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 مقدمه

لم در و با توجه به اینکه این زبان، زبان نشر ع بر کسی پوشیده نیستزبان انگلیسی  امروزه اهمیت یادگیری   
پیش  زا های اخیر در کشور ما نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته و لزوم یادگیری آن بیشهاست، در سالدانشگاه

 های زبان بطور مستقیم با مبحثشده در آزمونسوم سؤاات مطرحبا علم به اینکه نزدیک یک شود.احساس می
های غدغهنوعی به یکی از دور انگلیسی در ارتباط بوده و آمادگی مناسب برای این بخش از آزمون بهساختار و دست

، کوشش نمودم تا این اثر را برای رفع این نیاز تألیف کنم. های مختلف تبدیل شدهان در آزمونکنندگشرکت
ی زبان به رشتۀ هات در آزمونسازی داوطلبان برای شرکهای متعددی در زمینۀ گرامر و با هدف آمادهکتاب

ی ها دارای اهمیت چنداناند که در آزمونها یا به طرح مباحثی پرداختهولی بسیاری از این کتاب اند،تحریر درآمده
مالی سازند، یا تنها به توضیح اجاهمیت مواجه مینیستند و خوانندگان را با حجم زیادی از نکات گرامری شاید کم

توضیح  و موفق در مند، نظامهای خوباند که ممکن است ناکافی باشد. یکی از کتابکردهنکات معینی بسنده 
های هارتماست که کتاب حاضر بر اساس تشریح و توضیح کتاب تافل انگمن  ،ساختار و دستور زبان انگلیسی

در  شدهای مطرحهام تا با تشریح مهارتبخش گرامر آن تألیف شده است. در این کتاب تاش نمودهگانۀ  21
ی منتخب از هاتست به پاسخ تشریحیو ارایۀ تکمیلی  نکات و ، مباحثافزودن توضیحاتکتاب تافل انگمن و 

اوطلبان دبتوانم به  ،و شفاف بسیار ساده یزبان اب غیره،، تولیمو و MSRT ،EPT، UTEPT، MHLEهای آزمون
 آنها تا حد زیادی کاهش دهم.ده و دغدغۀ یادگیری گرامر را در بین نموکمک  گرامی

، MSRTهای ، کوششی است جهت آماده ساختن داوطلبان برای بخش گرامر آزمونFast Grammar کتاب   
EPT، UTEPT، MHLE، ETPNU، ،ۀمطالع یکتاب هم برا ینا. ...  و تافل های استخدامی،آزمون تولیمو 

شده است.  یطراح (ایدقیقه 21جلسۀ  12تا  31)در  در کاس توسط مدرس یستدر یخودخوان و هم برا
فاف ش و ساده اهمیت خودداری شود و از زبانیکممباحث گرامری اشاره به  زدر این کتاب تاش شده اهمچنین، 

بارات و عکلمات استفاده شده و  دو رنگاز  ،شود. در توضیح مطالب این مجموعه مباحث استفادهتوضیح  برای
 .ندااز دیگر کلمات متمایز شدهدارای نکات مهم گرامری 

 های این کتابقسمت
ها بخش تشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از مباحث گرامری مورد سؤال در آزمون 12این کتاب از    

ونه های نمهمراه تستتنظیم شده و نکات درسی بهنامه درسیک بصورت  ها،بخش یک از کند. هرتمرکز می
نمونه  های پایانی ودقت مطالعه نموده و سپس به سراغ تستها را بهنامهشود درستوصیه می. ارائه گردیده است
 حال، در صورت داشتن محدودیت زمانی برای آمادگی جهت شرکت دربا اینهای مختلف بروید. سؤاات آزمون

 ه و آنها را در اولویتمطالعه نمود و تمرکز بیشتری دقتبا های زیر را کنم بخش، توصیه میهاآزمون هر یک از
 قرار دهید.

 ،MSRT ،UTEPT، MHLEهای آزمون جهتبرای آمادگی  Fast Grammar کتاب های مهمبخش
ETPNUبه ترتیب اهمیت: های استخدامی، تولیمو و آزمون 

 ساختار و اجزاء جمات ساده      3بخش 
 وارهجمات با بیش از یک جمله      2بخش 

 حتماً مطالعه نمایید



 قیدها و هاصفت      2بخش 
 فعل و شکل صحیح آن در جمله      11بخش 
 ساختارهای همسان       2بخش 
 ساختارهای مجهولی     13بخش 
 اَشکال کلمه     13بخش 
 مطابقت فاعل و فعل       1بخش 
 جابجایی       2بخش 
 ضمایر       2بخش 
 هااسم       1بخش 

 
 به ترتیب اهمیت: EPT آزمون برای آمادگی جهت Fast Grammarکتاب های مهم بخش

 درصد سؤاات!( 32)بیش از  فعل و شکل صحیح آن در جمله      11بخش 
 وارهجمات با بیش از یک جمله       2بخش 
 ساختار و اجزاء جمات ساده       3بخش 
 و قیدها هاصفت       2بخش 
 ساختارهای مجهولی     13بخش 
 جابجایی       2بخش 
 wishجمات شرطی و کاربرد      12بخش 
 ساختارهای همسان       2بخش 
 مطابقت فاعل و فعل       1بخش 
 هااسم       1بخش 
 انتخاب کلمات     12بخش 
 اَشکال کلمه     13بخش 

 
 های مختلف این کتاب به شرح زیر است:قسمت

ند، ها حائز اهمیت هست: در این قسمت سعی شده تا مباحثی که در آزمونبه زبان ساده یتوضیح نکات درس. 1
 توضیح داده شوند.به زبان ساده 

های مختلف عنوان شده است. همچنین، نحوۀ ارزیابی از مباحث هر بخش در آزمون ،: در این قسمتدر آزمون. 3
 هایی از آزمون با ذکر نکات ارائه شده است.مثال

است که  که شامل سؤااتی ه شدهیک آزمون نمونه قرار داد ،هر بخش : در انتهایSample Testقسمت . 2
ای توانید در انتههای تشریحی این سؤاات را می. پاسخاندشدهمطرح  طور مکررباز مباحث آن بخش  هادر آزمون

 گیرد.را در بر می 1311 بهمنتا های ادوار گذشته تست این قسمت، سؤاات کتاب مطالعه کنید.

: در انتهای کتاب و ... MSRT ،EPTۀ ادوار گذشت یهامنتخب از مباحث پرتکرار آزمون هایتست ها وآزمون. 3
و  MSRT ،MHLE ،UTEPT ،ETPNUهای ادوار گذشتۀ آزمون از مباحث پرتکرار منتخب هایتستنیز 



منتخب و آزمون  هایتستقرار داده شده است. برای  1311 دی EPTو سؤاات آزمون  1311 بهمنتا  تولیمو
EPT ردیده گها تشریح ی گزینهگردیده و دلیل درستی یا نادرست ارائهتشریحی  های کامـاًپاسخ 1311 دی
 است.

 دهی به سؤاات گرامرهای پاسختکنیک
 (Structure)ای که در سؤاات چهارگزینه ییاز خطاها ییهامثال ،هر بخش یانتها «در آزمون»بخش  در   
 ارائه شده است. مورد توجه است، هاآزمون (Written Expression) یخطا یصسؤاات تشخ یا

 ایینهسؤاات چهارگز
 هانهیگز یناز ا یکی ؛ وشده است یگزینجا یخال یجا یکاز هر جمله با  یبخش ،ایینهسؤاات چهارگز در   

 :سؤاات ینپاسخ به ا ی. براکندیم یلجمله را تکم یمعنا یحبطور صح

 ید:نگاه کن هاینهگز به ابتدا 
 یستیه باکه در جمل یدمتوجه شو پی برده و مبحث مورد نظراغلب به  توانیدیباشند، مکوتاه  هاینهگز اگر -

 ید.باش یزیبه دنبال چه چ
 یبررس دقتساختار آن را به یدکن ی. سعیدابتدا صورت تست را بخوان ها،ینهبودن گز یطوانصورت  در -

واره که هر جمله ید. دقت کنمشخص کنید هااز طریق شمردن تعداد فعل راها وارهتعداد جملهکرده و 
. یدها باشهواراتصال جمله یبرا یمناسب ۀدهندربطفعل داشته باشد؛ به دنبال  یکفاعل و  یک یستیبا

تا به  یدناستفاده ک هاینهاز روش حذف گز اید،یده. اگر هنوز به پاسخ نرسیدکن یها را بررسسپس، گزینه
 ها را نیز بررسی نمایید.در گزینه ترتیب صحیح کلماتدر این موارد، حتماً  .یدپاسخ برس

شما  یابانتخ ینۀکه گز یدکن دقت. یدتا دچار اشتباهات ناخواسته نشو یدها را بخوانگزینه ۀهم یشه: همتوجه
 .باشد یلغات اضاف یدارا یستینبا
 

 خطا یصتشخ سؤاات
 ستییشده و شما با یدهعبارت آن خط کش یاچهار کلمه  یرکه ز یدای مواجه هستبا جمله ،نوع سؤاات ینا در   

 ،MSRT، UTEPT، MHLEهای آزموننوع سؤاات در  ین. ایداست را انتخاب کن «نادرست»که  قسمتی
. شودیسؤااتی مطرح نم ینچن معمواً هاکنکور دانشگاه و EPT هایهستند و در آزمون یجرا و تافل تولیمو

 :برای پاسخ به این نوع سؤاات

 ،ایدپردازید. اگر هنوز به جواب نرسیدههایی که زیر آنها خط کشیده شده بقسمت ابتدا تنها به مطالعۀ   
لمات زیرا ممکن است ک رسی کنید؛از آنها بر کلمات قبل و بعدهایی که زیر آنها خط کشیده شده را با قسمت

دیگر  هایمتقس ،تنهایی صحیح باشند، ولی در بافت جمله و در کنار کلمات دیگر نادرست باشند. در حقیقتبه
اگر هنوز هم به جواب  دهند.هایی در ارتباط با درست یا نادرست بودن این کلمات به شما میسرنخ ،جمله

 وتحلیل کنید تا به جواب برسید.تجزیه جملۀ کامل رااید، نرسیده

  



ترین مباحثی که در این نوع سؤاات بایستی بررسی کنید را به ترتیب اهمیت آنها برای لیستی از مهم ،در زیر   
ام:شما آورده

 ها و قیدهاصفت        2بخش 
 اَشکال کلمه      13بخش 
 فعل و شکل صحیح آن در جمله      11بخش 
 ساختارهای همسان        2بخش 
جمله ها دردهندهربط کاربرد صحیح و هاوارهجملهانواع         2بخش 
 مطابقت فاعل و فعل        1بخش 
 ضمایر        2بخش 
 هااسم        1بخش 
 نکات مربوط به استفادۀ صحیح از فعل      11بخش 
 مجهولی ساختارهای       13بخش 
 یدیق یهاحروف اضافه و عبارت      12بخش 

گویم که توفیق تألیف این اثر را به بنده عنایت نمود و امیدوارم با این کار در پایان، خداوند را سپاس می   
همکاران دانم از همچنین، ازم میوطنان گرامی کرده باشم. کوچک به هم هرچندتوانسته باشم خدمتی 

ام انجا رکتاب  چاپ مراحل زدنیمثالکه با دقت و کیفیت  واحدهای انتشارات جنگل در کلیۀ تاشگرمان
از اساتید و مدرسان گرامی هم که با نظر لطفشان و معرفی این کتاب به ، کمال تشکر را ابراز کنم. دهندمی

ند نیز خالصانه اههای آموزش گرامر انگلیسی تبدیل کردترین کتابدانشجویان عزیز، این اثر را به یکی از پرفروش
تقاضا  ، از شماگرامیمدرسین  و ، دانشجویانداوطلبانآرزوی موفقیت و بهروزی یکایک  ضمنکنم. قدردانی می

زیر با  های ارتباطیتواند در جهت بهبود این اثر مفید باشد را از طریق راهدارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی که می
من در میان بگذارید.
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 بخش اول: اسم

 
یک  امکان و ی، یک چیزای است که به یک شخص، یک ترین نوع کلمات هستند. اسم کلمهها گستردهاسم

 abstractو  «مشاهده: قابلاسم عینی» concreteها به دو نوع اسم کند.اشاره می (love)مثل  مفهومایده یا 
فعول میا مفعول فعل ، فاعلدر نقش  تواناز یک اسم میشوند. می بندیدسته «مشاهده: غیرقابلاسم معنی»

 کرد:استفاده حرف اضافه 
1. The man came. 
2. We invited the man. 
3. I spoke to the man. 

است. در جملۀ دوم،  فاعل the man ،استفاده شده و در نتیجه came قبل از فعل manدر جملۀ اول، از اسم 
 to بعد از حرف اضافۀ manدارد. در جملۀ سوم نیز  مفعولیاستفاده شده و نقش  invited بعد از فعل manاز 

 است. مفعول حرف اضافه the man ،و در نتیجه گرفتهقرار 
 
 

 شمارششمارش و غیرقابلاسامی قابل
شمارش لاسامی قاب .ندشوبندی میدستهشمارش غیرقابلو شمارش اسامی قابلها به اسم شمار نظربطور کلی، از 

 ،شمارشدر مقابل، اسامی غیرقابلرد. استفاده ک عددبکار برد و یا قبل از آنها از جمع یا مفرد توان به شکل را می
از  informationو   water ،happinessهایاسم بست.جمع  آنها را شمرد یاتوان اسامی هستند که نمی

 .هستنداین نوع 

 

 شمارشقابلهای اسامی ویژگی
 استفاده کرد. one یا و an یا  aتوان بعد از حروف تعریف نامعیناز شکل مفرد این اسامی می .1
 مورد استفاده قرار گیرند. few (a)و  those ،these، manyتوانند بعد از این اسامی می. 3
 : بکار بردبا فعل مفرد یا جمع  توانرا میاین اسامی  .2

The book is here./ The books are here. 
بست.جمع   s(e)استفاده از باتوان این اسامی را می .3

 جمع مفرد اسم

 

شمارشقابل  
 

 
a book 

one book 

books 
two books 

some books 
many books 

a lot of books 

 

شمارشغیرقابل  

information 
some information 
much information 

a lot of information 

 
_ 
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 گیرند:نمی s(e)قاعده بوده و در حالت جمع شمارش بی: برخی از اسامی قابلتذکر

Ex. One fish is in the pan. 
       Two fish are in the pan. 

 های تشکیل آنها را ماحظه کنید:قاعده و روشهای بیتوانید انواع جمعمیدر جدول زیر، 

man/ men 
woman/ women 

foot/ feet 
tooth/ teeth 

mouse/ mice 
 تغییر حرف صدادار

series/ series 
corps/ corps 

fish/ fish 
salmon/ salmon 

sheep/ sheep 
deer/ deer 

species/ species 

شتر ]بیبدون تغییر 
ها و انواع ماهی

 برخی حیوانات[

analysis/ analyses 
crisis/ crises 
basis/ bases 

diagnosis/ 
diagnoses 

thesis/ theses 
 esبه  isتبدیل 
 /[/siːz]با تلفظ 

bacterium/ bacteria 
criterion/ criteria 

datum/ data 
medium/ media 

phenomenon/ 
phenomena 

 onو  umتبدیل 
 aبه 

fungus/ fungi 
cactus/cacti 

stimulus/ stimuli syllabus/ syllabi 

 
 iبه  usتبدیل 

calf/ calves 
knife/ knives 
leaf/ leaves 

life/ lives 
loaf/ loaves 
thief/ thieves 

wife/ wives 
wolf/ wolves 

دا صتغییر حرف بی
بعد از افزودن 

(e)s 
child/ children ox/ oxen   اضافه شدنen 

 هم از فعل مفرد و هم از فعل جمع استفاده کرد: بافت جملهتوان با توجه به بعد از اسامی فوق، می
Several large fish live in the pond.            .ماهیهای بزرگ گوناگونی در برکه زندگی میکنند 

 شمارشهای اسامی غیرقابلویژگی
 .استفاده کرد اعدادیا  /an aتوان از نمی قبل از آنها. 1
 .جمع بست تواننمی . این اسامی را3
 شود:استفاده میفعل مفرد اسامی همیشه از  این . بعد از2

The cheese is delicious. 

 شمارشترین اسامی غیرقابلبندی رایجدسته
 سنج/ کمیت(modifier)شمارش و معرف شمارش یا اسامی غیرقابلتشخیص استفادۀ صحیح از اسامی قابل

د. برای راحتی در تشخیص شوواقع میهای زبان مورد سؤال مناسب قبل از آنها، از مباحثی است که در آزمون
 ام:را به تفکیک و به ترتیب الفبایی برای شما آوردهشمارش ترین اسامی غیرقابلرایجنوع اسم، برخی از 
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 :هانوشیدنیو غات ، هامیوهو غذاها  .1
bread, cheese, coffee, juice, milk, salad, salt, soup, sugar, tea, water 
 

Could you get my friend some water?                ممکن است کمی آب برای دوستم بیاورید؟ 

نیز اسامی معنی  . معمواًهستندها )مفاهیم ذهنی( مفاهیم مربوط به احساسات و ایدهگروهی از این اسامی، . 3
 گیرند:در این گروه قرار می

advice, damage, freedom, health, hope, information, intelligence, knowledge, 
sleep, starvation 
 

Little knowledge is dangerous.                                               .دانش کم خطرناک است  

 :اوقات فراغتو مسافرت ، تعطیاتاسامی مربوط به  .2
luggage (baggage), money, public transportation, traffic 
 

There was heavy/a lot of traffic on the roads this morning. 
 ت.ها وجود داشصبح ترافیک سنگینی در جاده زامرو  

 :چیزهای روزمره .3
air, attention, clothing, crime, equipment, furniture, garbage, hardware, 
homework, money, music, news, noise, oil, paper »کاغذ«, poverty, rain, software, 

stuff, time »زمان«, unemployment, weather, work ]بجز در معنای آثار ادبی و هنری[ 

Einstein changed the way we think about space and time. 
 طرز فکر ما را در مورد فضا و زمان تغییر داد. اینشتین  

Don’t make so much noise.                                                          .اینقدر سر و صدا نکن 

 است. شمارشقابلیک اسم « دفعه، بار»در معنای  time: نکته

 :مایعات، فلزات و عناصر شیمیاییگازها، ، مواد، ذرات و مصالح. بسیاری از 2
cement, coal, cotton, silk, wood 
alcohol, DNA, gold, iron, oxygen 

 :های دانشگاهی و ورزشیرشته. اسامی مربوط به 2
anthropology, astronomy, biology, chemistry, economics, electronics, genetics, 
linguistics, mathematics, philosophy, physics, poetry, politics, psychology 

football, gymnastics, soccer, yoga 

 :هااسم بیماری. 1
AIDS, diabetes, fever, obesity, stress 

بوده مفرد هستند(، ولی در اصل  s دارای) شوند: برخی از اسامی به شکل اسامی جمع مشاهده مینکتة مهم
ها بیماری وهای ورزشی فعالیت ،های دانشگاهیاسم رشتههستند. اکثر این کلمات مربوط به  شمارشغیرقابلو 

 استفاده شود: فعل مفرد. دقت کنید که بعد از این اسامی بایستی از هستند

aerobics, economics, genetics, linguistics, mathematics, news, politics 
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Politics is really nasty.                                                             .سیاست واقعاً کثیف است 

 رود:بکار میشمارش اسم غیرقابلعنوان یک همیشه به« خبر؛ اخبار»  news: کلمۀتوجه
Little news is coming from that country. (... are)         .خبرهای کمی از آن کشور میرسد 

 شوند.ختم میics- خاطر سپردن اسامی فوق، دقت کنید که این اسامی اغلب به ه : در بنکتة تستی
 
 

 ها(سنجهای بیان کمیت )کمیتعبارت
 (quantifier)سنج دهد، کمیتآن را نشان میمقدار و اندازۀ قرار گرفته و قبل از یک اسم ای که به کلمه

و برای « چه مقدار، چقدر» how muchشمارش از گویند. برای پرسش در مورد مقدار اسامی غیرقابلمی
 شود.استفاده می« چه تعداد، چند» how manyشمارش از پرسش در مورد تعداد اسامی قابل

 نید:کشاهده میشمارش را مشمارش و غیرقابلهمراه اسامی قابلهای مورد استفاده بهسنجدر جدول زیر، کمیت

 شمارشاسامی قابل معنی شمارشاسامی غیرقابل

all همه، کل all 

most (of)   بیشتر most (of) 

a lot of/plenty of مقدار زیادی، تعداد زیادی a lot of/plenty of 

much مقدار زیادی؛ خیلی، بسیاری many 

more بیشتر more 

some مقداری؛ برخی، تعدادی some 

a little کمی a few 

little کمی، اندکی few 

no هیچ no 

(not) any هیچ (not) any 

none (of) یکهیچ none (of) 
 

None of the news is interesting.                                        .هیچکدام از خبرها جالب نیست 

قرار  جمع شمارشقبل از یک اسم قابلهمیشه   manyو  few ،fewer ،fewest (a)اصطاحات: ۱نکتة 
 ...few students, fewer books, fewest mistakes                                                 گیرند:می

 شود:استفاده میشمارش رقابلغیاسامی از  muchو   little،less ،least (a)ولی بعد از 

a little advice, less work, the least attention... 

و مشتقات  anyو از  مثبتدر جمات غالباً  (...,something, somebody)و مشتقات آن  someاز  :۲نکتة 
 شود:استفاده می سؤالی و منفیدر جمات  (...,anything, anybody)آن 

I have some work to do. 
There aren’t any trees in the garden. 
Do you have any sisters? 
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Ex. We haven’t had                news from the mountain climbers.  )ادوار گذشته EPT(
1) some 
3) none 

2) no 
4) any

و  یمنفو مشتقات آن در جمات   anyو از مثبتو مشتقات آن در جمات   some[ ازهاسنجتی]مبحث کم
 .است 3 ۀنیاست و پاسخ گز یمنف n’thave هم نجای. در اشودیاستفاده م یسؤال

 
 

 a littleبا  little و a few با few تفاوت
few  وlittle  ی ـ؛ ولکنندمی اشاره چیزیک  میزان بودن ناکافی و کمبه  و بوده منفیدارای مفهومa few  و

a little  هستند تریمثبتدارای مفهوم: 
A few students of our school know this.   (اطاع دارند موضوعآموزان از تعدادی از دانش)  

Few students know this.                            (از آن اطاع ندارد یکس باًیقر)ت  

I have a little money, enough for the cinema at least. 
 .(کندکفایت میکه برای سینما رفتن  ل دارمو)مقداری پ  

We must be quick. There is little time. 
 (کافی نیستزمان داریم، ولی  =. )ستکمی باقی مانده ا]خیلی[ بایستی عجله کنیم. زمان   

کار بشمارش مفرد قابلها تنها با اسامی سنجها و کمیت، گروهی از عبارتاشاره شد: همانطور که ۱ نکتة مهم
 زیر را بخاطر بسپارید: نکاتشود. استفاده میشمارش جمع قابلاز اسامی  ،گروهی دیگر عد ازروند؛ و بمی

 های مفرد یا جمعکلمات کلیدی برای استفاده از اسم
برای اسامی 

 مفرد
each every another a/ an one this that 

برای اسامی 
 جمع

both many (a) few various several numerous/ 
abundant 

these/ 
those 

 

Every muscle has its own group of nerves.    .هر ماهیچه گروه عصبی مربوط به خود را دارد 
He decided to leave school for various reasons. 

 او به دایل مختلفی تصمیم به ترک تحصیل گرفت.  

 استفاده شود: فعل مفردو جمع  شمارشقابلبایستی از اسم   the(one of(بعد از  :۲ نکتة مهم
One of the best ways to achieve your goals is to break them down into manageable 
tasks. 

 استفاده شود: فعل مفردو جمع شمارش قابلبایستی از اسم  the(of  each(بعد از : 3نکتة 
Each of the students has a laptop. 

 شمارشغیرقابلو هم قبل از اسامی شمارش جمع قابلهم قبل از اسامی  ،plenty ofو  enoughاز  :4نکتة 
  شود.میاستفاده 
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 (compound nouns)اسامی مرکب 

 شوند.میتشکیل  دو جزء یا بیشترهایی هستند که از اسامی مرکب، اسم

 

 

 

 

 
 

 اعداد
 hundred ،thousand ،million ،«دو جین، دوازده» dozen را با کلماتی مانندها اسم هنگامیکه در تست

 جمعورت بکار رفته باشند، نبایستی بصعدد بعد از بینید، توجه کنید که در صورتیکه این کلمات می trillionیا 
 مورد استفاده قرار گیرند. به مثال زیر توجه کنید:

The brain receives 100 million messages a second. 
 کند.میلیون پیام دریافت می 111مغز در هر ثانیه   

. ولی اگر کلمات فوق گیردجمع نمی sدیگر بکار رفته،  (100)عدد بعد از  millionدر مثال فوق، بخاطر اینکه 
 آنها استفاده شود: شکل جمعبکار روند، بایستی از ( ofهمراه به)و بدون عدد 

The brain stores millions of messages.                         .مغز میلیونها پیام را ذخیره میکند 
 

 

 اسم همراهبهاستفاده از فعل 
 موارد استفاده از فعل مفرد

 :شمارش مفرداسامی قابلهمراه به .1
Each student has a laptop.                                                   تاپ دارد.هر دانشجو یک لپ  

                                                      .The weather is snowy:شمارشغیرقابلهمراه اسامی . به3

 :های دانشگاه و مدرسهدرسهمراه اسم . به2
economics, physics, mathematics, politics, ... 

I think physics is a very interesting subject.            .بنظرم فیزیک درس خیلی جالبی است 

:هابیماریو  هابازی ،هاورزشبا اسم  .3
gymnastics, athletics, bowls,... billiards, dominoes, darts, ... 

 :newsبا کلمۀ  .2
The news isn’t very encouraging, I’m afraid.         کننده نیست، متأسفم.خیلی دلگرم ،اخبار  

نیز بکار برد. در این موارد دقت  عددیهای همراه عبارتتوان بهمرکب را می اسامی: نکتة تستی
رت توان از اسم بصوبکار رفته باشد، هرگز نمی صفتدر نقش اسم مرکب  دارای عدد کنید که اگر 

 استفاده کرد: جمع

He recited a 
6 -page 
صفت مرکب

 
book 
اسم

 from memory.  بکار رفته(صفت )اسم مرکبی که در نقش  

= He recited a book of 1600 pages from memory. 
 ای را از حفظ خواند.صفحه 1211او یک کتاب 
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 :[of ...  +number/ percentage/ proportion/ ...  +the]بعد از الگوی  .2
The proportion of people living alone has increased. 

 کنند افزایش یافته است.زندگی مینسبت افرادی که تنها   

 موارد استفاده از فعل جمع
 :police و clothes ،people، «گَله» cattleبا کلماتی مانند  .1

     .Rita and Marta are coming today:  شمارشغیرقابلیا اسم مفرد با تعداد دو یا بیشتر از دو  .3

 :[شودو اعداد استفاده نمی a/an قبل از این اسامی از]کنند اشاره می یدوقسمتاشیاء با اسامی که به . 2
Where are your gloves? 

  
 1جایگاه و شکل صحیح اسم
 عنوان:به ؛شوداستفاده می هاجایگاهاین در  در آزمون دقت کنید که از اسم

 ]قبل از فعل[: فاعل. 1
An engineer  

designed 
فعل

 the bridge.                                      .یک مهندس پل را طراحی کرد 

 ]بعد از فعل[: مفعول. 3
I 

saw 
فعل

 the engineer.                                                                              .مهندس را دیدم 

 ]بعد از حروف اضافه[:مفعول حرف اضافه . 2
Eric lent the book 

to 
حرف اضافه

 the engineer.                    کتاب را به مهندس امانت داد.   اریک 

 ]بعد از افعال ربطی[: مسند .3

My sister 
is 
فعل

 an engineer.                                                             .خواهرم مهندس است 

 
 

 در آزمون
 :شودسؤااتی مطرح می تشخیص خطا ای و یاهای چهارگزینهتست در بخش این بخش، حثااز مب

 مناسب استفاده نشده باشد: سنجکمیت. ممکن است از 1
This book and much others have been inspected by the school board to  
   A                         B                                            C  
make sure they are appropriate material for children.                             )۰۰۱۱ شهریور MSRT(
         D 

 یکه فقط قبل از اسام much سنجتیاست و کاربرد کم جمع sother راینادرست است؛ ز B گزینۀ
 .استفاده شود manyاز  یستیبا much ی. بجاستین حیصحآن قبل از  رود،یبکار م شمارشقابلغیر

                                         
 کنید. کتاب رجوع 2و  13های بخششکال کلمه و افعال ربطی به برای توضیحات بیشتر در رابطه با اَ 1 
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 شده باشد:ده استفا بصورت جمعشمارش غیرقابلممکن است از یک اسم . 3
In a person’s lifetime, the brain can store 100 trillion pieces of informations. 
                       A                                                                 B                C                    D 

 از آن استفاده شود. جمعاست و نبایستی بصورت شمارش غیرقابلیک اسم  informationاست.  D ،پاسخ

 اسم استفاده شده باشد: جمعنیاز است از شکل  مفرد. ممکن است در جاییکه به اسم 2
Self-confidence is extremely important in almost every aspects of our lives, yet 
                                                     1                                                     2 
so many people struggle to find it. People who lack self-confidence can find it 
            3 
difficult to become successful.                                                              )ادوار گذشته EPT( 
                      4 

 استفاده شود. )aspect( مفردبایستی از اسم  everyاست. بعد از  3، گزینۀ پاسخ

 :شده باشداستفاده  مفرداز اسم  ،. ممکن است در جاییکه به شکل جمع اسم نیاز است3

In studying American folklife, scholars consider a wide range of topics, pursued 
        1                                                                                  2                                       3 
through various form of evidence.                                                         )ادوار گذشته EPT( 
                                4 

، form مفرداسم  ی، بجا3 ینۀدر گز ین،. بنابراشمارش جمع استفاده شوداز اسم قابل یستیبا variousاز  بعد
 .استفاده شود sform جمعشمارش از اسم قابل یستیبا

 ، هر دو اسم جمع بسته شوند:اسم دوماند، ممکن است بجای تشکیل شده اسمهای مرکبی که از دو . در اسم2
Brains cells die at the rate of 100,000 per day by age 60, and they are not replaced  
        A                                              B                        C                                                    
like other body cells. 
                 D 

 است. brain cellsاست. شکل صحیح  A پاسخ، گزینۀ

 شدهساخته سم مرکب که از ا یصفت ، ممکن استگیریهای اندازهمقیاسو  اعداد دارای سامی مرکب. در ا2
 بکار رفته باشد: جمعبصورت 

Man’s three-pounds brain is the most complex and orderly arrangement of matter  
    A                 B                                                                             C 
in the universe. 
       D 

 های آنقسمت شود،استفاده می صفتعنوان است. هنگامیکه از یک اسم مرکب به Bبهترین پاسخ، گزینۀ 
 است. pound-threeصحیح  شکلد. بنابراین، نباش مفردبایستی بصورت 

 استفاده شود: a/anاز  جمعشمارش . ممکن است قبل از یک اسم قابل1
The Industrial Revolution was a time when a great numbers of new inventions were 
                                                         1          2                       3                                           4 
introduced.                                                                                             )ادوار گذشته EPT( 

 استفاده شود. a/anنباید از  ،جمعشمارش است. قبل از یک اسم قابل 2بهترین پاسخ، گزینۀ 



 Sample Test                                        اسم                                                             
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Sample Test 

1. Students with disabilities are often faced with numerous challenge as they  
                        A                                            B                                        C 
progress through their school years.                                                                        )ادوار گذشته EPT( 
                                     D  
2. Serving several term in Congress, Sara Black became an important United  
        A                       B                                                                    C 
States politician.                                                                                     )ادوار گذشته EPT( 
                 D 

3. It is one of the                         in America whose names are based on the 
Native American names.   ۰۰۱۱دی          )                                                                                       EPT(
(A) thousand of towns 
(C) thousands of town 

(B) thousands of towns 
(D) thousand of town 

4. Girls tend to make              careless mistakes because they are more careful. 
(A) fewer (B) more (C) less (D) many 
 )EPT ادوار گذشته(                                                                                                                          
5. The company has a clear strategy to minimize the costs at                  stages 
of the operation.                                                                                   )ادوار گذشته EPT(
(A) every (B) each (C) much (D) all

6. Fluorescent bulbs, which last ten times as long as incandescent bulbs and use 
                                                                A              B                                                 C 
a quarter of the electricity, are now available in several different form that fit  
                                                                                                                      D 
incandescent sockets.  )MSRT                                                                                              (         ادوار گذشته 
 

7. The Millicent Rogers Museum houses five thousands pieces of Hispanic 
                                                                                    A      
and American India jewelry, textiles and other objects documenting the vibrancy  
                                                                            B                            C 
of these cultures                                                                                                                  )ادوار گذشته MSRT( 
               D 

8. A traveler can reach some of the village of the Nile River only by riverboat. 
                                   A                         B                                                C             D 
 )MHLE (          ۰۰۱۱ مهر                                                                                                                         

9. 
(A) The secretary will have the work done by the time we arrive.  ۹۹ بهمن          ) EPT( 
(B) Mary has always wanted to pursue a career in language teaching. 
(C) My parents have contributed a lot to the development of this association. 
(D) One of the soldier opened the door of the submarine and climbed in. 
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های نمونهپاسخ تشریحی تست

 بخش اول

ر د بنابراین،. شمارش جمع استفاده شوداز اسم قابل یستیبا« متعدد، فراوان» numerousبعد از . Cگزینۀ . 1
 .استفاده شود sngechalle جمعشکل  از یستیبا ngeechall مفردی شکل بجا C ینۀگز
 B نۀیدر گز یجه،. در نتشمارش جمع استفاده شوداز اسم قابل یستیبا« چندین» severalاز  بعد. Bگزینۀ . 3

 .استفاده شود sterm شکل جمع از یستیبا term ی شکل مفردبجا
شوند. رد می Dو  Aهای استفاده شود. پس، گزینه اسم جمعبایستی از  one of (the)بعد از  .Bگزینۀ . 2

 شود.هم رد می Cۀ استفاده شود. در نتیجه، گزین اسم جمعبایستی از  thousandsهمچنین، بعد از 
 .«است ییکایآمر یبوم یهاست که نام آن بر اساس نامکایدر آمر یاز هزاران شهر یکی نیا» :ترجمه

سنج توان از کمیتنمی smistake شمارشقابلاز اسم  ها[ قبلسنجکاربرد صحیح کمیتمبحث ] .Aگزینۀ  .3
less  است( استفاده کرد؛ پس، گزینۀ  شمارشغیرقابل)که مخصوص اسامیC شود. با توجه به استفاده رد می
مشابه  همکتاب  ویدیویی آموزشهای فیلمدر ) استفاده شود« کمتر» fewer، بایستی از  carefulmoreاز 
 .(میتست را حل کرد نیا

 .«شوندترند، غالباً کمتر دچار اشتباه میاز آنجا که دختران بادقت» :ترجمه
 A ،Bهای گزینه. شودنمی[ استفاده sstage]اینجا  جمعاز اسم  muchو  each ،everyبعد از . Dگزینۀ . 2
 ششماراسم غیرقابلتوان از یک است که بعد از آن می سنجیکمیت allاست.  Dپاسخ، گزینۀ  شوند.رد می Cو 
 .استفاده کرد شمارش جمعاسم قابلیا 

 .«کار دارد مراحل کل ها درراهکار روشنی برای به حداقل رساندن هزینه ،شرکت» :ترجمه
 Dنتیجه، در گزینۀ  در .شمارش جمع استفاده شوداز اسم قابل یستیبا «ینچند» severalبعد از . Dگزینۀ . 2

 .شوداستفاده  sform جمع، از شکل formبایستی بجای اسم مفرد  severalبعد از 
 استفاده شود. thousand مفرد، بایستی از شکل [five]اینجا  . بعد از اعدادAگزینۀ . 1
 شود. یعنی، در گزینۀاستفاده  شمارششکل جمع اسامی قابلبایستی از  some سنجکمیتبعد از  .Bگزینۀ . 2
B  مفردبجای اسم village  جمعبایستی از اسم svillage  شوداستفاده. 
 مفرد، کاربرد اسم Dاستفاده شود. بنابراین، در گزینۀ  اسم جمعبایستی از  one of (the)بعد از  .Dگزینۀ . 2

soldier اسم جمع از یستیبا ی آنبجا و نادرست است ssoldier  شوداستفاده.
 .«را باز کرد و داخل شد ییایردریدر ز سربازهااز  یکی» :ترجمه
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theو  a/anحروف تعریف بخش دوم: 

و شمارش مفرد قابلقبل از اسامی  anو  aاست. معرفه عامت the و نکره عامت an و a زبان انگلیسی، در 
the  روند. حروف تعریف، نقش بکار میشمارش غیرقابلیا اسامی مفرد و جمع شمارش قابلقبل از اسامی

 گیرند.ده و قبل از آن قرار میکر توصیفرا داشته و همانند صفات، اسم را  صفتدستوری 

 جایگاه حروف تعریف
دهد:را نشان می قبل از اسمجدول زیر، نحوۀ استفاده از حروف تعریف 

Ex. 1) Do it yourself. 
3) Where are you from?

2) The work tired Jim.   ادوار گذشته)  EPT(
4) My wife is engineer.

مانند  یاسم شرویپ کی ای  (a/an, the)فیاز حروف تعر یکیحتماً از  یستیبا شمارش مفردقابل یاز اسام قبل
 engineer شمارش مفردقبل از اسم قابل 3 ۀنیدر گز ن،یاستفاده شود. بنابرا each و every ای ،یصفات ملک

 engineer. anMy wife is:   استفاده شود  anفیاز حرف تعر یستیبا« مهندس»

a/anف تعریف نامعین ودرس اول: حر

آن  بودن (نکره )ناشناختهقرار گرفته و عامت شمارش مفرد قابلاسم یک قبل از  anو  aهمانطور که گفتیم، 
است  anو  aبعد از حرف اول کلمۀ  تلفظ، anیا  aاز استفاده اسم هستند. در زبان انگلیسی، ماک تعیین 

استفاده  anشود، قبل از آن از  تلفظ (a, e, i, o, u)حروف صدادار )امای کلمه ماک نیست(. اگر کلمه با 
آنها با  امای، به کلماتی که ستاارین همنیم. در استفاده ک aاز آن از  قبل؛ در غیر اینصورت، بایستی شودمی

:کنید دقتنوشت کلمات کوتهشود و شروع می u یا h ،oحروف 

حروف تعریف مفرد شمارشقابل اسامی شمارش جمعاسامی قابل شمارشاسامی غیرقابل
××a booka
××an applean

the waterthe booksthe bookthe
 water books×بدون حرف تعریف

 a) ،an ،(the تعریف حروفبایستی حتماً از یکی از شمارش مفرد قابلقبل از اسامی : نکتة تستی
، one، (my, your, her, his, its, our, their) صفات ملکیمانند  پیشروهای اسمییا دیگر 

every  یاeach .استفاده شود
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 :بعد از حروف اضافهد( 
اند.به ترتیب میزان کاربرد آنها در زبان انگلیسی مرتب شده ۀ زیر: حروف اضافتوجه

except through in 
on account of/ based on since on 
by means of according to for 
beside despite after 
but due to before 
as a result of in spite of from 
what/ how about because of by 
as well as instead of against 
prior to in addition to with(out) 

After playing soccer, he drank some orange juice. 
 پرتقال نوشید.بعد از فوتبال بازی کردن، مقداری آب  

In spite of missing the train, we arrived on time. 
رسیدیم. موقعبهعلیرغم نرسیدن به قطار،   

Ex. It is common to think of  as something that takes place in school. 
(A) learn 
(C) to learn 

(B) learning                  ادوار گذشته)  UTEPT(
(D) have learning

از  یستیبا of ۀبعد از حرف اضاف ن،ی. بنابرادار فعل استفاده شود ingاز شکل  یستیاز حروف اضافه با بعد
inglearn  .پاسخ، گزینۀاستفاده شود B است. 

Ex. Cement is produced commercially by to heat a mixture of limestone and clay 
     A      B 

in a large, slowly rotating cylindrical furnace. )ادوار گذشته MSRT(
  C  D 

استفاده شده که صحیح  commerciallyاز قید  produce غیرربطیصحیح است؛ زیرا بعد از فعل  Aگزینۀ 
استفاده شود،  heating اسم مصدر( بایستی از byنادرست است؛ زیرا بعد از حروف اضافه )اینجا  Bاست. گزینۀ 
است. B پاسخ، گزینۀ هم صحیح هستند. Dو  C هایه. گزینto (to heat)نه مصدر با 

:فاعل یا مفعول و در نقش اسمعنوان یک به .2
Cycling is a popular form of exercise. سواری یک ورزش پرطرفدار است.دوچرخه

 :فاعل. در نقش 1.2  
Smoking causes lung cancer.  شود.دخانیات باعث بروز سرطان میاستعمال
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 در آزمون
ها شامل موارد زیر است:آزمون (Structure)ای اشتباهات تستی مبحث فعل در بخش سؤاات چهارگزینهالف. 

نداشته باشد. فاعل مفرد به فعل مفرد و فاعل جمع به فعل جمع نیاز  مطابقت. ممکن است فعل با فاعل خود 1
 دارد.
هوم و مف ها و قیدهای زمانعبارتل به نادرست باشد. برای تشخیص زمان صحیح فعزمان فعل . ممکن است 3

 جمله توجه کنید.
 توانند نقش فعل اصلی را ایفا کنند.نمی toمصدر با و  اسم مصدرفعل نیست.  وارهفعل. 2
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Ex. Electronic timing  for the first time in the 1912 Olympics in 
Sweden. 
(A) were used 
(C) using 

(B) was used 
(D) used

بکار رفته و بعد از آن بایستی از  اسم مصدرنادرست است، زیرا فاعل بصورت  Aاست.  B پاسخ، گزینۀبهترین 
و جمله  نیستفعل  است و وارهفعل اسم مصدرهم این است که  Cاستفاده شود. دلیل نادرست بودن  فعل مفرد

به این دلیل  Dتوانست صحیح باشد(. می Cشد، استفاده می to beاز فعل  usingبه فعل نیاز دارد )اگر قبل از 
 بصورت معلوم بکار رفته است. usedاشتباه است که در این تست با یک ساختار مجهولی مواجه هستیم، ولی 

 ها شامل موارد زیر است:نآزمو اشتباهات مبحث فعل در بخش سؤاات تشخیص خطاب. 
ست عنوان مثال، ممکن ا. ممکن است بجای یک وجه وصفی از فعل اصلی استفاده شده باشد یا بالعکس. به1

 is eatingاز فعل اصلی  eatingاستفاده شده باشد؛ همچنین، ممکن است بجای  ateیا  eatاز  eatenبجای 
 استفاده شده باشد.

 .to eatبجای  eatingاز اسم مصدر استفاده شده باشد؛ مثاً  to. ممکن است بجای مصدر با 3
استفاده  makeاز  to make. ممکن است از شکل نادرست مصدر استفاده شده باشد؛ مثاً ممکن است بجای 2

 شود.
 استفاده شود. شکل سادۀ فعلاز  be. ممکن است بعد از اَشکال مختلف فعل 3
 .استفاده شود سادۀ فعل ز شکلی غیر از شکلاافعال وجهی از بعد ممکن است . 2
 .استفاده شود فعل شکل نادرستاز  beو  haveاشکال مختلف افعال کمکی  از بعد ممکن است .2
بجای وجه وصفی مجهولی از وجه وصفی معلوم  و یا استفاده شود وارهفعلممکن است از شکل نادرست . 1

 استفاده شود یا بالعکس.

Ex. Because it is a healthful way to exercise, aerobic dancing is considered an 
     A      B  C 

excellent method for release tension. )MSRT ادوار گذشته(  
 D 

است. releasing. صورت صحیح استفاده شود اسم مصدراست، زیرا بعد از حروف اضافه بایستی از  Dپاسخ 

Ex. After to have won the 1945 Pulitzer Prize for A Bell for Adano, John Hersey 
     A         B     

wrote a nonfiction book about the bombing of Japan.                                    )تولیمو ادوار گذشته( 
 C  D 

. شکل صحیح to، نه مصدر با استفاده شود اسم مصدراست، زیرا بعد از حروف اضافه بایستی از  Aپاسخ 
having .است 
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Sample Test 

1. Mr. Irani moved to Rasht in 2004, and he there ever since. )EPT ادوار گذشته( 
(A) lives 
(C) is living 

(B) had lived 
(D) has been living

2. I was delighted a former colleague at the conference.     )ادوار گذشته EPT(
(A) to meet 
(C) to have been met 

(B) that meet 
(D) that have met 

3. The widespread use of oil and gas  to make chemicals during the 1920s. 
(A) has begun 
(C) beginning 

(B) began 
(D) begun

4. A: “The professor really looks unhappy to be here.”
B: “I think he  working in this department.” )UTEPT ادوار گذشته(  

(A) is not interested in 
(C) has not been interesting 

(B) is not interesting 
(D) does not have interested 

5. Let’s have buttered doughnut with strawberry jam for tea,  ? 
(۰۰۱۱ دی  EPT(

(A) shall we 
(C) do we 

(B) have we 
(D) are we

10. (A) I’m buying meat and vegetables. (ادوار گذشته       EPT( 
 (B) Fresh vegetables promote health.
 (C) Did you eat all your vegetables?
 (D) You should to eat to much vegetables.

11. Anthropologists face complex problems of analysis and synthesis when they
   A                                                B 

go about the task of description the culture of a group of people.        )ادوار گذشته MSRT(
 C  D 
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12. Jim hasn’t worked since he had a serious accident, )EPT ادوار گذشته( ?
(A) hadn’t he 
(C) hasn’t he 

(B) was he 
(D) has he

13. By the end of next week, Jim  all of the French words he will 
need to know for the final exam. ۹۹ اسفند)  EPT(
(A) would be memorized 
(C) has been memorized 

(B) will have memorized 
(D) memorizes

14. At 9 o’clock tomorrow, I  the examination. )۹۹ خرداد EPT(
(A) was taking 
(C) have been taken 

(B) will be taken 
(D) will be taking

15. John had the mechanic  his car yesterday. )ادوار گذشته EPT(
(A) repairs 
(C) to repair 

(B) repaired 
(D) repair

16. During dives that may reach depths of almost 5,000 feet, an elephant seal can
     A                                B      C 

holds its breath for an hour or more.   )ادوار گذشته MSRT(
 D 

17. Earthquakes that occur under or near the ocean can to generate tidal waves
 A  B   C  D 

known as tsunamis. )تولیمو ادوار گذشته(  

18. At the start of the 5th century B.C., every citizen in Athens can vote as a
     A      B  C  D 

member of the Assembly. ادوار گذشته)  EPT(

19. The enemy may be preparing for a new attack; intelligence sources report that
     A      B 

increased supplies have being brought in. )EPT ادوار گذشته( 
 C  D 

20. I had better to check the engine before going to Shiraz, because it is a long trip
 A   B  C 

from here.  )ادوار گذشته EPT(
 D 
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Fast Grammar

هاصفت
ستفاده ا بعد از افعال ربطییا  قبل از اسمها اغلب را به عهده دارند. از صفتتوصیف اسم یا ضمیر ها نقش صفت
عبارتند از: سازصفتپسوندهای  ترینرایج .(2)توضیحات کامل در بخش  شودمی

-able/ible flexible -ful helpful -ly friendly
-al/ial formal -ic historic -ory obligatory
-ant/ent dominant -ing interesting -ous dangerous
-ary revolutionary -ish childish -some troublesome
-ed edited -ive active -worthy trustworthy
-en wooden -less hopeless -y rainy

ساز هستند. در تمایز صفت یا اسم بودن کلماتی که ساز و هم اسمهم صفت y-و  al-: پسوندهای نکتة تستی
ده باشند اضافه ش اسمشوند، دقت کنید که در صورتیکه این پسوندها به انتهای یک ختم می هابه این پسوند

خواهد بود: صفتیک  موردنظر)یعنی با حذف پسوند، یک اسم باقی بماند(، کلمۀ 

snow  )اسم( + -y = snowy )صفت( nation  )اسم( + -al = national )صفت(

بماند(، کلمۀ  باقی فعلاضافه شده باشند )یعنی با حذف پسوند، یک  فعلپسوندها به انتهای یک ولی اگر این 
خواهد بود: اسمیک  موردنظر

discover  )فعل( + -y = discovery )اسم( remove  )فعل( + -al = removal  )اسم(
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 was takenو  فاعل the soldierمواجهیم. در صورت سؤال،  شدهوارۀ وصفی کوتاهجملهبا یک . Dگزینۀ . 2
رویم:ها میحال به سراغ گزینه است. فعل

شده کاربرد ندارد.در حالت کوتاه toمصدر با تواند صحیح باشد؛ زیرا نمی Aگزینۀ 
 است. در اصل: D[ نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ be + ]قسمت سوم فعل مجهولیبه حالت  by a shotبا توجه به 

The soldier, who was wounded by a shot, was taken to a nearby hospital. 

دار، بصورت زیر در ingو تبدیل فعل به شکل  whoدهندۀ وصفی و حذف ربط کوتاه شدنبوده که پس از 
 آید:می

Being wounded by a shot, the soldier was taken to a nearby hospital. 

 .«شد منتقل یکیدر آن نزد یمارستانیبود، به به شد یزخم یراندازیاثر ت سرباز که بر نآ»: ترجمه
در صورت  .دارد ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هرها[ وارهجمله اجزاء جمله و انواعمبحث ] .C گزینۀ. 2

 :هاگزینه یبررس کتاب(. 3)بخش  میدار وارهجمله کی نجا،یماست. تا ا فعلهم  isو  فاعل wheyسؤال، 
با مرجع  separate فعل جمعجدید به صورت تست وارد خواهد شد. ولی  وارۀجملهیک  A ۀنیگز با انتخاب

 .شودحذف می Aمطابقت ندارد و  (fluid) مفردشفاعل 
 .دهدساختار صحیحی بدست نمی راینادرست است، زهم  B ۀنیگز

 م؛یدار« مایع» fluid اسم فیتوص یبرا شدهکوتاه یوصف ۀوارجمله کیاست که با انتخاب آن،  C ۀنیگز پاسخ،
separated which isfluid   ،به  وبوده در اصلseparated شودیم لیتبد. 

به صورت تست وارد خواهد شد و  دهندۀ مناسبربطجدید بدون  وارۀجملههم نادرست است؛ زیرا یک  D ۀنیگز
D (هم چند تست مشابه این تست حل شده گرامر فست زبان ییویدیودر کاس آموزش شود )نیز رد می. 

از  ریپن درست کردن حیندر  ریش بسته شدناست که بعد از  یاترش و خامه نسبتاً عیما کی ریپنآب»: ترجمه
 «.شودیجدا م شدهدلمه ریش
 :یستن دهندۀ وصفیربطو  فعلدر بدل نیازی به وصفی بدل نیاز داریم.  عبارت ین دو کاما به. بCگزینۀ . 1

 شوند.رد می wasبدلیل داشتن فعل  Dو  A ،B هایگزینه
استفاده شده باشد، در جای خالی  کامادر صورت یک سؤال، قبل و بعد از جای خالی از  هرگاه. Dگزینۀ . 2
تفاده از بین فاعل و فعل نیازی به اس. استفاده شود ۀ آن )بدل(شد هشکل کوتایا از  وارۀ وصفیجملهیستی یا از با

نیاز داریم؛ یعنی، به یک  وارۀ وصفیجملهبه یک  gasبرای توصیف اسم شود. رد می Cگزینۀ : کاما نیست
زمان نقش تواند هممی which د.شورد میو دهنده است فاقد ربط Bگزینۀ  .نیاز داریم فعلو  فاعلو  دهندهربط
نیز هست؛ پس، نیازی به آوردن  makesفعل  فاعل  Nitrogen gas؛ و در اینجا را نیز به عهده بگیرد فاعل

 است. D پاسخ، گزینۀ شود.رد میهم  A گزینۀ فاعل نیست:
هستند که افراد کمی آنها باور غیرقابلدر مورد خودش آنقدر  شهایمردی است که داستان بیل » .Dگزینۀ . 2
 «کنند.باور می را
در اینجا هم برای نشان دادن . شودحیوانات و اشیاء استفاده می افراد، مالکیتبرای نشان دادن  whoseاز 

 یم.نیاز دار whoseضمیر موصولی به  stories مالکیت
 دهندۀ مناسبیک ربطمواجهیم و به  وارهدو جمله. پس، با becomeو  isداریم:  دو فعلاینجا،  در. A گزینۀ. 11

 داشت. وارۀ وصفی خواهیماست که با انتخاب آن، یک جملهپاسخ م A، گزینۀ نیاز داریم. با توجه به مفهوم
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ن ای در طول سالیاهایی از مغز بطور پیشروندهبخش در آنبیماری پارکینسون شرایطی است که » :ترجمه
 «بیند.آسیب می

 م؛یمواجه یوصف ۀوارجمله ۀشدحالت کوتاهبا  D ۀنیدر گز [شدهکوتاه یوصف یهاوارهمبحث جمله]. D گزینۀ. 11
 .نادرست است drawingو  شود لیتبد drawnبه  یستیبوده که با  drawnthat areدر اصل، 

:ی دیگرهاگزینهدلیل درستی 
درستی استفاده شده )بخش )زمان حال استمراری( به مفرداز فعل  the world فاعل مفردبعد از  A ۀنیگز در
 (.2صحیح است )بخش  culture اسمقبل از  popular صفتنیز کاربرد  Bدر گزینۀ  (.کتاب 1

 (.12صحیح است )بخش  culture اسمبعد از « با» with حرف اضافۀهم کاربرد  Cدر گزینۀ 
 «از سراسر جهان است. هبرگرفت یبا عناصر یفرهنگ مشترک مردم کی ۀجهان در حال توسع»: ترجمه

 درس یک تا چهار - پنجمبخش 

 whereبعد از  چون .نیاز داریمواره دو جمله به در ابتدای جمله، whereۀ دهندربطدلیل استفاده از . بDگزینۀ . 1
فعل نیاز  سپس به فاعل و whereمواجه هستیم. بعد از  اسمیوارۀ استفاده نشده، با یک جمله کامادر جمله از 

صحیح  D گزینۀ .را به عهده دارد آن فاعلقرار گرفته و نقش  isفعل وارۀ اول قبل از جمله داریم؛ در واقع،
و نادرست است. سؤالیترتیب کلمات هم  Cو  A هایگزینه تکرار زائد است. در theyضمیر  B گزینۀ است. در

 خواهیم داشت و برای اتصال آنها یک وارهدو جمله؛ پس، استفاده شده دو فعلدر صورت سؤال از . Dگزینۀ . 3
و در  nostrilsفعل آن است. بعد از اسم  haveاول و وارۀ جملهفاعل  Fishم. نیاز داری دهندۀ مناسبربط
فعل است و قبل از آن  are usedنیاز داریم.  nostrilsوصفی برای توصیف  وارۀجمله، به یک وارۀ دومجمله

 whatشود. فقط یک ضمیر است و رد می Aه و یک فاعل نیاز داریم. گزینۀ دهندربطدر جای خالی به یک 
دهندۀ مفعولی است و بعد از یک ربط whomشود. رد میهم  C گزینۀ ، نه وصفی:دهندۀ اسمی استیک ربط

دهنده و هم هم ربط thatاست که در آن  Dگزینۀ  ،شود. پاسخرد مینیز  Bآن به فاعل نیاز داریم، نه فعل: 
فاعل است.

 animalsوارۀ اول هستند. فعل جمله is addedفاعل و  powderواره مواجهیم. . با دو جملهBگزینۀ . 2
بدلیل داشتن  D گزینۀ .نیاز داریم دهندۀ مناسبربطوارۀ دوم هستند. پس، تنها به یک فعل جمله formو  فاعل
ف اضافه ویا حروارۀ اسمی بعد از فعل زیرا جمله ؛وارۀ اسمی نداریمشود. جملهد میر it isاضافی و فعل فاعل 

دهندۀ قیدی بیان هدف یک ربط« منظور به» so that .شودرد میهم  A گزینۀ پس .food اسمنه  ،رودبکار می
 است. و پاسخ این تست

 «.کار کندسخت  یکاف ۀاندازبه یامتحان مهم نیچن یبرا یرم مهم است که ». A گزینۀ. 3
[، بعد از یاسم یهاوارهدرخواست در جمله انیب یجمله ]الگو یدر ابتدا it is importantاستفاده از  لیبدل
 .است صحیح A. پس، گزینۀ میاستفاده کن فعل ۀشکل سادتنها از  یستیبا that یاسم ۀدهندربط
ت رسصعود به کوه او  یبرا یالمللنیکوهنوردان ب ۀبه خدم کههستند  یمحل یراهنماهاشرپاها » .Dگزینۀ . 2

 «.کنندیکمک م
سؤال،  .دارد ازیفعل ن کیفاعل و  کیجمله به  هر صورت   ما فعلدو هم  helpو  areو  فاعل Sherpasدر 
 دیگر نیاز داریم. یک فاعل مناسبو  دهندهیک ربطو به  مجهیامو وارهجمله دو پس، با .ندسته

 .شوندنخواهیم داشت و هر سه رد می دهندۀ مناسبیربط Cو  A ،B هایهنیگز با انتخاب
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 ۹6-1400 هایسال UTEPT، تولیمو و MSRT  ،MHLEآزمون یهاتست

1.             social crusade aroused Elizabeth Williams’ enthusiasm more than 
the expansion of educational facilities for immigrants to the United States. 
(A) No (B) Nothing (C) Not (D) None

2.             as 2500 B.C., the Egyptians used mirrors made of highly polished 
metal.
(A) In early 
(C) Early 

(B) As early 
(D) Was as early

3. The quantum theory states            , such as light, is given off and absorbed 
in tiny definite units called quanta or photons. 
(A) energy that 
(C) it is energy 

(B) that it is energy 
(D) that energy

4. Geysers are found near rivers and lakes, where water drains through the 
soil                         . 
(A) surface below the deep 
(C) the deep below surface 

(B) deep below the surface 
(D) the deep surface below

5. Algebra generalizes certain basic laws             the addition, subtraction, 
multiplication, and division of all numbers.
(A) govern 
(C) have governed 

(B) that govern 
(D) which they govern

6. During the 1850’s, reform movements                   temperance and the 
abolition of slavery gained strength in the United States. 
(A) advocating 
(C) to advocating 

(B) they had advocated 
(D) to advocate when

7. Some procedures used for laboratory analysis of archaeological specimens 
are                 procedures conducted in crime laboratories. 
(A) resemble 
(C) same as 

(B) similar to 
(D) alike

8. In 1938, when Benny Goodman’s orchestra presented a concert at the 
prestigious Carnegie Hall,               was clear that jazz had at last been fully 
accepted.
(A) There (B) Which (C) And (D) It

9.               a continuous mass of water on the Earth’s surface, all continents 
are islands in the strictest sense of the word.
(A) The form of the oceans 
(C) To form the oceans 

(B) Since the oceans form 
(D) That the oceans form

10. The spiral threads of a spider’s web have a sticky substance on them 
......................... insects. 
(A) traps 
(C) which traps 

(B) trap its 
(D) which it traps
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 UTEPT 1400-۹6، تولیمو و MSRT  ،MHLEآزمون یهاتستپاسخ تشریحی 

فاعل آن  enthusiasm ’Elizabeth Williamsاست و  فعل« برانگیختن» rousea. در اینجا Aگزینۀ . 1
(. گزینۀ Fast Grammarکتاب  2صورت گرفته است )بخش  جابجایی فعل و فاعلاست. در صورت سؤال، 

B گفتیم،  درس سوم ،2 بخششود؛ زیرا همانطور که در تذکر مهم رد میnothing  جزو قیدهای منفی نیست
 تنهایی جزو این قیدها نیست )بخشبه هم notاست[.  ضمیریک  nothingدهد ]و بعد از آن جابجایی رخ نمی

توان از است و بعد از آن نمی ضمیرهم یک « کدامهیچ» noneشود. نیز رد می Cکتاب(؛ گزینۀ  درس سوم ،2
 اسمتوان از می« یک ازهیـچ» none of سنجکمیت د از( استفاده کرد ]بعـ crusadesocial)اینجا  اسم

 اسـمتوان از د از آن می( است که بعسنجکمیت) یک پیشرو اسمی noود. شهم رد می Dاستفاده کرد[؛ گزینۀ 
 (.2 بخشرد )گیصورت می جابجایی noد از ه کرد. در این حالت، بعاد( استف crusadesocial)اینجا 

اندازۀ ]تاش برای[ گسترش و توسعۀ امکانات آموزشی برای مهاجرین به مبارزۀ اجتماعی به هیچ: »ترجمه
 «را برنیانگیخت. الیزابت ویلیاماشتیاق  متحدهااتیا
 هاتـالگـوی برابری صفح ـبعد از جای خالـی، برای تشکیـل صحی asه به استفـاده از ـ. با توجBگزینۀ . 3

... as) (as صفت + ، در جای خالی به[as] های نیاز داریم؛ گزینهA  وC  بدلیل نداشتنas شوند. در رد می
 usedفاعل جمله و « هامصری» the Egyptiansصورت سؤال، از ابتدا تا کاما، عبارت قیدی زمان است؛ و 

، با یک جملۀ ساده مواجهیم و به استفاده نشده است ایدهندهربطفعل آن است. از آنجاییکه در جمله از هیچ 
 B پاسخ، گزینۀشود. رد می wasهم بدلیل داشتن فعل اضافی  Dفعل یا فاعل دیگری نیاز نداریم؛ پس، گزینۀ 

)asearly  as( بخش( کتاب  2و  2های استFast Grammar.) 
فلزات بسیار جا داده شده های ساخته شده از ها از آینهپیش از میاد، مصری 3211حتی در سال : »ترجمه

 «کردند.استفاده می
مواجهیم و به یک  وارهدو جملهداریم؛ پس، با  iven(is gو  (states دو فعل. در صورت سؤال D گزینۀ. 2

فعل آن است. در صورت سؤال  statesفاعل و  quantum theoryوارۀ اول، نیاز داریم. در جمله دهندهربط
دهنـده بدلیل نداشتن ربط Cنیاز داریم؛ گزینۀ  دهنـدهربطنداریم؛ پس، در گزینـۀ صحیـح به یک  دهنـدهربط

شـود. همچنین، توجه کنیـد که است و رد می itدارای فاعل اضـافی  Bکنید که گزینـۀ  شود. دقترد می
such as light داریم.  نیز نیاز فاعلدهنده به یک نوعی یک توضیح اضافی است و در جای خالی بعد از ربطبه

است.  is givenفاعل برای فعل  energyدهندۀ اسمی و ربط thatاست که در آن  D پاسخ، گزینۀبنابراین، 
 (.Fast Grammarکتاب  2، درس 2دهنده و فاعل نادرست است )بخش جای ربط Aتوجه کنید که در گزینۀ 

تواند پاسخ صحیح باشد )بخش نمی Aنیاز داریم؛ پس،  اسمبه  deep، بعد از صفت A. در گزینۀ B گزینۀ. 3
هم بعد از  Dشود. در گزینۀ نیاز داریم و این گزینه هم رد می اسمبه  deepهم بعد از صفت  C(. در گزینۀ 2

 Bشود و تنها گزینۀ نیز رد می Dرت اسمی نیاز داریم؛ بنابراین، گزینۀ به اسم/ عبا« زیر » belowحرف اضافۀ 
 (.2بوده و کوتاه شده است )بخش  deep below... which isتواند صحیح باشد که در اصل می
نادرست  Aداریم. گزینۀ  (generalizes)و یک فعل  (Algebra). در صورت سؤال، یک فاعل B گزینۀ. 2

هم به همین  C(. گزینۀ Fast Grammar 3به جمله اضافه خواهد کرد )بخش  فعل اضافییک است؛ زیرا 
 theyدهنده و فاعل است؛ پس، نیازی به ضمیر فاعلی زمان ربطهم D ،whichشود. در گزینۀ دلیل رد می
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 ایاسم  کیبه  زی)صفت و اسم( استفاده شده؛ پس، بعد از آن ن یعبارت اسم کیاز  orاز  قبل. Dگزینۀ . 21
استفاده شود،  صفت کیاز  یستیاست و قبل از آن با اسم exercise جه،ی. در نتمیدار ازین یعبارت اسم کی

]با  vigorous فتصاز  یستیآن با ی[ و نادرست است. بجا-ly دسازی]با پسوند ق دیق lyvigorous. دیقنه 
 کتاب(. 2و  1 یها[ استفاده شود )بخشous-ساز پسوند صفت

 :ی دیگرهانهیگز دلیل درستی

درستی به ingcool صفتاز [ -misساز اسم]با پسوند  ismmechan اسمصحیح است؛ زیرا قبل از  Aۀ گزین
 ’sموردنیاز بعد از  عبارت اسمیهم نقش   mechanismcoolingکتاب(. کل عبارت  2استفاده شده )بخش 

 (.کتاب 2و  13های شود )بخشمحسوب می soccur مفردبرای فعل  فاعل مفردمالکیت را دارد که در واقع 

درستی استفاده شده به natural صفتاز  tionreacو اسم  aهم صحیح است؛ زیرا بین حرف تعریف  Bگزینۀ 
 (.کتاب 2)بخش 

[ -nessساز ]با پسوند اسم nessnervous اسماز  to ۀحرف اضافبعد از نیز صحیح است؛ زیرا  Cگزینۀ 
 (.12استفاده شده )بخش  یدرستبه

عنوان یک واکنش طبیعی نسبت به اضطراب، دمای زیاد کنندۀ داخلی بدن، بهتعریق، سازوکار خنک: »ترجمه
 «افتد.یا ورزش سخت اتفاق می

اسم  Bدر گزینۀ  which ]مبحث مطابقت ضمیر موصولی با مرجع آن[ مرجع ضمیر موصولی .Bگزینۀ . 12
 کتاب(. 2)بخش استفاده شود  whoبایستی از  whichاست؛ بجای  people جاندار

 :ی دیگرهاگزینهدلیل درستی 

 (.کتاب 1درستی استفاده شده )بخش به« تعداد » the number ofاز  A ۀنیگز در

 (.1درستی استفاده شده )بخش به is مفرداز فعل  «تعداد » the number ofبعد از  هم Cدر گزینۀ 

 (.2صحیح است )بخش  the numberبا  مفرد that ofز کاربرد نی Dدر گزینۀ 

 شیسال پ ستیاز ب شتریدو برابر ب باًیتقر برندیلذت م یزمستان یهااز ورزش که یامروزه تعداد افراد»: ترجمه
 «است.

است و کاربرد  جمع sother راینادرست است؛ ز B گزینۀها[ سنجها و کمیت]مبحث اسم .Bگزینۀ . 32
 much ی. بجاستین حیصحآن قبل از  رود،یبکار م شمارشقابلغیر یکه فقط قبل از اسام much سنجتیکم
 (.کتاب 1استفاده شود )بخش  manyاز  یستیبا

اند تا قرار گرفته یمورد بازرس انجمن نظارت بر مدرسه توسط گریدهای کتاب از یاریبسکتاب و  نیا»: ترجمه
 «کودکان مناسب هستند. یبرا آنها مطمئن شوند که مطالب
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 1400 دی  EPTآزمون یهاتست

Structure Part One 
Choose the answer which best completes the following sentences. 

26. Let’s go. It’s of no use                   for them.
1) to be waiting 
3) waiting 

2) to wait 
4) wait

27.                    by a shot, the soldier was taken to a nearby hospital.
1) To wound 
3) Having wounded 

2) Wounding 
4) Being wounded 

28. This is one of those tourist traps that are actually worth                    .  
1) visiting 
3) to visit 

2) be visited 
4) to have visited

29. Charities are nonprofit organizations that                    money to provide 
social services.
1) rise 2) arouse 3) raise 4) arise

30. The woman who                    from inside a burning home Monday remains 
hospitalized. 
1) rescued 
3) would rescue 

2) is rescued 
4) was rescued

31. He knew that the person                     on the door was a law enforcement 
officer. 
1) knock 
3) was knocking 

2) knocking 
4) who knocking

32. The number of people who need help in this local community                    to 
grow each year.
1) have continued 
3) continue 

2) are continuing 
4) continues

33. You’ll notice the difference immediately, and                           . 
1) will everyone else 
3) so will everyone else 

2) everyone else has too 
4) everyone else won’t 

34. Finally, it was proposed that part of the plan                    postponed.
1) be 2) was 3) being 4) to be

35. Most writers would only dream of getting a $10 million payment for a 
book of                    to be turned into a movie. 
1) them 
3) themselves 

2) theirs 
4) they

36.                    one more word, the manager would have fired you. 
1) Should you say 
3) Had you said 

2) If you told 
4) Did you say
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 قاعده: افعال بیهضمیم

present 
 حال ساده

past 
 گذشتۀ ساده

past participle 
 اسم مفعول

 معنی

arise /əˈraɪz/ arose  arisen  تفاق افتادن؛ برخاستنا 
awake /əˈweɪk/ awoke  awoken بیدار شدن 
be /biː/ was/ were  been  بودن 
bear /ber/ bore born/ borne کردنل دنیا آوردن؛ تحمب 
beat /biːt/ beat  beaten  شکست دادن؛ کتک زدن 
become /bɪˈkʌm/ became  become  شدن 
begin /bɪˈɡɪn/ began begun شروع کردن 
bend /bend/ bent bent خم کردن؛ مصمّم بودن 
bet /bet/ bet bet بندی کردنشرط 
bid /bɪd/ bid bid پیشنهاد قیمت دادن 
bind /baɪnd/ bound bound بستن؛ محدود کردن 
bite /baɪt/ bit bitten گاز گرفتن؛ گزیدن 
bleed /bliːd/ bled  bled  خونریزی کردن 
blow /bloʊ/  blew blown  زدنوزیدن؛ اف 
break /breɪk/ broke broken نقض کردن ؛شکستن 
breed /briːd/ bred bred زادوولد کردن 
bring /brɪŋ/ brought brought آوردن؛ موجب شدن 
broadcast 
/ˈbrɑːdkæst/ 

broadcast broadcast  رسانه[ پخش کردن[ 

build /bɪld/ built built ایجاد کردن ساختن؛ 
burn /bɜːrn/ burnt burnt سوختن، سوزاندن 
burst /bɜːrst/ burst burst ترکیدن، منفجر شدن 
buy /baɪ/ bought bought خریدن؛ رشوه دادن 
cast /kæst/ cast cast انداختن؛ ریختن 
catch /kætʃ/ caught caught گرفتن؛ دستگیر کردن 
choose /tʃuːz/ chose chosen انتخاب کردن 
come /kʌm/ came come آمدن؛ حاصل شدن 
cost /kɑːst/ cost cost هزینه داشتن؛ ارزیدن 
creep /kriːp/ crept crept خیز رفتن؛ خزیدنسینه 
cut /kʌt/ cut cut بریدن، قطع کردن؛ چیدن 
deal /diːl/ dealt /delt/ dealt /delt/ مربوط بودن معامله کردن؛ 
dig /dɪɡ/ dug dug کندن، حفر کردن 
dive /daɪv/ dived/ dove (US) dived شیرجه رفتن 
do /du/ did done انجام دادن 
draw /drɑː/ drew drawn رسم کردن؛ کشیدن 
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dream /driːm/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/ خواب دیدن 
drink /drɪŋk/ drank drunk نوشیدن، آشامیدن    
drive /draɪv/ drove driven /ˈdrɪvən/ رانندگی کردن 
dwell /dwel/ dwelt dwelt  شدنساکن 
eat /iːt/ ate eaten خوردن 
fall /fɑːl/  fell fallen افتادن 
feed /fiːd/ fed fed [سالمندان، حیوانات ،

 بیماران[ غذا دادن
feel /fiːl/ felt felt احساس کردن 
fight /faɪt/ fought fought جنگیدن؛ مبارزه کردن 
find /faɪnd/ found found پیدا کردن؛ بدست آوردن 
fit /fɪt/ fit fit مناسب بودن 
flee /fliː/ fled fled فرار کردن 
fly /fla ɪ/ flew flown پرواز کردن 
forbid /fərˈbɪd/ forbad(e) forbidden دغن کردنق 
forget /fərˈɡet/ forgot forgotten فراموش کردن 
forgive /fərˈɡɪv/ forgave forgiven بخشیدن 
freeze /friːz/ froze frozen نجمد شدن، یخ بستنم 
get /ɡet/ got got/ gotten  گرفتن؛ بدست آوردن؛

 خریدن
give /ɡɪv/ gave given دادن؛ بخشیدن 
go /ɡoʊ/ went gone/ been رفتن 
grind /ɡraɪnd/ ground ground آسیاب کردن، خُرد کردن 
grow /ɡroʊ/ grew grown  رشد کردن، بزرگ شدن؛

 کاشتن
hang /hæŋ/ hung hung آویزان کردن 
have /hæv/ had had داشتن؛ خوردن؛ نوشیدن 
hear /hɪər/ heard /hɜːrd/ heard /hɜːrd/ شنیدن 
hide /haɪd/ hid hidden پنهان کردن 
hit /hɪt/ hit hit زدن؛ کتک زدن 
hold /hoʊld/ held held داشتن؛ برگزار کردننگه 
hurt /hɜːrt/ hurt hurt صدمه زدن 
keep /kiːp/ kept kept داشتننگه 
kneel /niːl/ knelt knelt زانو زدن 
knit /nɪt/ knit/ knitted knit/ knitted بافتن 
know /noʊ/ knew known دانستن؛ شناختن 
lay /leɪ/ laid laid گذاری تخم قرار دادن؛

 کردن؛ ]میز[ چیدن
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lead /liːd/ led /led/ led/led/ منجر  راهنمایی کردن؛
 شدن به

lean /liːn/ leant /lent/ leant /lent/ تکیه زدن/ کردن 
leap /liːp/ leapt /lept/ leapt /lept/ پریدن 
learn /lɜːrn/ learnt learnt آموختن، یاد گرفتن 
leave /liːv/ left left ک کردن؛ جا گذاشتنتر 
lend /lend/ lent lent قرض دادن 
let /let/ let let اجازه دادن 
lie /laɪ/ lay lain دراز کشیدن؛ قرار داشتن 
light /laɪt/ lit  lit  روشن کردن 
lose /luːz/ lost lost گم کردن، از دست دادن 
make /meɪk/ made made  ساختن، درست کردن؛

 مرتب کردن
mean /miːn/ meant /ment/ meant /ment/ معنی دادن؛ منظور داشتن 
meet /miːt/ met met  ]ماقات کردن؛ ]نیاز

 برآوردن
mistake /mɪˈsteɪk/ mistook mistaken اشتباه کردن 
mow /moʊ/ mowed mown چمن( زدن( 
pay /peɪ/ paid /peɪd/ paid [ پرداخت کردن، ]پول

 دادن
prove /pruːv/ proved proven/ proved ثابت کردن 
put /pʊt/ put put گذاشتن، قرار دادن 
quit /kwɪt/ quit quit ترک کردن، استعفا دادن 
read /riːd/ read /red/ read /red/ خواندن 
ride /raɪd/ rode ridden  ]اسب، موتور، دوچرخه[

[ سوار  inسوارشدن؛ ]با
 ماشین شدن

ring /rɪŋ/ rang rung زنگ زدن؛ احاطه کردن 
rise /raɪz/ rose risen باا آمدن؛ طلوع کردن 
run /rʌn/ ran run دویدن؛ جاری شدن 
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/ گفتن 
see /siː/ saw seen دیدن 
seek /siːk/ sought sought جستجو کردن 
sell /sel/ sold sold فروختن 
send /send/ sent sent فرستادن 
set /set/ set set  گذاشتن؛ چیدن؛ غروب

 کردن
sew /soʊ/ sewed sewn/ sewed دوختنکردن خیاطى ، 
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shake /ʃeɪk/ shook shaken تکان دادن؛ لرزیدن 
shine /ʃaɪn/ shone shone درخشیدن؛ جلوه کردن 
shoot /ʃuːt/ shot shot )شلیک کردن )به 
show /ʃoʊ/ showed shown نمایش دادن 
shrink /ʃrɪŋk/ shrank shrunk ]آب رفتن؛  ]مقدار،  ]لباس

 یافتن ، ...[ کاهشارزش
shut /ʃʌt/ shut shut کردن بستن؛ تعطیل 
sing /sɪŋ/ sang sung آواز خواندن 
sink /sɪŋk/ sank sunk فرورفتن؛ غرق شدن 
sit /sɪt/ sat sat نشستن؛ نشاندن 
sleep /sliːp/ slept slept خوابیدن 
slide /slaɪd/ slid slid/ slidden ؛ جیم شدنلیز خوردن 
smell /smel/ smelt smelt بو کردن، بو دادن 
speak /spiːk/ spoke spoken حبت کردنص 
speed /spiːd/ sped sped سرعت رفتنبه 
spell /spel/ spelt spelt جی کردنه 
spend /spend/ spent spent خرج کردن، گذراندن 
spill /spɪl/  spilt spilt ریختن؛ پراکنده کردن 
spin /spɪn/ span/ spun spun چرخاندن 
spit /spɪt/ spat/ spit spat/ spit تف انداختن 
split /splɪt/ split split از هم باز کردن؛ شکستن 
spoil /spɔɪl/  spoilt spoilt  دنکرتباه کردن؛ لوس 
spread /spred/ spread spread پخش کردن/ شدن 
spring /sprɪŋ/ sprang sprung پریدن؛ ظاهر شدن 
stand /stænd/ stood stood  تحمل آوردنایستادن؛ 
steal /stiːl/ stole stolen دزدیدن، سرقت کردن 
stick /stɪk/ stuck stuck چسباندن؛ چپاندن 
sting /stɪŋ/ stung stung گزیدن، نیش زدن 
stink /stɪŋk/ stank stunk بوی تعفّن دادن؛ گندیدن 
stride /straɪd/ strode stridden های بلند راه رفتنبا گام 
strike /straɪk/ struck struck/ stricken حمله کردن؛ ؛ زدن، کوفتن

 ردن؛ پی بآمدن ذهن به
strive /straɪv/ strove striven  ستیزه کردن کردن؛تاش 
swear /swer/ swore sworn ؛ فحش دادنقسم خوردن 
sweep /swiːp/ swept swept جارو کردن 
swell /swel/ swelled swollen  زیاد شدنورم کردن؛ 
swim /swɪm/ swam swum شنا کردن 
swing /swɪŋ/ swung swung تاب خوردن؛ چرخیدن 
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take /teɪk/ took taken خوردنردن؛ ؛ بگرفتن 
teach /tiːtʃ/ taught taught یاد دادن، تدریس کردن 
tear /ter/ tore torn پاره کردن 
tell /tel/ told told گفتن؛ افشا کردن 
think /θɪŋk/ thought thought فکر کردن؛ خیال کردن 
throw /θroʊ/ threw thrown انداختن، پرتاب کردن 
tread /tred/ trod trodden  رفتن روی، لگد کردنراه 
understand 
/ˌʌndərˈstænd/ 

understood understood فهمیدن، درک کردن 

wake /weɪk/ woke woken بیدار کردن، بیدار شدن 
wear /wer/ wore worn پوشیدن 
weave /wiːv/ wove woven بافتن، بافندگی کردن 
weep /wiːp/ wept wept گریستن، گریه کردن 
win /wɪn/ won won برنده شدن؛ بدست آوردن 
wind /waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/ پیچیدن؛ کوک کردن 
write /raɪt/ wrote written نوشتن 
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 واژه 213 کتاب لغات ☑

 و ... GRE ،SAT، واژه 1111 هایکتاب لغات ☑

 و آیلتس تافلی ضرور واژگان هایکتاب لغات ☑

کنکورهای ارشد و دکتریهای تست ☑

کلمات  ،متضادها، هامترادفبا ترجمۀ فارسی، جمات مثال ، لغات بندی موضوعیدستهبا 
 ... و با پاسخ تشریحی شده و جامعبندیهای طبقهآزمونلغات،  تلفظ ،نکات تستیخانواده، هم

 

 تنریا داریپا یریادگی بر روش یمبتن ☑
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