
 

 

GMAT 

 استاد عرفانیان: طراح

 04تعدادسواالت:

 2ضریب 
 

 اول 22٪

 01 حل مساله
)نسبت و تناسب، اصل شمول و تشکیل معادله،حساب 

 01 ها کفایت داده ، هوش و بازی با اعدادطرد، مجموع ها(

استدالل 

 01 منطقی
 تمام موضوعات

 کلیه موارد 5 درک مطلب

تصحیح 

 5 جمالت
 کلیه موارد

  01 مجموع

 

 دوم 22٪

)حل معادله، معادله درجه دوم،  ترکیبیات و احتمال،جبر 01 حل مساله

، نامعادله، تعیین عالمت، نامساویها دستگاه معادالت،

هوش و های جبری، اتحادها و تجزیه(،  عبارت، ها رادیکال

 بازی با اعداد
 01 ها کفایت داده

استدالل 

 منطقی
 تمام موضوعات 01

 کلیه موارد 5 درک مطلب

تصحیح 

 جمالت
 کلیه موارد 5

  01 مجموع

 

 سوم 22٪

پذیری و  )قضیه الگوریتم تقسیم، بخش درصد،نظریه اعداد 01 حل مساله

 هندسه...، زوج و فرد بودن، توان و مقایسه اعداد(، 

 01 ها کفایت داده هوش و بازی با اعداد)چهارضلعی ها، زاویه ها و مساحتها(، 

استدالل 

 منطقی
 تمام موضوعات 01

 کلیه موارد 5 درک مطلب



 

 1صفحه

 

 

  

تصحیح 

 جمالت
 کلیه موارد 5

  01 مجموع

 

 چهارم 22٪

)قضیه فیثاغورث، قضیه تالس، اصل دو خط موازی و  هندسه 01 حل مساله

، اشکال تک ها مورب، حجم، هم نهشتی و تشابه مثلث

)سرعت، میانگین وزندار، لگاریتم،  متفرقهپارامتری(، 

قدرمطلق، اعداد اعشاری، مجموعه های اعداد، تصاعدها و ...(، 

 هوش و بازی با اعداد

 01 ها کفایت داده

استدالل 

 منطقی
 تمام موضوعات 01

 کلیه موارد 5 درک مطلب

تصحیح 

 جمالت
 کلیه موارد 5

  01 مجموع

 



 

 2صفحه

 

 مباحث تقسیم بندی MBA وس عنوان در

 2و  1 ریاضی عمومی

 طراح :استاد آقاسی

 04تعداد سواالت:

 2ضریب 

 اول 22٪

آن،انتگرال نامعین،ویژگیهای  ومشتق وکاربردهای تابع،حدوپیوستگی

جلد اول  ۱۷0الی  0۱)ص   رال معین،قضیه اساسی حساب دیفرانسیلگانت

 (0ریاضی 

 دوم 22٪

مختصات )محاسبه معین، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال(، ادامه انتگرال

 50۵الی  ۱۷۱ص ) قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری)تا ابتدای سری توانی

 (0جلد اول ریاضی 

 % دوم22% اول و  22 اول 24٪

 سوم 22٪

سری توانی و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رویه ها، حد و 

 پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر کاربرد مشتق

 (۱جلد اول ریاضی  ۱11الی  0۱ص+ 0باقیمانده مطالب ریاضی )

 چهارم 22٪

کاربرد مشتق جند متغیره،انتگرال دو گانه و سه گانه و کاربردهای آن، 

الی  ۱10ص  ))قضایای گرین و استوکس و دیورژانس( انتگرال روی خم و سطح

 (۱از جلد اول ریاضی  0۷۴

 % چهارم22% سوم و 22 دوم 24٪

 جامع آزمونهای هفتم و هشتم

  MBAزبان

)با رویکرد زبان تخصصی 

 مدیریت(

 طراح: استاد فرید  

 144 :تعداد  سواالت

 1ضریب 

 شود. در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می

 

 


