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Fast Grammar کتاب

(صفحه ۲۶۰ها )در در آزمونزنی آموزش نحوۀ تستهای زبان و و گرامر آزمون النگمن مهارت  ۶۰وضیح کامل ت

 تشریحى با پاسخ کامالً MSRT ،EPT ،MHLEهاى هاى سراسرى و آزمونمراه سؤاالت آزمونهبه

 Fast Reading کتاب

 (صفحه 1۲8ها )در در آزمونزنی تست هایآموزش تکنیکهای زبان و آزمونهاى درك مطلب توضیح نکات و مهارت

با پاسخ تشریحى MSRT ،EPT ،MHLEهاى ها و آزمونرشته ۀهم ارشد و دکترى یکارشناسکنکور مراه سؤاالت هبه

:های فوق درخرید اینترنتی کتاب
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FastZaban@تلگرام  در وندىزنگیه مهرداداستاد  آموزش کانال 

تخصصى آموزشى هاى دوره برگزارى زبان- آزمونهاى سؤاالت نمونه و منابع دانلود زبان- هاى آزمون تخصصى سایت
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 ۹۵اسفند   EPTآزمون یهاتستپاسخ تشریحی 

 

 
 

 www.FastZaban.com انتشار فقط با ذکر منبع مجاز است: 
 

توانید با نکات این آزمون را می بخش گرامر از سؤاالت درصد 40ش از ـبی: توجه

 پاسخ دهید! Fast Grammar کتاب ۹بخش ارائه شده در 

 تحلیل گرامر آزمون:

 EPTآزمون  برای بخش گرامربرای آمادگی  Fast Grammarکتاب  های مهمبخشدر زیر 

 هر مبحثشده از مطرحهای . اعداد داخل کروشه تعداد تستآورده شده است تیب اهمیتبه تر

 :دهندنمایش می ۹۵را بر اساس تحلیل آزمون اسفند  از کتاب

 [!تست 1۶] درصد سؤاالت!( ۰۰تا  ۰۰ )بین فعل و شکل صحیح آن در جمله       ۹بخش 
 تست[ ۰] انتخاب کلمات و واژگان زائد     1۵بخش 
 تست[ ۰] و قیدها هاصفت       8بخش 
 تستwish [۰ ]جمالت شرطی و کاربرد      1۶بخش 

 تست[ ۵/۲] هااسم       1بخش 
 تست[ 1] ساختار و اجزاء جمالت ساده       ۰بخش 
 تست[ ۲]  وارهجمالت با بیش از یک جمله       ۰بخش 
 تست[ ۵/1]  مطابقت فاعل و فعل       ۶بخش 
 تست[ ۰]  ضمایر     1۲بخش 
 تست[ 1] کلمهاَشکال      1۰بخش 
 تست[ 1] ساختارهای همسان       ۷بخش 
 تست[ ۰] جابجایی       ۵بخش 
 تست[ 1] حروف اضافه      1۰بخش 
 تست[ ۵/۰] حروف تعریف       ۲بخش 

  

 (ویرایش جدید) Fast Grammarبرگرفته از بخش آخر کتاب 

 وندیزنگیهمهرداد تألیف 
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