كهكند شكل يك سؤال حل مسأله به آن نگاه كنيم و آن را بخوانيم، كار را كمي راحت مي قرار دهيم و به

  ها تا آخر حل شود.الزم نيست مسأله كفايت داده
ي بدون خطا به يك سؤال حداقل سه سؤال به راحتي قابل پاسخگويي هستند و البته توجه كنيد، ظاهراً قرار است، گزينه تصحيح جمالتـ در قسمت 

هميشه  ،بود يسؤال 5 تصحيح جمالت ها كهبحث دارم!! بقيه سال هم نيست (غير از يك سال كه من روي آن هنوزاختصاص يابد، ولي اين هميشه قطعي 
سؤال باقيمانده آنجاهايي كه شك داريد،  2تواند در برخي جاها كه سه سؤال را قطعي بلديد كمك كند تا در اين موضوع هم مي ) بود.)4( جواب يك سؤال

   ) است.4يكي از آن دو سؤل گزينه ( احتمال زياد) نبود به 4ايد، گزينه (گيريد، مثالً اگر در سه سؤالي كه با يقين جواب دادهتر تصميم بكمي قاطعانه
به غير از خيلي مورد نظر طراحان براي غلط دانستن نيستند.  ،كلمات عربي اگر در معني درست به كار رفته باشند معموالًدر اين بخش توجه كنيد كه 

 شوندكه اكثر سؤاالت از اين صفحات طرح مي 672تا  661مطالب صفحات ) و 649تا  632ت (صفحا و قواعد جمعبرداري و حشو گرتههاي بحث
 نكات دستوري مهم مانند: مطابقت فعل و فاعل، همچنين بخوانيد. و بارها و بايد بارهاگيرند) (تيتر: نكات مهم كه بيشتر موردنظر طراحان سؤال قرار مي

مرور كنيد و بارها نيز توجه كنيد. در فرصت باقيمانده كتاب را حتماً  655تا  652مطالب صفحات  به و همچنين »را«ي لفظي و كاربرد حذف فعل به قرينه
ها صفحات را هاي ديگر بايد با توجه به تيتربديهي است در كتاب .عنوان شده است 1396(صفحات بر اساس كتاب چاپ ارديبهشت  به خاطر بسپاريد 

  بار مطالب مربوطه را دوباره بخوانيد.اي يكو بنابراين هفته دانمميآور در كمترين زمان بنده شخصاً تصحيح جمالت را بسيار نمره ).شناسايي كنيد
سعي كنيد اين آسان باشد.  ،خصوصاً اگر حل مسألهباشد» سازنمره«تواند براي شما اگر متن خوب ترجمه شده باشد، كامالً مي درك مطلبـ در قسمت 

  زمان كافي متن را بخوانيد.  ي از دست ندهيد و حتماً با اختصاصقسمت را به راحت
تواند در مدت زمان كم اتفاق بيفتد و بنابراين اين سؤال درست از مجموع سؤاالت درك مطلب و تصحيح جمالت به راحتي مي 10يا  9كسب تذكر مهم: 

و حتي بعضاً  ثانيه 15توان به آن در كمتر از جمالت را كامالً جدي بگيريد. يادتان باشد، ارزش يك سؤال تصحيح كه مي دو قسمت، خصوصاً بخش تصحيح
   رياضي عمومي ارزش دارد! سؤاالتدرصد حل يك  70و حدود  سخت است حل مسألهو يا داده جواب داد، مساوي يك سؤال كفايت  چند ثانيه
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  2و  1در مورد رياضي عمومي   

  هـاي سـال  در ) بـود، ولـي  2)، بيشتر از سؤاالت رياضي عمـومي ( 1معموالً سؤاالت رياضي عمومي ( 96و  94، 93 ،92 هايسال گذشته به جز سال ششدر 
ي مديريت حسابداري انتخـاب شـده   ز رشتهكه كالً طراح اشتباهاً ا 95(در سال سؤال مطرح شده بود.  15به طور يكسان از هر كدام  97و96 ، 94 ،93 ،92 

  شود، خيلي سخت نيستند و كامالً عرف و حتي تكراري هستند.  ) مطرح مي2معموالً سؤاالتي كه در رياضي (مورد است!) بود كه بررسي بي
نتگرال خط و انتگـرال سـطح هـم كـه در كـالس      افصل و البته ( اندواقعاً ساير سؤاالت هيچ وقت سخت نبوده ،به غير از سؤاالت انتگرال سطح و انتگرال خط

شـما بايـد در مـورد    پـس  ) آور خواهد بود!ها را خوب خوانده باشد، سؤاالت كنكور براي او خندهاگر كسي آن و در كتاب آورده شده استباالتري از كنكورها 
را خـوب   كتـاب ن است توأم با سؤاالت كمي سخت باشـد اگـر   ) ممك1، چون اتفاقاً رياضي عمومي (دهيد خرجبه  ي)، دقت بيشتر1االت رياضي عمومي (سؤ

 كتـاب ) در 1در اين مورد هيچ نگراني نخواهيد داشت، تقريباً تمامي سؤاالت سخت ممكـن از مباحـث رياضـي عمـومي (     مطمئن هستممطالعه كرده باشيد، 
طـور كـه همگـان    و همـان  !نباشد كتابكرد كه شبيه آن در سختي را طرح دانم نه امسال بلكه در ساليان آتي هم بتوان سؤاالت و واقعاً بعيد مي داردوجود 

 100سال اخير بود (به طوري كه فقط يك نفـر   10در  MBAي ترين كنكور رياضي رشتهكه سخت 96بسياري از سؤاالت كنكور  و يا شبيهعين دانند مي
  در كتاب وجود دارد. هم همواره هاي ديگرسال و 97عين سواالت سال  هاي مدرسان شريف وجود داشت.زده بود) در كتاب

سـؤال   30ننـد در  بتواننـد حـل ك   برخـي سؤال نسبتاً قابل اعتنا كه فقـط   5يا  4زنم باشد و حدس مي آسان دانمميبعيد  98سال ر مورد سؤاالت رياضي د
  .96سال  به سؤاالت يعني چيزي شبيه ؛هاي گذشته)رياضي و ژئوفيزيك برخي سال ،مكانيك ،سطح سؤاالت عمران(سؤاالتي هم گنجانده شده باشد

  نزنيد.» غلط«اگر سؤاالت سخت باشد، براي همه اين گونه است، پس لطفاً براي كسب درصد باال توجه:
  هيـد  توانيـد در دانشـگاه صـنعتي شـريف ادامـه تحصـيل د      مـي  30باشد، با درصـد زبـان حـدود     %75در حدود  GMATرياضي و ـ اگر ميانگين دو درس 
تا  1هاي رتبه ، جزوباشد 40با درصد زبان حدود  85 حدود اگر ميانگين اين دو درسي تك رقمي بياوريد!) توانيد رتبهبزنيد مي 45(البته اگر زبان را باالي 

  .)تر خواهد آمدميانگين پايين بديهي است وقتي سؤاالت سخت باشد اين .بستگي دارد همضريب سختي سؤاالت  (البته اين موضوع به آزمون خواهيد بود 5
 70نفـر بـاالي    6فقط  93نفر اول سال  15ين باند و از درصد زده 70فقط سه نفر باالي  92نفر اول سال  15نباشيد، از بين  GAMTـ خيلي نگران درس 

  اخير باشد) سال  5اين كه ضريب سختي سؤاالت مانند  بزنيد (با فرض 70را باالي  GMAT) البته من انتظارم از شما اين است 80اند! (و البته كمتر از زده
برخي افراد باال رفت و اين به دليل آسان بودن بيش از حد رياضي و اختصاص در  GMATدرصد درس  95و  94البته ذكر اين نكته الزم است كه در سال 

ميـانگين   96و در سـال   67هـا حـدود   رقمـي انگين درصد تكو آسان بود هم مي مضحككه رياضيات بسيار  95در سال حتي  بود. GMATوقت بيشتر به 
  ها تقريباً مشابه موارد فوق بوده است. هم ميانگين 97بود و در سال  52نفر اول حدود  GMAT ،10درس 

و  92نفر در سال  3فقط نزده است و  100س هيچ ك 93و  92نفر اول سال  15ن از بين چونباشيد  !!نباشيد هم باشيد و هم در رياضي 100ـ دنبال درصد 
باشد،  95و  94 ،91 ،90هاي درصد بوده است. (هر چند اگر سؤاالت مانند سال 78اند و ميانگين نفرات چهارم تا نهم حدود زده 90باالي  93نفر در سال  6

تر را و حتي كمي سخت 94و  93 ،92هاي سال سؤاالتي در حد آزمون هم دست پيدا كنيد و من البته اميدوارم برخي دوستان 100يد به درصد توانشما مي
، اين ميانگين اي شدنانتظار داريم با تك دفترچهالبته  ،بوده 83هاي تك رقمي حدود زده بود و ميانگين رتبه 100هم يك نفر  96در سال  )بزنند! 100هم 

  حتي با ضريب سختي سال گذشته، كمي افزايش يابد.

تواننـد مطمـئن باشـند    اند، ميزده 80باالي  طور ميانگينبه هاي جامع مدرسان شريفها خوب است و در آزمونياضي آنداوطلباني كه رتذكر بسيار مهم: 
و بنابراين اگر در روز آزمون سؤاالت آسان بود و به سرعت توانستند تمام سـؤاالت را جـواب دهنـد     نخواهد زدها باالتر در آزمون اصلي كسي در ايران از آن

در حـين   نبايـد  پـس !!) و زمـان از دسـت داده   شك كرده و دوباره سؤاالتي كه حل كرده را چك كرده ه شوند و به خود شك كنند! (مورد داشتيمنبايد شوك
 GMATل سـراغ درس با اعتماد به نفس كام پس اشتباه كرده باشند و فالن و فالن،در رياضي شايد  كه ، فكر كنندGMATپاسخگويي به سؤاالت درس

 95و  94استفاده كنند، چـون در صـورت آسـان بـودن رياضـي هماننـد سـال         GMATاند، در درسهاي اضافي را كه از رياضي ذخيره كردهبروند و زمان
باز هم نگـران نباشـند، مطمـئن باشـند،      چند سؤال را رها كنند و گر سؤاالت سخت به نظر رسيد،كننده رتبه است. از طرفي اتعيينو زبان  GMATدرس
بروند هر چند اين موضوع به نفع آنـان نيسـت    GMATباز هم با اعتماد به نفس باال سراغ درس ها بزند و بنابراينتر از آنتواند باالكس در كشور نميهيچ

ها را كامـل مطالعـه كـرده باشـند) اگـر واقعـاً       رو باشند (خصوصاً اگر كتابدانم دانشجويان با چنين سؤاالتي روبهل را رها كنند و اساساً بعيد ميكه چند سؤا
 تيـاز،  ام 6/6تواننـد حـل كننـد، بهتـر اسـت حـل كننـد، يادتـان باشـد هـر سـؤال رياضـي             مـي  بـر بـود و  د ولي اگر كمي سخت و زمانناآشنا بود، رها كنن

  به سؤاالت جواب دهيد. امتياز دارد، پس با اين ديدگاه 6/1امتياز و هر سؤال زبان  GMAT 5هر سؤال
   .ايدندادهها جواب ايد يا روز آزمون به آنغلط جواب دادهمدرسان شريف را به طور كامل بررسي كنيد خصوصاً سؤاالتي كه  هاي آزمايشيسؤاالت تمام آزمونـ 

  هـاي قيـدي و وصـفي و نظـاير آن)     و خصوصاً مطالب مورد تأكيد طراحـان (ماننـد سـاختارهاي مـوازي، گـزاره      مانده گرامربان در اين زمان باقيـ در مورد ز
  و همچنين قسمت لغات را بسيار دوره كنيد.
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  سخن آخر     

دقيقه به تمامي سـؤاالت پاسـخ داد و بقيـه وقـت      60توان در حدود تجربه نشان داده است، ميد) باش امسال چنيندانم (كه بعيد مي اگر رياضي آسان باشد
 GMATدقيقه بيشتر براي آن وقت نگذاريد، و سـراغ   90تا  85و اگر حتي رياضي خيلي سخت بود، باز هم در حدود  اختصاص دهيد GMATخود را به 

خواهند براي درس زبان هم وقت بگذارند (البته اين توصيه براي داوطلباني است كه مي دوباره برگرديد.وقت اضافه بياوريد و  GMATمگر اين كه در  برويد
و بعـد از درس   اول از رياضـي گذاري خوب نكرده باشد بايـد حتمـاً تمـام حـق خـود را      و اساساً زبان خوبي دارند. بديهي است اگر كسي روي زبان سرمايه

GMAT ر درس د .بگيردGMAT ًهـا را وقـت بگـذارد و مسـائل را حـل كنـد و اسـتدالل منطقـي و         حـل مسـأله و كفايـت داده   هاي روي بخش خصوصا
 90تـا   85شود كه مثالً به درصـد رياضـي حـدود    متأسفانه اين صحبت از سوي تعداد زيادي از داوطلبان برتر مطرح مي مطلب را با تمركز پاسخ دهد.)درك

، بـه فكـر آن چنـد سـؤال رياضـي      GMATنزده دارند و در حين پاسخگويي به سـؤاالت   (و البته متوسط) رياضي سخت سؤال 4تا  2اند و دست پيدا كرده
هاي آزمايشـي  ايد و آزمونهايي كه خواندهكتاب!! حتماً اين را در وجود خود نهادينه كنيد كه اگر شما با وجود اندخود را نيز خراب كرده GMATو  هستند
هـاي سـال قبـل بلدنـد!! يادتـان      ي آزمونتوانند، چون بقيه حداكثر به اندازهاند و نميايد به آن چند سؤال جواب دهيد بقيه هم نتوانستهتهنتوانس ايدكه داده

نكتـه جالـب    تبه دارد.نقش مهمي در تعيين ر GMATو اگر رياضي آسان باشد و يا خيلي سخت باشد، ) است.2هم مانند رياضي، ( GMATباشد ضريب 
هاي مختلـف (ضـريب سـختي دروس، همگـي سـخت، دو درس سـخت، يـك درس سـخت و ...)         اين كه در چهار آزمون جامع مدرسان شريف تقريباً حالت

اصلي مشكل نداريـد. پـس   سازي كامالً واقعي در اين چهار آزمون را شاهد خواهيد بود و از اين حيث هم روز آزمون ريزي شده است و شما عمالً شبيهبرنامه
  آزمون جامع حضور پيدا كنيد. 4حتماً بدون غيبت و با هر شرايط علمي در اين 

هاي خود سازمان سنجش را طبق زمان كنكور بزنيد و سواالت رشته MBAي رشته 97تا  91روز آخر قبل از كنكور اصلي حتماً سواالت  10در  توجه:
 ها را بر روي سايتاز آن منتخبي هاي ديگر در صورت اضافه وقت مشكل ندارد كهاب دهيد. زدن سواالت رشتهمكانيك، عمران و رياضي را هم حتما جو

www.h-nami.ir  ام كه حتماً در صورتي كه مه قرار دادهادر اد را همچنين سؤاالت منتخب دكتري ساليان گذشته ام.دادهقرار ي اين فايل و در ادامه
  ها را نيز مرور كنيد.توانيد براي تقويت آنايد، ميت (حداقل قسمت حل مسأله) را كامل مرور كردهتس 2000كتاب اصلي، بانك 

برگزاري آزمون بـر روي سـايت قـرار    ساعت بعد از  24تا ي آزمون امسال را حداكثر اگر اتفاق خاصي رخ ندهد و سؤاالت به دستم برسد، سؤاالت و پاسخنامه
ؤاالت فايـل  هاي آزمايشـي و سـ  اي بين سؤاالت آزمون امسال با كتاب، آزمونرصدهاي خود را از قبل بدانيد و همچنين مقايسهتوانيد دخواهم داد و شما مي
ها را با جـواب بـر روي سـايت    ساعت بعد آن 5يا  4(البته شايد زودتر هم اين اتفاق افتاد، به هر حال هر وقت سؤاالت به دستم برسد،  داده شده انجام دهيد
www.h-nami.ir خواهم گذاشت(.    
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