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 فهرست مطالب
 1 ............................................................................................................................ اسم :اول بخش

 the ...................................................................................... 9 و a/an فیتعر حروف: دوم بخش
 a/an ........................................................................ 9 نینامع فیتعر فوحر: اول درس
 the....................................................11 نیمع فیتعر حرف از استفاده موارد: دوم درس

 11............................................................................................... (pronoun) ریضم: مسو بخش

 11................................................................................ ساده جمالت اجزاء و ساختار: مچهار بخش
 11.................................... باشد داشته فعل کی و فاعل کی یستیبا جمله هر: اول درس
 12....................................دیباش اضافه حرف مفعول چون ییساختارها مراقب: دوم درس
 12............................ دیباش بدل مراقب فاعل کردن دایپ یبرا جستجو هنگام: سوم درس
 19....................................................... دیباش معلوم یوصف یهاوجه مراقب: چهارم درس
 03....................................................دیباش یمجهول یوصف یهاوجه مراقب: پنجم درس

 01........................................................................... وارهجمله کی از شیب با جمالت: مپنج بخش
 01............................................ دیکن استفاده یدرست به هیپاهم ربط حروف از: اول درس
 03............................................... (adverb clauses) یدیق یهاوارهجمله: دوم درس
 72.................................................. (noun clauses) یاسم یهاوارهجمله: سوم درس
 17...................................... (adjective clauses) یوصف یهاوارهجمله: چهارم درس

 21....................................................................... (inversion)( یوارونگ) ییجابجا: مشش بخش
 21.................................................................. یپرسش کلمات از بعد ییجابجا: اول درس
 21..................................................... مکان یدیق یهاعبارت از بعد ییجابجا: دوم درس
 22................. محدودکننده کلمات و یمنف یدیق اصطالحات از بعد ییجابجا: سوم درس
 29.... (were و had، should با) یشرط جمالت در ییجابجا از استفاده: چهارم درس
 21.................................................. سهیمقا انیب یساختارها از بعد ییجابجا: پنجم درس
 so....................21و neither ، norاز بعد کوتاه موافقت انیب در ییجابجا: ششم درس

 22..................................................................(agreement) فعل و فاعل مطابقت: مهفت بخش
 22.................................................................................. فعل و فاعل مطابقت: اول درس
 there ....................................................................................29 و it کاربرد: دوم درس

 31................................................... (parallel structures) همسان یساختارها: تمشه بخش



 32 ..................................................................................................... دهایق و هاصفت: مهن بخش
 33 ............................................................................................. صفت اَشکال: اول درس
 90 ....................... (double comparative) مضاعف یلیتفض یهاصفت: دوم درس
 97 ..................................................................... دهایق و هاصفت یکاربردها: سوم درس
 91 ........................................ حیصح گاهیجا در دهایق و هاصفت از استفاده: چهارم درس
 92 ................................................ دیکن استفاده صفت از یربط افعال از بعد: پنجم درس
 99 ............................ شوندیم برده بکار گاهیجا کی در فقط که ییهاصفت: ششم درس
 99 .................................. دیباش شوند،یم ختم ly- به که ییهاصفت مراقب: هفتم درس

 130 ......................................................................... جمله در آن حیصح شکل و فعل: همد بخش
 130 ............................................................................................یکمک افعال :اول درس
 112 .................................................................................................... هازمان: دوم درس
 113 ..................................................... (question tags) یپرسش ضمائم: مسو درس
 103 ............................................................................................. قول نقل: مچهار درس

 100 ............................................................ فعل از حیصح ۀاستفاد به مربوط نکات: دهمیاز بخش

 102 ............................................................. یمجهول یساختارها به مربوط نکات: ازدهمدو بخش

 173 .................................................................. یدیق یهاعبارت و اضافه حروف: زدهمیس بخش

 172 ...................................................................... (word form) کلمه اَشکال: چهاردهم بخش

 and redundancy) (word choice ........ 111 زائد واژگان و کلمات انتخاب: پانزدهم بخش
 do ............................................................................... 111 و  makeتفاوت: اول درس
 unlikely ............................... 111 و like، alike، unlike، likely تفاوت: دوم درس
 others ............................ 117 و other، the other، another تفاوت: سوم درس
 too .................................................................... 111 و so، such تفاوت: چهارم درس
 get used to ............................. 112 و used to، be used to تفاوت: پنجم درس

 wish ..................................................................... 123 کاربرد و یشرط جمالت: شانزدهم بخش
 123 ....................................................................................... یشرط جمالت :اول درس
 wish ......................................................................... 127 از بعد یساختارها: دوم درس

 



 

 مقدمه

که این و با توجه به این بر کسی پوشیده نیستزبان انگلیسی  امروزه اهمیت یادگیری   
های اخیر در کشور ما نیز مورد توجه زیادی هاست، در سالزبان، زبان نشر علم در دانشگاه

 با علم به اینکه نزدیک شود.پیش احساس می از قرار گرفته و لزوم یادگیری آن بیش
های زبان بطور مستقیم با مبحث ساختار و دستور شده در آزمونسوم سؤاالت مطرحیک

از  نوعی به یکیانگلیسی در ارتباط بوده و آمادگی مناسب برای این بخش از آزمون به
های مختلف تبدیل شده است، کوشش نمودم تا این کنندگان در آزمونهای شرکتدغدغه

سازی متعددی در زمینۀ گرامر و با هدف آمادههای اثر را برای رفع این نیاز تألیف کنم. کتاب
ولی بسیاری از این  اند،ی زبان به رشتۀ تحریر درآمدههاداوطلبان برای شرکت در آزمون

ها دارای اهمیت چندانی نیستند و اند که در آزمونها یا به طرح مباحثی پرداختهکتاب
سازند، یا تنها به ت مواجه میاهمیخوانندگان را با حجم زیادی از نکات گرامری شاید کم

های اند که ممکن است ناکافی باشد. یکی از کتابتوضیح اجمالی نکات معینی بسنده کرده
است من کتاب تافل النگ ،و موفق در توضیح ساختار و دستور زبان انگلیسی مند، نظامخوب

گرامر بخش گانۀ  23های مهارتتشریح و توضیح  اساسبر  Fast Grammarکه کتاب 
ر شده دهای مطرحام تا با تشریح مهارتتالش نموده ،آن تألیف شده است. در این کتاب

 به ریحیپاسخ تشو ارایۀ تکمیلی  نکات و ، مباحثافزودن توضیحاتکتاب تافل النگمن و 
به زبانی بسیار  و تولیمو MSRT ،EPT، UTEPT، MHLEهای ی منتخب از آزمونهاتست
ده و دغدغۀ یادگیری گرامر را در بین آنها تا حد نموکمک  گرامیداوطلبان بتوانم به  ،ساده

 زیادی کاهش دهم.

، کوششی است جهت آماده ساختن داوطلبان برای بخش Fast Grammar Lite کتاب   
کارشناسی  هایکنکور و تافلتولیمو،  ،MSRT ،EPT، UTEPT، MHLEهای گرامر آزمون

 سیتدر یخودخوان و هم برا ۀمطالع یکتاب هم برا ینا. های مختلفدکتری رشتهارشد و 
در همچنین، شده است.  یطراح ای(دقیقه 93جلسۀ  13تا  11)در  در کالس توسط مدرس
 ادهس اهمیت خودداری شود و از زبانیکممباحث گرامری اشاره به  زاین کتاب تالش شده ا

 دو رنگاز  ،این مجموعه شود. در توضیح مطالب مباحث استفادهتوضیح  برایشفاف  و
 .ندادارای نکات مهم گرامری از دیگر کلمات متمایز شدهو عبارات کلمات استفاده شده و 

 حتماً مطالعه نمایید



 های این کتابقسمت
بخش تشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از مباحث گرامری  12این کتاب از    

تنظیم نامه درسیک بصورت  ها،بخش یک از کند. هرتمرکز میها مورد سؤال در آزمون
ها نامهشود درستوصیه میهای نمونه ارائه گردیده است. همراه تستشده و نکات درسی به 

ن حال، در صورت داشتبا اینید. کن حل راهای نمونه دقت مطالعه نموده و سپس تسترا به
کنم ، توصیه میهاآزمون هر یک از محدودیت زمانی برای آمادگی جهت شرکت در

 ه و آنها را در اولویت قرار دهید.مطالعه نمود و تمرکز بیشتری دقتبا های زیر را بخش

، MSRTهای آزمون جهتبرای آمادگی  Fast Grammar کتاب های مهمبخش
MHLE ،UTEPT  تولیمو به ترتیب اهمیت:و 
 ساختار و اجزاء جمالت ساده      7بخش 
 وارهجمالت با بیش از یک جمله      1بخش 
 و قیدها هاصفت      9بخش 
 اَشکال کلمه     17بخش 
 صحیح آن در جملهفعل و شکل       13بخش 
 ساختارهای همسان       3بخش 
 مطابقت فاعل و فعل       2بخش 
 جابجایی       2بخش 
 ضمایر       0بخش 
 هااسم       1بخش 

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

 اهمیت:
 درصد سؤاالت!( 11)بیش از  فعل و شکل صحیح آن در جمله      13بخش 
 و قیدها هاصفت       9بخش 
 ضمایر       0بخش 
 ساختار و اجزاء جمالت ساده       7بخش 
 وارهجمالت با بیش از یک جمله       1بخش 
 مطابقت فاعل و فعل       2بخش 



 هااسم       1بخش 
 ساختارهای همسان       3بخش 
 wishجمالت شرطی و کاربرد      12بخش 

 اَشکال کلمه     17بخش 
 جابجایی       2بخش 
 لیوساختارهای مجه     11بخش 

 
های کنکور به ترتیب برای آمادگی جهت آزمون Fast Grammarکتاب های مهم بخش

 اهمیت:
 درصد سؤاالت!( 13تا  73واره )جمالت با بیش از یک جمله       1بخش 
 ساختار و اجزاء جمالت ساده       7بخش 
 ساختارهای همسان       3بخش 
 جابجایی       2بخش 
 و قیدها هاصفت       9بخش 
 فعل و شکل صحیح آن در جمله      13بخش 
 مطابقت فاعل و فعل       2بخش 
 wishجمالت شرطی و کاربرد      12بخش 

 ساختارهای مجهولی      11بخش 
 

 های مختلف این کتاب به شرح زیر است:قسمت

ی از آزمون با ذکر نکات هایسعی شده تا مثال ،توضیح نکات درس به زبان ساده پس از
 تۀهای ادوار گذشآزمون از مباحث پرتکرار منتخبنیز سؤاالت  هابخش. در انتهای ارائه شود

EPT، MSRT ،MHLE ،و  تولیموUTEPT  این قرار داده شده است. برای  39 خردادتا
ها تشریح هی گزینگردیده و دلیل درستی یا نادرست ارائهتشریحی  های کامـالًپاسخها، تست

 گردیده است.

  



 دهی به سؤاالت گرامرپاسخهای تکنیک
سؤاالت  یا (Structure)ای که در سؤاالت چهارگزینه نکاتیاز  ییهامثال ،این کتاب در   

 ارائه شده است. مورد توجه است، هاآزمون (Written Expression) یخطا یصتشخ

 ایینهسؤاالت چهارگز
 ؛ وشده است یگزینجا یخال یجا یکاز هر جمله با  یبخش ،ایینهسؤاالت چهارگز در   

 :سؤاالت نیپاسخ به ا ی. براکندیم یلجمله را تکم یمعنا یحبطور صح هاینهگز یناز ا یکی

 ید:نگاه کن هاینهبه گز ابتدا -
ه دنبال چه ب یستیکه در جمله با یدمتوجه شو توانیدیباشند، مکوتاه  هاینهگز اگر -

 ید.باش یزیچ
ساختار  یدکن ی. سعیدابتدا صورت تست را بخوان ها،ینهبودن گز یطوالنصورت  در -

 هااز طریق شمردن تعداد فعل راها وارهتعداد جملهکرده و  یدقت بررسآن را به
ته فعل داش یکفاعل و  یک یستیواره باکه هر جمله ید. دقت کنمشخص کنید
ها را زینهگ. سپس، یدها باشوارهاتصال جمله یبرا یمناسب ۀدهندربطباشد؛ به دنبال 

تا  یدناستفاده ک هاینهاز روش حذف گز اید،یده. اگر هنوز به پاسخ نرسیدکن یبررس
 .یدبه پاسخ برس

که  یدکن دقت. یدتا دچار اشتباهات ناخواسته نشو یدها را بخوانگزینه ۀهم یشه: همتوجه

 .باشد یلغات اضاف یدارا یستیشما نبا یانتخاب ینۀگز

 خطا یصتشخ سؤاالت
 دهیعبارت آن خط کش یاچهار کلمه  یرکه ز یدای مواجه هستبا جمله ،نوع سؤاالت ینا در   

ر نوع سؤاالت د ین. ایداست را انتخاب کن «نادرست»که  قسمتی یستیشده و شما با
های کنکور هستند و در آزمون یجرا تولیمو و MSRT، UTEPT، MHLEهای آزمون

 :برای پاسخ به این نوع سؤاالت. شودیسؤاالتی مطرح نم ینچن معموالً هادانشگاه

جواب  پردازید. اگر هنوز بههایی که زیر آنها خط کشیده شده بقسمت ابتدا تنها به مطالعۀ   
رسی ا براز آنه کلمات قبل و بعدهایی که زیر آنها خط کشیده شده را با قسمت ،ایدنرسیده
تنهایی صحیح باشند، ولی در بافت جمله و در کنار کلمات زیرا ممکن است کلمات به کنید؛

یا  هایی در ارتباط با درستهای دیگر جمله، سرنخدیگر نادرست باشند. در حقیقت، قسمت



 اید، جملۀ کاملدهند. اگر هنوز هم به جواب نرسیدهنادرست بودن این کلمات به شما می
 تا به جواب برسید.وتحلیل کنید تجزیه را

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

 مطابقت فاعل و فعل        2بخش 
 ها و قیدهاصفت        9بخش 
 فعل و شکل صحیح آن در جمله      13بخش 
 ساختارهای همسان        3بخش 
 ضمایر        0بخش 
 اَشکال کلمه      17بخش 
 هااسم        1بخش 
 نکات مربوط به استفادۀ صحیح از فعل      11بخش 
 ساختارهای مجهولی       11بخش 
 یدیق یهاحروف اضافه و عبارت      10بخش 

گویم که توفیق تألیف این اثر را به بنده عنایت نمود و در پایان، خداوند را سپاس می   
 وطنان گرامی کرده باشم.امیدوارم با این کار توانسته باشم خدمتی هر چند کوچک به هم

 که با واحدهای انتشارات جنگل در کلیۀ همکاران تالشگرماندانم از همچنین، الزم می
ز ا، کمال تشکر را ابراز کنم. دهندانجام میا رکتاب  چاپ مراحل دنیزدقت و کیفیت مثال

اساتید و مدرسان گرامی هم که با نظر لطفشان و معرفی این کتاب به دانشجویان عزیز، 
ند نیز اههای آموزش گرامر انگلیسی تبدیل کردترین کتاباین اثر را به یکی از پرفروش

 و یان، دانشجوداوطلبانموفقیت و بهروزی یکایک  ضمن آرزویکنم. خالصانه قدردانی می
بود تواند در جهت به، از شما تقاضا دارم هرگونه پیشنهاد و انتقادی که میگرامیمدرسین 

 های ارتباطی زیر با من در میان بگذارید.این اثر مفید باشد را از طریق راه

www.FastZaban.com :سایتوب 
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 بخش اول: اسم

 
، یزچکه به یک شخص، یک ای است ترین نوع کلمات هستند. اسم کلمهها گستردهاسم
در  تواناز یک اسم می. کنداشاره می (love)مثل  مفهومیک ایده یا یک  مکان و یایک 
 کرد:استفاده مفعول حرف اضافه یا مفعول فعل ، فاعلنقش 

1. The man came. 
2. We invited the man. 
3. I spoke to the man. 

 فاعل the man ،استفاده شده و در نتیجه came قبل از فعل manدر جملۀ اول، از اسم 
دارد. در  مفعولیاستفاده شده و نقش  invited بعد از فعل manاست. در جملۀ دوم، از 

مفعول  the man ،و در نتیجه گرفتهقرار  to بعد از حرف اضافۀ manجملۀ سوم نیز 
 است. حرف اضافه

 

 

 شمارششمارش و غیرقابلاسامی قابل

 بندیدستهشمارش غیرقابلو شمارش اسامی قابلها به اسم شمار نظربطور کلی، از 
ز بکار برد و یا قبل از آنها اجمع یا مفرد توان به شکل شمارش را میاسامی قابل .ندشومی
ها را آنتوان اسامی هستند که نمی ،شمارشدر مقابل، اسامی غیرقابلرد. استفاده ک عدد

 .هستنداز این نوع  informationو   water ،happinessهایاسم بست.جمع  شمرد یا

 

 شمارشهای اسامی قابلویژگی

استفاده  one یا و an یا  aحروف تعریف نامعینتوان بعد از اسامی می شکل مفرد ایناز  .1
 کرد.
مورد استفاده قرار  few (a)و  those ،these، manyتوانند بعد از این اسامی می. 1

 گیرند.
 :بکار بردبا فعل مفرد یا جمع  توانرا میاین اسامی  .0

The book is here./ The books are here. 

 بست.جمع   s(e)استفاده از توان بااین اسامی را می .7



 نامتحا شب رورم                                                اسم                                  
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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. 
 

 را مالحظه کنید:های تشکیل آنها قاعده و روشهای بیتوانید انواع جمعدر جدول زیر، می

man/ men 
woman/ 
women 

foot/ feet تغییر حرف صدادار 

series/ series 
fish/ fish 

sheep/ sheep 
species/ 
species 

تر ]بیشبدون تغییر 

ها و انواع ماهی
 برخی حیوانات[

analysis/ analyses crisis/ crises basis/ bases 
 esبه  isتبدیل 

 /[/siːz]با تلفظ 

bacterium/ 
bacteria 

criterion/ 
criteria 

phenomenon/ 
phenomena 

 onو  umتبدیل 
 aبه 

leaf/ leaves life/ lives wife/ wives 
 صداتغییر حرف بی
 s(e)بعد از افزودن 

child/ children    اضافه شدنen 

هم از فعل مفرد و هم از فعل جمع  بافت جملهتوان با توجه به بعد از اسامی فوق، می
 استفاده کرد:

Several large fish live in the pond. 
 (severalبخاطر  جمع)شکل  .کنندزندگی میهای بزرگ گوناگونی در برکه ماهی  

 شمارشهای اسامی غیرقابلویژگی

 .استفاده کرد اعدادیا  /an aتوان از نمی قبل از آنها. 1
 .جمع بست تواننمی . این اسامی را1
 شود:استفاده میفعل مفرد اسامی همیشه از  این . بعد از0

The cheese is delicious. 
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 شمارشترین اسامی غیرقابلبندی رایجدسته

شمارش و معرف شمارش یا اسامی غیرقابلتشخیص استفادۀ صحیح از اسامی قابل
(modifier)های زبان موردمناسب قبل از آنها، از مباحثی است که در آزمون سنج/ کمیت 

ترین اسامی رایجد. برای راحتی در تشخیص نوع اسم، برخی از شوواقع میسؤال 
 ام:را به تفکیک و به ترتیب الفبایی برای شما آوردهشمارش غیرقابل

 

 :هانوشیدنیو غالت ، هامیوهو غذاها  .1
bread, cheese, coffee, juice, milk, sugar, tea, water 
 

. هستندها )مفاهیم ذهنی( مفاهیم مربوط به احساسات و ایدهگروهی از این اسامی، . 1
 گیرند:نیز در این گروه قرار میاسامی معنی  معموالً

advice, damage, happiness, information, knowledge, starvation 
 

Little knowledge is dangerous.                          .دانش کم خطرناک است  

 :اوقات فراغتو مسافرت ، تعطیالتاسامی مربوط به  .0
luggage (baggage), money, traffic 
 

There was heavy/a lot of traffic on the roads this morning. 

 ت.ها وجود داشصبح ترافیک سنگینی در جاده زامرو  

 :چیزهای روزمره .7

air, attention, crime, furniture, news, noise, paper »کاغذ«, poverty, 

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

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

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

 :گازها، مایعات، فلزات و عناصر شیمیایی، . بسیاری از مواد، ذرات و مصالح1

cement, wood 
DNA, gold, iron, oxygen 
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 :های دانشگاهی و ورزشیرشته. اسامی مربوط به 2

biology, economics, mathematics, physics, politics, psychology 

football, gymnastics, soccer, yoga 

 ها:. اسم بیماری2
AIDS, diabetes, obesity, stress 

هستند(، ولی  s دارای) شوند: برخی از اسامی به شکل اسامی جمع مشاهده مینکتة مهم

های اسم رشتههستند. اکثر این کلمات مربوط به  شمارشغیرقابلبوده و مفرد در اصل 
ی . دقت کنید که بعد از این اسامی بایستهستندها بیماری وهای ورزشی فعالیت ،دانشگاهی

 استفاده شود: فعل مفرداز 
aerobics, mathematics, news, politics 

 

Politics is really nasty.                                          .سیاست واقعاً کثیف است 

 ود:ربکار میشمارش اسم غیرقابلعنوان یک همیشه به« خبر؛ اخبار»  news: کلمۀتوجه
Little news is coming from that country. (... are) 

 .رسدخبرهای کمی از آن کشور می  

ختم ics- : در بخاطر سپردن اسامی فوق، دقت کنید که این اسامی اغلب به نکتة تستی

 شوند.می
 
 

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

(quantifier) ارش از ـشمغیرقابلامی ـاس دارـمقورد ـد. برای پرسش در مـگوینمی
how much «شمارش از اسامی قابل دادـتعو برای پرسش در مورد « چه مقدار، چقدر
how many «شود.استفاده می« چه تعداد، چند 

شمارش و همراه اسامی قابل های مورد استفاده بهسنج، کمیتصفحۀ بعد در جدول
 کنید:شمارش را مشاهده میغیرقابل
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 شمارشاسامی قابل معنی رششمااسامی 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  ،اندکیکمی 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 

قبل از یک اسم همیشه   manyو  few ،fewer ،fewest (a)اصطالحات: ۱نکتة 

 گیرند:قرار می جمع شمارشقابل

few students, fewer books, fewest mistakes... 

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

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

در جمالت غالباً  (...,something, somebody)و مشتقات آن  someاز  :۲نکتة 

 سؤالی و منفیدر جمالت  (...,anything, anybody)و مشتقات آن  anyو از  مثبت
 شود:استفاده می

I have some work to do. 
There aren’t any trees in the garden. 
Do you have any sisters? 
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ها تنها با اسامی سنجها و کمیت، گروهی از عبارتاشاره شد: همانطور که ۱ نکتة مهم

تفاده اسشمارش جمع قابلاز اسامی  ،گروهی دیگر عد ازروند؛ و ببکار میشمارش مفرد قابل
 زیر را بخاطر بسپارید: نکاتشود. می

 های مفرد یا جمعکلمات کلیدی برای استفاده از اسم
برای اسامی 

 مفرد
each/ 
every 

a/ an another one this/ that 

برای اسامی 
 جمع

both many/ 
(a) few 

various/ 
several 

these/ 
those 

numerous/ 

abundant 
 

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 دالیل مختلفی تصمیم به ترک تحصیل گرفت.  

فعل و جمع  شمارشقابلبایستی از اسم  the(of  / eachone(: بعد از ۲ نکتة مهم

 استفاده شود: مفرد
One of the chief reasons for the popularity of brick in this area is 
its long life. 

 
Ex. We haven’t had                    news from the mountain climbers. 
(۷۹ اسفند                                                                                                             EPT( 

1) some 
3) none 

2) no 
4) any 

و مشتقات آن  anyو از  مثبتو مشتقات آن در جمالت  someها[ از سنج]مبحث کمیت
 است و پاسخ منفی haven’tدر اینجا هم شود. استفاده می سؤالیو  منفیدر جمالت 

 .است 7گزینۀ 

Ex. The company has a clear strategy to minimize the costs at 
..................... stages of the operation.                                          ۷۹ بهمن) EPT( 

1) every 
3) much 

2) each 
4) all 
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های . گزینهشودنمی[ استفاده sstage]اینجا  جمعاز اسم  muchو  every ،acheبعد از 
است که بعد از آن  سنجیکمیت allاست.  7شوند. بنابراین، پاسخ، گزینۀ رد می 0و  1، 1

 .استفاده کرد شمارش جمعاسم قابلیا  شمارشاسم غیرقابلتوان از یک می

 

 (compound nouns)اسامی مرکب 

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

 

 

 

 

 

 
 

 اعداد

، dozen، hundred ،thousand کلماتی مانندها اسم را با هنگامیکه در تست
million  یاtrillion کار بعدد بعد از بینید، توجه کنید که در صورتیکه این کلمات می

 مورد استفاده قرار گیرند. به مثال زیر توجه کنید: جمعرفته باشند، نبایستی بصورت 

The brain receives 100 million messages a second. 

 کند.میلیون پیام دریافت می 133هر ثانیه مغز در   

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

 استفاده شود:
The brain stores millions of messages. 

 کند.ها پیام را ذخیره میمیلیون مغز  

نیز بکار برد. در  عددیهای همراه عبارتتوان بهمرکب را می اسامی: نکتة تستی

، بکار رفته باشد صفتدر نقش اسم مرکب  دارای عدد این موارد دقت کنید که اگر 
 استفاده کرد: جمعتوان از اسم بصورت هرگز نمی

He recited a 
1600-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 1233او یک کتاب 
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Ex. Girls tend to make                   careless mistakes because they 

are more careful.                                   8۷فروردین                                      ) EPT( 

1) fewer 2) more 3) less 4) many 

سنج توان از کمیتنمی mistakes شمارشقابلاز اسم  ها[ قبلسنج]کاربرد صحیح کمیت
less  شود. رد می 0است( استفاده کرد؛ پس، گزینۀ  شمارشغیرقابل)که مخصوص اسامی

پاسخ،  .استفاده شود« کمتر» fewer، بایستی از  carefulmoreبا توجه به استفاده از 
 است. 1گزینۀ 

 «شوند.ترند، غالباً کمتر دچار اشتباه میاز آنجا که دختران بادقت» :ترجمه

Ex. Man’s three-pounds brain is the most complex and orderly  
           A                      B                                                           

arrangement of matter in the universe. 
           C                                         D 

 شود،استفاده می صفتعنوان است. هنگامیکه از یک اسم مرکب به Bپاسخ، گزینۀ بهترین 
 .است pound-threeصحیح  پاسخد. بنابراین، نباش مفردبایستی بصورت  های آنقسمت

Ex. The Millicent Rogers Museum houses five thousands pieces  
                                                                                                        A      

of Hispanic and American India jewelry, textiles and other  
                                                                                                                       B 

objects documenting the vibrancy of these cultures.    )۷۹ مهر MSRT( 
                             C                                                               D 

 است. A ۀنیپاسخ، گز استفاده شود. thousand مفردبعد از اعداد، بایستی از شکل 
 
 

 
 
 

 

جامع و باکیفیت تدریس نکته ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ

 با تدریس EPTآزمون  اتـگرامر، درک مطلب و لغبه نکتۀ 

  www.FastZaban.comبه سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد 

 03070006000راجعه نمایید:    م
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 theو  a/anحروف تعریف بخش دوم: 
 

قبل از اسامی  anو  aاست. معرفه عالمت the و نکره عالمت an و a زبان انگلیسی، در 
ش شمارغیرقابلیا اسامی مفرد و جمع شمارش قابلقبل از اسامی  theو شمارش مفرد قابل

 وصیفترا داشته و همانند صفات، اسم را  صفتروند. حروف تعریف، نقش دستوری بکار می
 گیرند.ده و قبل از آن قرار میکر

 جایگاه حروف تعریف

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

 

 

 
 

 
 

 a/anف تعریف نامعین ودرس اول: حر

ره نکقرار گرفته و عالمت شمارش مفرد قابلاسم یک قبل از  anو  aهمانطور که گفتیم، 
 تلفظ، anیا  aاز استفاده بودن آن اسم هستند. در زبان انگلیسی، مالک تعیین  )ناشناخته(

حروف صدادار است )امالی کلمه مالک نیست(. اگر کلمه با  anو  aبعد از حرف اول کلمۀ 
(a, e, i, o, u) شود، قبل از آن از  تلفظan رت، بایستی ؛ در غیر اینصوشوداستفاده می

 شمارشاسامی غیرقابل
شمارش اسامی قابل
 جمع

 شمارشقابل اسامی
 مفرد

 حروف تعریف

× × a book a 

× × an apple an 

the water the books the book the 

     water      books × 
بدون حرف 

 تعریف

 ی از ـاز یکبایستی حتماً رد ـارش مفـشمقابلقبل از اسامی : نکتة تستی

 یـصفات ملکد ـمانن یـروهای اسمـپیشیا دیگر  )a ،an ،the( تعریف حروف
(my, your, her, his, its, our, their) ،one ،every  یاeach .استفاده شود 
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استفاده شود.  قیدبایستی از  walk فعل غیرربطیهمراه قیدها[ در جای خالی، به]کاربرد 
 است. 1ۀ پاسخ، گزین

Ex. Impalas cannot move as                  cheetahs, but they are 
more efficient runners. 
(A) faster than 
(C) fast 

(B) fast as 
(D) are fast as 

یل وجود نیاز داریم. بدل برابرییا صفت  تفضیلیمواجهیم: یا به صفت  دو چیزبا مقایسۀ 
as بایستی از الگوی برابری صفات ،(as ... as) :هایگزینه استفاده شود A  وC  رد
 گزینۀ نیست: are؛ پس، نیازی به استفاده از فعل (move)شوند. در جمله فعل داریم می
D  پاسخ، گزینۀ  شود.حذف میهمB .است 

Ex. Maine has                          weather than most of the other 
states in the continental United States.                       ۹۷دی)  MSRT(

(A) coolest 
(C) cooler 

(B) the coolest 
(D) the cooler 

 ن،یرااست. بناب یلیصفت تفض کیلزوم استفاده از  ۀدر صورت سؤال، نشان than وجود
 .است Cپاسخ، گزینۀ 

Ex. Recycling saves             resources, such as trees and crude oil. 
1) naturalness 
3) naturally 

2) natural              ۹۷بهمن)  EPT( 

4) nature 

 .کندچون درختان و نفت خام را حفظ می طبیعیبازیافت، منابع   

 صفت است. پاسخ،« طبیعی» naturalنیاز داریم.  صفتبه  resources اسمقبل از 
 است. 1گزینۀ 
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Ex. If you                   learn, I would show you how to operate 
that machine.                                                                          7۹ اسفند)  EPT(     

1) will 
3) were willing to 

2) would 
4) would have to 

 دادم.دازی آن دستگاه را نشان میان، به تو چگونگی راهمشتاق یادگیری بودیاگر   

در صورت تست، برای ما کلید است. در  show wouldوجود  [الگوی شرطـی نـوع دوم]
 استفاده شود: گذشتۀ ساده یا استمراریهای الگوی شرطی نوع دوم، بایستی از زمان

 اصلیوارۀ جمله (if) وارۀ شرطجمله

 فعل ساده + would/ could/ might زمان گذشتۀ ساده/ گذشتۀ استمراری

 است.صحیح  0بنابراین، گزینۀ 

Ex. I wish I                   Jim that he had not been chosen for the 
baseball team.                                                                    8۹ اردیبهشت)  EPT(

1) haven’t been telling 
3) didn’t have to tell 

2) don’t have to tell 
4) won’t be telling   

 .انتخاب نشده است بالسیببگویم که برای تیم  جیمای کاش مجبور نبودم به   

 حال یا آینده هاینباید در زمان wishفعل بعد از : نکتۀ طالیی[ wish]مبحث کاربرد 
 .است 0 گزینۀشوند. پاسخ، رد می 7و  1، 1های گزینه. بنابراین، باشد

Ex. We                   you our help if you had asked for it. 
1) would give 
3) had given 

2) gave                     7۹ اسفند)  EPT( 
4) would have given  

در صورت تست، برای ما کلید است. با توجه  had askedوجود  الگوی شرطی نوع سوم[]
 به الگوی شرطی نوع سوم:

 وارۀ اصلیجمله (if) وارۀ شرطجمله
مل )استمراری(اکزمان گذشتۀ   would/ could/ might  + have + قسمت سوم فعل 

 .است 7، گزینۀ پاسخ

 .«کمک کرده بودیماگر خواسته بودی، ما به تو » :ترجمه
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Ex. If my application for the scholarship had been accepted, I            
.                 . my education.                                           )۹7 اردیبهشت UTEPT(

(A) can continue 
(C) could have continued 

(B) have been continuing 
(D) will continue

 کامل ۀزمان گذشتاز  ifۀ واردر جمله ،یشرطنوع  نی. در امیمواجه نوع سوم یشرط کی با 
(had been accepted) شودیاستفاده م یافعال وجه ۀگذشتاز  یاصل ۀوارو در جمله. 

 .است حیصح Cگزینۀ  جه،یدر نت

Ex. If you help me with the dishes, I                   you with your 
homework.                                                                                 7۹ آذر)  EPT(   

1) would have helped 
3) help 

2) would helped 
4) will help

 .کمکت خواهم کردها کمکم کنی، در انجام تکالیفت اگر در شستن ظرف  

مواجهیم.  شرطی نوع اولبا یک  برای ما کلید است. زمان حال سادهبصورت  helpوجود 
استفاده شده؛ بنابراین، در  (help) زمان حال ساده( از ifوارۀ شرط )بعد از در قسمت جمله

رد  0و  1، 1های استفاده شود. گزینه فعل مناسببایستی از  Iوارۀ دوم بعد از فاعل جمله
 است. 7توان در شرطی نوع اول استفاده کرد. بهترین پاسخ، گزینۀ نمیشوند؛ زیرا از آنها می

 

 

جامع و باکیفیت تدریس نکته ویدئوهای آموزشی  برای تهیۀ 

 با تدریس EPTآزمون  اتـگرامر، درک مطلب و لغبه نکتۀ 
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 از همین مؤلف:

(مپنج)ویرایش 

 

 شامل:
پاسخ با  تست( 3391)جمعاً  (39 مردادتا  91 آبان)از  EPTدورۀ اخیر آزمون  03ـ سؤاالت 
 )در دو جلد( تحلیلی-ریحیـکامـالً تش

 ها و مشخص کردن مباحث پرتکرار آزمونـ تحلیل آزمون
 ـ آموزش نکات تستی

 ـ لیست لغات مهم و پرتکرار آزمون
 
 

  



 
 

  های زبان()راهنمای جامع درک مطلب آزمون Fast Readingکتاب 

 (مهفت)چاپ 
 

درک بخش  تالشی است برای آماده ساختن داوطلبان برای Fast Readingکتاب    
و  MSRT، EPT ،MHLEهای مختلف، رشتهکارشناسی ارشد و دکتری  کنکور مطلب
 هایرتاهمتشکیل شده که هر یک از آنها بر روی یکی از  بخش 2این کتاب از  .تافل

 ابهای کتبخشیک از  هر .کندآزمون تمرکز می تسؤاالانواع مختلف  الزم برای پاسخ به
 اهبه همر کاماًل تشریحی نمونه سؤاالت با پاسخو  ارائه گردیده نامهدرسیک بصورت 

 ست.اگنجانده شده در آن  هاترجمۀ کامل متن
 

ه توانید بآموزشی می مطالبها و و دریافت نمونه سؤاالت آزمون های ماکتاببرای تهیۀ 
  ید.مایمراجعه ن (www.FastZaban.com)اینترنتی ما به نشانی  بگاهو
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 از همین مؤلف:

 

 )واژگان جامع( Fast Vocab  وش و قدرتمندپرفر کتاب

 م(چهار)چاپ 

 شامل: ✔

، هامترادفبا ترجمۀ فارسی، جمالت مثال ، بندی موضوعی لغاتدستهبا 
های آزمونلغات،  تلفظ، نکات تستیخانواده، ، کلمات هممتضادها

 با پاسخ تشریحی و ... شده و جامعبندیطبقه
 

 تنریال داریپا یریادگی بر روش یمبتن ☑

 رستانیدبدورۀ  لغات ☑

 واژه 137 کتاب لغات ☑

 تافلی ضرور واژگان کتاب لغات ☑

  واژه 1133 کتاب لغات ☑



 

 از همین مؤلف:

، MSRTهای ادوار گذشتۀ آزمونبانک سؤاالت کتاب 

UTEPT تولیمو و ،MHLE 
 

 شامل: ✔

ادوار  MHLE، تولیمو و MSRT ،UTEPTهای سؤاالت واقعی آزمون ☑

 هـای مگـاتشـریحیپاسـخبا  39 تیرگذشتـه تا 

هـای پاسـخها و ترجمۀ متن به همراهسؤاالت درک مطلب ادوار گذشته  ☑
 مگـاتشـریحی

 هـای مگـاتشـریحیپاسـخسؤاالت تافل چینی با  ☑

 

 



 

 از همین مؤلف:

 Fast Vocab Konkurکتاب 

 

 :شامل

 لغات مهم دبیرستان و کنکور ☑

 کامل آموزش به همراهتلفظ لغات  ☑

 های نمونه و ترجمۀ آنهامثال به همراهترجمۀ دقیق و روان لغات  ☑
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