
  

 

GMAT گزیده ای از( کتاب  مقدمه چیست؟GMAT )تالیف محمد وکیلی، هادی مسیح خواه و آرش قوی پنجه 
 

ستعداد و آمادگي تحصيلي» ستعداد فرد جهت تحصيل و فعاليت در رشته مديريت مي« ا ستاندارد براي سنجش ا شد. اين آزمويك آزمون ا ن با

صيت فرد را ميداراي بخش شخ ست كه هر يك، ابعادي از  سلط داوطلب بر مباني هاي مختلفي ا سرعت عمل، ت سنجد. در اين آزمون هوش، 

گيرد. اسييتعداد و آمادگي تحصيييلي در اكشر كاييورها در  د قدرو درک و تحليل متون پيچيده و طوالني مورد ارزيابي قرار مي رياضييياو و ني 

شد و  IELTSو يا  TOEFLي  مانند يهاآزمون سي ار شنا صيل در مقاطع كار ضيان ادامه تح شركت در آن براي متقا ست.  شده ا شناخته 

 است. هاي مديريت يك ضرورو دكتراي رشته
 

 GMATالمللی آزمون بین
GMAT  در واقع مخففGraduate Management Admission Test  ،شد شاره  ست. همانطور كه ا شده  GMATا شناخته  آزموني 

 وانتگيرد. به جراو ميمديريت مورد استفاده قرار مي المللي است كه براي سنجش استعداد و آمادگي داوطلبان تحصيل در رشتهدر سطح بين

باشييد.  وزه هاي پايدار افراد مييك درس و يا رشييته ماييخت امتحاني نيسييت، بل ه هدر از برگ اري آن سيينجش توانايي GMATگفت كه 

شود. از آنجا گيرد، طيف وسيعي از مبا ث مقدماتي رياضي، هوش، منطق و آئين نگارش و ويرايش را شامل ميمواردي كه مورد سوال قرار مي

 شود.باشد، عمالً مي ان تسلط داوطلبان بر زبان انگليسي  ني  ارزيابي ميالمللي سواالو به زبان انگليسي ميكه در آزمون بين 

باشد. بخش كميتي شامل سواالو  ل مسأله ( ميVerbal( و كالمي)Quantitativeداراي دو بخش اصلي سواالو كميتي) GMATآزمون 

(Problem Solvingيت داده فا تدالل منطقي )Data Sufficiencyها )( و ك مل سيييواالو اسييي  Critical( و بخش كالمي ني  شيييا

Reasoning( درک مطلب ،)Comprehension( و تصييحيح جمالو )Sentence Correctionباشييد. در اين آزمون همه سييواالو ( مي

 شود.ها شرح داده مياي هستند. در ادامه، هر يك از اين بخشگ ينه 5تستي و 

اي رياضي است، كه تمامي مبا ث رياضي مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و تا  دي از گ ينه 4ه سواالو مجموع حل مسئله: -1

 گيرد.مبا ث داناگاهي را در بر مي

ر این د شود.هاي شرطي و منطقي را شامل مياين سرفصل مبا شي مانند تج يه و تحليل يك متن، بررسي گ اره استدالل منطقی: -2

شود تا به تحلیل یک متن چند خطی بپردازد و سپس به سؤالی که در رابطه با متن پرسیده خواسته میبخش از داوطلب 

ها مستلزم قدرت ذهنی شده پاسخ دهد. سؤاالت استدالل منطقی معموالً از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و پاسخ به آن

 .های حل سواالت متعدد استباال و آشنایی با تکنیک

 اشد.بسواالتي است كه ماهيت رياضي و منطق را تواماً دارد، و هدر از آن سنجش توانايي تعريف يك مسئله قابل  ل مي کفایت داده: -3

 شود.هاي مطالعه متون بلند تخصصي را شامل ميها و ت نيكروش درک مطلب: -4

اين ه مهارو كالمي بعد از مهارو  هدر از آن سنجش تسلط داناجويان بر آئين نگارش و ويرايش است. با توجه به تصحیح جمالت: -5

 گيرد.  ترين ويژگي مهم يك مدير موفق است، در اين سواالو اين مهارو مورد ارزيابي قرار ميگيري مهمتصميم

اي استاندارد باشد. اين آزمون به گونههاي مديريت ميمالک اصلي سنجش داوطلبان رشته GMATدر اكشر كاورها برخالر كاور ما آزمون 

سب ميا ي ميطر اجوياني كه در اين آزمون امتياز بااليي ك اجويان برتر شود. به طوري ه دان اان ني  ج و دان صيل كنند، معموالً در دوران تح

 خواهند بود. 
 

 «GMATچیزی بیش از یک آزمون است؛ 

GMAT  مهارت زندگی در جهان امروز است» 

 

 


