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 :عبارتند از . افعال وجهی(Fast Grammar ۰۱بخش ) استفاده شود ة فعلشکل سادبایستی از  افعال وجهیبعد از  (1

can, could, will, would, may, might, shall, should, ought to, must, have to, has to, had to 

    You   must/could    explain   the reason.       You  must/could   explains/explained … 
                      فعل وجهی     لشکل سادة فع

o بعد از would rather (’d rather) ،had better (’d better) ،let «اجازه دادن»، make «وادار کردن» 

 :(Fast Grammar ۰۱بخش ) استفاده شود شکل سادة فعلبایستی از هم do (did, does )و فعل کمکی 

I made him go.                                                                                                     .وادارش کردم برود 

You had better (’d better) leave now.                                                         .بهتر است حاال بروی 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(Fast Grammar کتاب ۰۱بخش ) است دار فعل ingشکل تنها شکل فعلی صحیح،  حروف اضافهبعد از همۀ  (2

after, before, in, on, by, from, of, with(out), like, besides, except, despite, in spite of, 

because of, due to, according to, …  

  before  going  … ,  after  seeing  … ,  except washing … ,    except wash 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

 دکتری زبان هایآزمون خصوصم - Fast Grammarکتاب پرفروش  نکات خالصه»

(EPT, MSRT, MHLE, UTEPT, TOLIMO, ...)» 

Ex. The heavy rain this morning has made me …………… in my room instead of going to the 
library.                                                                                                                                ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) to stay                          2) staying                           3) stay                            4) stayed 

 است. ۳ پاسخ، گزینۀ . بنابراین،استفاده شود شکل سادة فعلبایستی از  )و اَشکال مختلف آن( «وادار کردن» make بعد از

 «.بمانمرفتن به کتابخانه در اتاقم  یبجا که مرا مجبور کرده صبح امروز دیباران شد: »ترجمه

Ex. It is common to think of ………....……… as something that takes place in school. 

(A) learn               (B) learning                  (C) to learn                (D) have learning ادوار گذشته(      UTEPT   )آزمون

 است. Bپاسخ، گزینۀ  . بنابراین،است دار فعل ingشکل تنها شکل فعلی صحیح، [ of]اینجا  حروف اضافه بعد از

 «.افتدیکه در مدرسه اتفاق م میبدان )فرآیندی( یزیرا چ یریادگیاست که  جیرا: »ترجمه

         t.me/FastZaban     وندیمهرداد زنگیهکانال آموزشی استاد 
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 :(Fast Grammar ۰۱بخش ) است toمصدر با تنها شکل فعلی صحیح، ( likely, impossible… ,) هاصفتبعد از  (3

  It is     important         to be       patient.     …  important   being  ...   
to                                          صفت   مصدر با 

 

 

 

 

 
____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(ammarFast Gr کتاب ۰۱بخش ) است toمصدر با تنها شکل فعلی صحیح، نیز  tooو  enoughبعد از  (4

    She’s old     enough       to decide    for herself.        … old  enough   deciding  …  
                                                          to   مصدر با 

o دقت کنید که enough  ر با مصدگیرد و بعد از آن از قرار می صفت و قیداست که بعد از  قیدیتنهاto 

 .(Fast Grammar ۰۱بخش ) شوداستفاده می

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(Fast Grammar ۰۱بخش ) شودمیاستفاده  toمصدر بدون و یا از  toمصدر با یا از  «کمک کردن» helpبعد از فعل  (5

Tom helped us   to do / do   the job.    … helped us  doing  … 

  به ما کمک کرد تا آن کار را انجام دهیم.« تام»

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

  

Ex. We were all surprised …………… so soon after his car accident.                       ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) being seen John walking                         2) to have seen John to walk 
3) to see John walking                                 4) seeing John to have walked 

 .است ۳زینۀ استفاده شود. بنابراین، پاسخ، گ toمصدر با [ بایستی از surprised]اینجا  صفتبعد از 

 «رود، متعجب بودیم.زود راه می قدرنیااش بعد از سانحۀ رانندگی جانهمۀ ما از اینکه : »ترجمه

Ex. Don’t pick these peaches until tomorrow so that they get …….…… to eat.  ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) more sweet           2) sweet enough           3) most sweet           4) as sweet 

enough  اینجا  صفت و قیدتنها قیدی است که بعد از[sweet ]مصدر با گیرد و بعد از آن از قرار میto شود. فاده میاست

 .است 2پاسخ، گزینۀ 

 «این هلوها را تا فردا نچین تا به اندازة کافی برای خوردن شیرین شوند.»: ترجمه

های ها و شبکهاست؛ تکثیر و انتشار این فایل )در سایت Fast Grammarای از کتاب خالصه : این فایلهتوج

 .اشدببوده و قابل پیگرد قانونی می ازغیرمج تغییر در محتوا و الگوبرداریبالمانع است. هرگونه با ذکر منبع اجتماعی 
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 :(Fast Grammar ۰۱بخش ) استفاده شود toمصدر با ، بایستی از هدف از انجام یک کاربه برای اشاره  (6

Mary went to the bank       to get       some money. 
                                                   to   مصدر با 

 .(بوده است گرفتن پولهدف از رفتن به بانک ) تا مقداری پول برداردرفت به بانک  «مِری»

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 شکل( بایستی یا از enbeing, bebe, / / was, weream, is, are) beشکال مختلف فعل کمکی اَبعد از  (7

ing یا از  دار فعل( قسمت سوم فعلp.p.) )استفاده شود )در ساختارهای مجهولی ( ۰۱بخش Fast Grammar): 

He        is           working     hard.                                                    .او سخت در حال کار کردن است 
    be فعل کمکی    فعل ing دار      

The letter         was               written     by   Tom.    … was write … 

                          be فعل کمکی   فعلقسمت سوم        نوشته شد.« تام»نامه توسط                                                        

 کرد. استفاده ادة فعلس شکلاز  ناتویهرگز نم beعل کمکی َاشکال مختلف ف: بعد از هنکت

 

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

  

Ex. A fuel is a substance used ………...……… light, heat, or energy.            )ادوار گذشته          MSRT   )آزمون

(A) generating           (B) generates            (C) to generate           (D) it is generating 

 .است Cاستفاده شود. بنابراین، پاسخ، گزینۀ  toمصدر با ، بایستی از هدف از انجام یک کاربرای بیان 

 «رود.نور، گرما و انرژی بکار می برای تولیدای است که هسوخت، ماد: »ترجمه

Ex. Course objectives occasionally ………..…………..… .                                               ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) must modify           2) modified         3) have to be modified     4) ought to have modified 

ساختار به  یست؛ پس،کار فعل ن ةدهندانجام (course objectives) با توجه به نکات مربوط به معلوم و مجهول، فاعل ما

 ین،. بنابراباشیم را داشته قسمت سوم فعل و be یاز فعل کمکشکلی  یستیبا ی،مجهول ی. در ساختارهایمدار یازن یمجهول

 (.Fast Grammarکتاب  12)بخش  است ۳پاسخ، گزینۀ  .شوندرد می ۴و  2، 1های گزینه

 .«باید اصالح شوندگاهی  اهداف دورة آموزشی»: ترجمه

 :روی لینک زیر کلیک نمایید وندیمهرداد زنگیهاستاد  Fast Vocabای کتاب صفحه ۳0نمونۀ  فایلبرای دانلود 

https://dl.fastzaban.com/Fast-Vocab-FastZaban.pdf 
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قسمت سوم فعل از ( بایستی have, has, had, having, to have) haveشکال مختلف فعل کمکی اَبعد از  (8

(p.p.)  استفاده شود( ۰۱بخش Fast Grammar): 

They    have      walked     to school.    … have walk … 

د.انآنها پیاده به مدرسه رفته                                                                                              قسمت سوم فعل                                
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 :(Fast Grammar ۰۱بخش ) دباش toمصدر با  بصورتبایستی  ز افعال زیر، فعل بعدیاعد ب (9

decide, need, want, manage, offer, tend, incline, allow, tell, afford, expect, ask, warn, 

agree, promise, pretend, refuse, force, deserve 

Ex. We    decided      to buy      a new car.                            .تصمیم گرفتیم که اتومبیل جدیدی بخریم 

                                      to   بامصدر  

 

 

 

  

 
 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

Ex. She had not ………..……… new dresses for the wedding party.                         ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) buy                   2) bought                  3) wish to buy                  4) have bought 

 ،جای خالیدر  ن،یاستفاده شود. بنابرا قسمت سوم فعلاز  یستیبا[ dha]اینجا  have یشکال مختلف فعل کمکاز اَ بعد

 است. 2پاسخ، گزینۀ  .استفاده شود( زمان گذشتۀ کامل)برای تشکیل  )bought( قسمت سوم فعلاز  یستیبا

 «بود. نخریدهاو برای مراسم عروسی لباس نو »: ترجمه

Ex. The teacher warned Jim …………… at his friend’s exam paper.                         ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) don’t look                   2) not look                  3) not to look                  4) not be looked 

به  فعل اضافی، یک 1نۀ شود. دقت کنید که با انتخاب گزیاستفاده می toمصدر با ، از «هشدار دادن» warn فعلبعد از 

 .است ۳پاسخ، گزینۀ  .صورت تست وارد خواهد شد

 .«نگاه نکنددوستش را  یامتحان ۀهشدار داد که برگ میجمعلم به » :ترجمه

 ای کتابصفحه ۴0نمونۀ  فایلبرای دانلود 

 Fast Grammar  روی  وندیمهرداد زنگیهاستاد

 :لینک زیر کلیک نمایید

https://dl.fastzaban.com/Fast-Grammar-

new-edition.pdf 
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 :(Fast Grammar ۰۱بخش )باشد  ر )اسم مصدر(اد ingبعد از افعال زیر، فعل بعدی بایستی بصورت   (11

avoid, enjoy, involve, look forward to, imagine, deny, mind, suggest, be worth, finish, 

delay, try, resist, keep, mention, practice, postpone 

Ex. She   avoided     meeting      him.                                                   .از مالقات با او اجتناب میکرد 
مصدراسم                                           

 
 
 
 
 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 کتاب ۰۱بخش )به نکات زیر توجه نمایید   + p.p.+ have (modal( گذشتۀ افعـال وجهـیمبحث  در مورد  (11

Fast Grammar): 

o  مت سوم فعل قس»از الگوی+have  stmu » شود:استفاده می از اتفاقات گذشته گیری منطقینتیجهبرای 

Streets are wet. It must have rained last night.  .خیابانها خیس هستند. حتماً دیشب باران باریده است   

o  مت سوم فعل قس»از الگوی+have  may/might/could » گذشتهدر زمان  کار کیحدس امکان وقوع برای 

 شود:ستفاده میا

Somebody might have stolen your wallet when you were getting on the train. 
 .دزدیده استدر زمان سوار شدن به قطار، شخصی کیف پولت را  احتماالً   

o  مت سوم فعل قس»از الگوی+have  ouldsh » استفاده  گذشتهتوصیه به انجام کار متفاوتی در زمان برای

 شود:می

I should have written to her, but I haven’t had time. .بهتر بود به او پیغام میدادم؛ ولی وقت نداشتم    

o  مت سوم فعل قس»از الگوی+have  ouldw » تصور یک نتیجۀ متفاوت برای اعمال مربوط به زمان برای

 شود:ستفاده میا [ساختارهای شرطی]در  گذشته

If we had arrived earlier, we would have caught our flight. 

 .توانستیم به پروازمان برسیممیرسیدیم، اگر زودتر می   

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

 

Ex. The course involved ………..……… three tests.                                                     ادوار گذشته)  EPT    )آزمون  

1) writing                    2) to write                   3) wrote                   4) write  

 .است صحیح 1گزینۀ  ن،ی. بنابرادیایب راد ingبصورت  یستیبا «دنش ملاش» involveبعد از  فعل

 «شد.سه آزمون می نوشتندورة آموزشی شامل »: ترجمه

         t.me/FastZaban     وندیگیهمهرداد زنکانال آموزشی استاد 
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 :(Fast Grammar کتاب ۰۱بخش )به نکات زیر توجه نمایید  یافعال سببمبحث  در مورد  (12
 

 .شودی، استفاده مانجام شده یگریشخص د یبرا یکه توسط فرد یکاراشاره به  یبرا یافعال سبب از
 

 دهد اشاره شود، دو الگوی زیر را خواهیمکه کار را برای شخص دیگری انجام می فردیصورتیکه بعد از فعل سببی به در 
 داشت:

 
 

 

 

 

 

I had a mechanic fix my car.                                                   .ماشینم را دادم به یک مکانیک تعمیر کند 

Julie got her son to take the medicine.                                      .جولی پسرش را به خوردن دارو واداشت        

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(Fast Grammar ۰۱و  ۶های بخش) د داردمهم وجو ۀ)در وسط جمله( دو نکتها( wh) کلمات پرسشیدر مورد  (13

 (۰)+ واره جمله    بایستی ابتدا از فاعل و سپس فعل استفاده شود                

                                                         I don’t know    where         he         is.     … where is he. 
wh ها(          شی کلمات پرس  (  فعل         فاعل      کلمۀ پرسشی                                               

                                                                                                                                      (… ,what, omwh, how, where, when)  

                .to   go         where      We don’t know     مصدر باto  +(2)  
       کلمۀ پرسشی    toمصدر با                 

                                                                                           We don’t know where going.    

 

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

Ex. I don’t know when ………..……… .                                                                           ادوار گذشته)  EPT   )آزمون  

1) has opened the library                                      2) the library be opened 
3) the library opens                                                4) is the library open 

مالت ج یبترتاز  تییساستفاده شود، بعد از آنها با وارهدو جملهارتباط  ی( براwhen ینجا)ا یاز کلمات پرسش یکهصورت در

شوند. حالت رد می ۴و  1های گزینه یجه،. در نتیستن ی(کمک)فاعل و فعل  ییجابجابه  یازین یعنی،استفاده شود.  مثبت

 .است ۳ ینۀگزهم نادرست است. پاسخ،  2ینۀ گزمجهولی 

 «د.وشیم ی باز )افتتاح(کِ دانم کتابخانهنمی»: ترجمه

 ehav + شخص مفعول+  فعل ادةس کلش

 etg + شخص مفعول+  toا صدر بم
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 کامل ۀگذشتزمان  -3 حال کاملزمان  -2 حال سادهزمان  -1های زبان عبارتند از: مهم در آزمون هایزمان  (14

 گذشتۀ سادهو کاربرد آن با زمان                                                                                                         

    سوم یهافاعلتوجه کنید که در زمان حال ساده، بعد از 

 حال کاملفرمول زمان  : علا+ ف p.p.  +/ hashave                 + فعل اصلی استفاده شود. s(e)، بایستی از مفردشخص   

                  Ex. John has not traveled to Spain yet.                             Ex. John plays tennis every day. 

    های سوم شخص مفرد:    فاعلhe/ she/ it                                 مبدأ زمان +since  : مهمقیدهای 

 for+ طول مدت زمان  || yet                                اسم مفرد افراد و                                             

                                                             p.p.  +had کاملگذشتۀ فرمول زمان  : + فاعل 

           .cameJim  whendinner  had eatenI                ًرودیمبکار  سادهگذشتۀ زمان  همراهبه معموال 

  when, after, before, because (since)های دهندهربط همراهبه                                                     

o  در زمانی معین در گذشته شروع شده و به پایان رسیدهبه عملی که برای اشاره  دهسا گذشتۀزمان از ،

  ago5 days / week lastproject the  edfinishI.                                         شود: استفاده می

 

o  ادامه خواهد داشت، استفاده  در زمانی معین در زمان آیندهبرای اشاره به عملی که  زمان آیندة استمراریاز

  the examination will be taking, I tomorrowAt 9 o’clock.                                   شود: می

 

o تمام به ادر زمان آینده  یا یک مقطع زمانی دیگر یک کارقبل از برای اشاره به عملی که  کاملزمان آیندة  زا

                                     from university. will have graduated, I In two years’ time           شود: ، استفاده میرسدمی

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

Ex. My father ………..……… me finish my homework assignment before I went to the movies.               
1) was making         2) should make       3) had made        4) would have made    )ادوار گذشته  EPT   )آزمون  

هم برای ما  beforeشود. وجود با یکدیگر مربوط می )went( گذشتۀ سادهو  گذشتۀ کاملهای این تست به کاربرد زمان

 (.Fast Grammar کتاب 10)بخش  است ۳نیاز داریم. پاسخ، گزینۀ  گذشتۀ کاملکلید است. در جای خالی به زمان 

 «تکالیفم را به اتمام برسانم. مجبورم کرده بودقبل از آنکه به سینما بروم، پدرم : »ترجمه

     t.me/FastZabanدر    وندیمهرداد زنگیهها با پاسخ تشریحی استاد دانلود رایگان سؤاالت آزمون
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 ؛ ونیاز دارد یک فاعل و یک فعلبه  (وارهجملهجمله )یا ، دقت کنید که هر ساختار جملهدر رابطه با مبحث   (15

 کتاب ۵و  ۴های بخش) رتباط آنها به یکدیگر نیاز داریمبرای ا ة مناسبدهنـدربط، به یک وارههـجملدو به ازای هر 

Fast Grammar): 

Ex. Tom is tall, but Jim is short. 

Ex. We were late because it rained. 

. استآن  فعل isو  فاعل Jim وارة دوم هم. در جملهاستآن  فعل isو وارة اول جمله فاعل Tomل، مثال اودر 

but  واره را به یکدیگر ارتباط داده است.است که دو جمله سازیپایههم دهندةربطنیز 

آن  فعل rainedو  فاعل it وارة دوم هم. در جملهاستآن  فعل wereو وارة اول جمله فاعل we، مثال دومدر 

 واره را به یکدیگر ارتباط داده است.است که دو جمله یقیدی بیان دلیل دهندةربطنیز  because. است

o عبارتند از: مهم هایدهندهربط 

- but, nor, so, for, and, yet, or )حروف ربط همپایهساز( 
 

- after, before, when, while, as, since, because, (even) if, unless, in case, whether … 

or, providing (that), although, (even) though, where, as if, so that )ربطدهندههای قیدی( 
 

- who, what, which, that, if, where, when )ربطدهندههای اسمی( 
 

- who, whom, whose, which, that )ربطدهندههای وصفی( 
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Ex. ………...……… became a state in 1876.                                                                     )ادوار گذشته MSRT   )آزمون

(A) When Colorado        (B) Colorado             (C) It was Colorado         (D) Colorado, which 

 یخال یاست. پس، در جا فعل becameدارد. در صورت سؤال،  ازین فعل کیفاعل و  کیهر جمله به [ مبحث اجزاء جمله]

 (.Fast Grammar ۴بخش )است  حیصح B ۀنی. گزمیدار ازین مناسب فاعل کیفقط به 

 «به ایالت تبدیل شد. 1876در سال  کلرادو» :ترجمه

Ex. When water freezes in the cracks of rocks, …..……… expands, causing the rocks to break 
apart.                                                                                                                           )ادوار گذشته      MSRT   )آزمون

(A) it                                  (B) but                             (C) then                             (D) and 

 waterاول،  ةوار. در جملهمیمواجه وارهدو جملهکه با  میشویدر صورت سؤال، متوجه م when یدیق ةدهندربط دنید با]

 ازین فاعل کیبه  یخال یندارد. پس، در جا فاعل یفعل است، ول expandsدوم،  ةوارفعل است. در جمله sfreezeفاعل و 

 (.Fast Grammar کتاب ، درس دوم۵است )بخش  A. پاسخ، گزینۀ میدار
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 :(Fast Grammar ، درس دوم۵بخش )استفاده شود  butبایستی از ن even thoughیا  althoughاز ة بعد وارجملهدر   (16

Although  he was tired,    but    he didn’t go to bed. 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

نبایستی از « علیرغمِ» despiteو « علیرغمِ » in spite of ،«بدلیلِ» due to، «بدلیلِ» because of ازبعد   (17

 :(Fast Grammar ، درس دوم کتاب۵بخش ) شوداستفاده ( وارهجملهفعل )

He went home   because of   he was   tired. 

    .   He went home   because of    being  tired   شکل صحیح
                                                                              اسم مصدر

____________ www.FastZaban.com ____________ 

( سوم e)sادة فعل اصلی )بدون شکل سبایستی حتماً از  افعال بیان درخواستبعد از  ة اسمیوارجملهدر   (18

 :عبارتند از افعال بیان درخواستترین . مهم(Fast Grammar ، درس سوم۵بخش )شود  استفاده شخص مفرد(

advise, demand, insist, suggest, require, recommend, propose, urge, prefer, order 

The doctor      demanded      that   John     remain    in the hospital. 
                         فعل بیان درخواست                         سادة فعل شکل

                                            … demanded that  John  remains … 

o بدون از موارد زیر هم بایستی از  بعد( شکل سادة فعل اصلیs(e)سوم شخص مفرد ) ۵بخش )شود  دهاستفا ،

 :(Fast Grammar درس سوم

It is essential/ vital/ necessary/ important that … 

It is necessary that you be here at 8:30.               .الزم است که شما ساعت 8:31 اینجا باشید 
 

 
 
 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

  

Ex. It is vital that John ……………… there on time.                                                     )ادوار گذشته  EPT   )آزمون  

1) to be                            2) is                              3) been                             4) be 

 .است ۴استفاده کنیم. پاسخ، گزینۀ  شکل سادة فعلبایستی از  l thatbe vitaبعد از 

 .«برسدبه موقع به آنجا  جانحیاتی است که » :ترجمه
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 :(Fast Grammar ۹بخش )به نکات زیر توجه نمایید  ها و قیدهاصفتث در رابطه با مبح  (19

o یاز الگو [as  +دیصفت/ ق  +asبرا ]دو گروه  ای زیدو فرد، دو چ نیب دیق کی ایصفت  کی یبرابر انیب ی

                                                                             .She is as fast as I am                                                                            :شودیاستفاده م

 
o از فادهاست لزومهای زبان یکی از مواردی که دارای اهمیت باالیی است، شناسایی و تشخیص در آزمون 

و حالت تفضیلی تفاده از نشانۀ لزوم اس than. بطور کلی، وجود کلمۀ است عالییا  یبرابر، حالت تفضیلی

در جمله، نشانۀ لزوم  one of (the)و ( زمان حال کاملهمراه )معموالً به thatو  in ،ofوجود کلمات 

 :استهای برابری صفت ساختارنشانۀ لزوم استفاده از هم  asهستند. همچنین، وجود حالت عالی استفاده از 
 

Ex. He is     faster     than    I am. 
                                                   تفضیلی    صفت               
 

Ex. Tom is the tallest man in the room. 
                                                     عالی    صفت                 
 

Ex. Kate is     as  fast  as     I am. 
                                                   برابری            صفت               
 

o  ز ا غیرربطیافعال  همراهبهشود. استفاده می بعد از افعال ربطییا  هااسمقبل از  یاکلمهکی یهاصفتاز

 :عبارتند از ربطیافعال ترین مهم. شوداستفاده می قید

be (am/ is/ are, was/ were, being, been), get, look, seem, sound, feel, remain, make, 
appear, taste 

Ex. Tom    is         careful.                             Ex. a      careful        driver 
    اسم         یاکلمهکی صفت                                                     صفت     فعل ربطی              

Ex. Tom    drives     carefully. 
ربطیغیرفعل                            قید        

 

 
 

 

 

 

 

 

Ex. Some people believe that English is ……………… to learn than French.          )ادوار گذشته  EPT   )آزمون 

1) as difficult               2) the less difficult               3) most difficult               4) less difficult  

 .است ۴استفاده شود. پاسخ، گزینـۀ  صفت تفضیلیدر صورت سؤال، بایستی از یک  thanبدلیل وجود کلید 

 «.است ترآسان وینسبت به فرانس یسیزبان انگل یریادگیباورند که  نیاز مردم بر ا یبرخ: »ترجمه
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 :(Fast Grammar ۹بخش )به نکات زیر توجه نمایید  مضاعف ی تفضیلیهاصفتث در رابطه با مبح  (21

o تارها شود. از این ساخاستفاده می بیان نتایج فزاینده یا کاهندههای تفضیلی مضاعف برای از ساختار صفت

شود. ساختار رایج این جمالت به استفاده می تأکید بر اهمیت انجام یا عدم انجام فعالیتی خاصاغلب برای 

 :استشکل زیر 

The more you study, the more you learn. 

The more I worked with him, the more I liked him. 

 .آمدکردم، بیشتر از او خوشم میچه بیشتر با او کار می هر    
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Ex. London is known to be ……………… place in Europe to buy a car.                )ادوار گذشته  EPT    )آزمون 

1) the more expensive                                  2) most expensive 
3) the most expensive                                   4) more expensive  

 .است ۳استفاده شود. پاسخ، گزینۀ  صفت عالـیدر صورت سؤال، بایستی از  in Europeبدلیل وجود کلید 

 «شود.شناخته می در اروپامکان خرید خودرو  نیترگرانعنوان لندن به: »ترجمه

Ex. ……………… we get to the airport, the more time we will have for shopping before take-off. 
1) Earlier                                                         2) The sooner                                    )ادوار گذشته  EPT    )آزمون 

3) Prior                                                            4) Whenever 

در صورت سؤال،  the moreو کاربرد  های تفضیلی مضاعفصفتهای تفضیلی مضاعف[ با توجه به الگـوی ]کاربرد صفت

 .است 2پاسخ، گزینۀ  استفاده شود. soonerو شکل تفضیلی  theحرف تعریف در جای خالی بایستی از 

 .«برای خرید قبل از پرواز خواهیم داشت بیشتریبه فرودگاه برسیم، زمان  زودترهر چه : »ترجمه

     t.me/FastZabanدر    وندیمهرداد زنگیهها با پاسخ تشریحی استاد دانلود رایگان سؤاالت آزمون
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 (جابجایی فاعل و فعل )کمکی اند، بایستیقرار گرفته قیدهای مکانی که در ابتدای جمله و بدون کامابعد از   (21

 :(Fast Grammar وم، درس د۶بخش )شود انجام 

Ex. There are the keys that I thought I lost.      .کلیدهایی که فکر میکردم گم کردهام آنجا هستند 

o  کتاب وم، درس س۶بخش )شود انجام  جابجایی فاعل و فعل )کمکی( ( بایستیقیدهای منفی) موارد زیربعد از 

Fast Grammar): 

never, nowhere, rarely, seldom, hardly, barely, not until/ since, not (only) … but 
(also), only …, nor, no sooner …, on no account, under no circumstances, than/as 

Ex. Never has Mr. Jones taken a vacation.                     .آقای جونز هرگز به تعطیالت نرفته است           

 
 
 
 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

  

Ex. Hardly ever ……...……… get a good job these days without possessing appropriate skills.                                                                                      
(A) people might                                       (B) people can                                       )دانشگاه تهران UTEPT   )آزمون

(C) have people                                         (D) do people 

انجام شود. در نتیجه،  )کمکی( جابجایی فاعل و فعلدر ابتدای جمله، بایستی  hardly ever منفی بدلیل استفاده از قید

و  است حال سادهشود، زمان جمله بصورت اشاره می یک واقعیت کلیشوند. با توجه به اینکه به رد می Bو  Aهای گزینه

 .است Dاستفاده شود. پاسخ، گزینۀ  doاز فعل کمکی بایستی 

 «کنند. دایپ یمناسب کار خوب یهاکه افراد بدون داشتن مهارت دیآیم شیپ ندرتبهروزها  نیا: »ترجمه

  ،EPT هایآزمون لغاتو درک مطلب ، گرامرجامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی برای تهیۀ 

MSRT ،UTEPT ،MHLE ... به سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  وwww.FastZaban.com  

 مرادی    09۳600۴7۳۳۳مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course
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 :(Fast Grammar ۰2بخش )به نکات زیر توجه نمایید  ساختارهای مجهولیدر رابطه با مبحث   (22

o  خواهد بود. مجهولیرا ایفا کند، آن جمله یک جملۀ فعل دهندة کار انجامیک جمله نتواند نقش نهاد هرگاه 

 ها دقت نمایید:لبه این مثا

1) Margaret wrote the letter.                                                         .مارگارت نامه را نوشت 

2) The letter was written (by Margaret).                          .نامه توسط مارگارت نوشته شد 

مثال دوم،  داریم؛ ولی در معلـومست و یک جملۀ ا نوشتن دهندة کارانجام Margaretدر مثال اول، 

the letter مواجهیم. ساختارهای مجهولینیست و با یک  نوشتندهندة کار انجام 

o وجه اشتراک همۀ جمالت مجهولی: 

 

o  شود، از حرف اضافۀ که در مورد آن صحبت می دهندة کاریانجامدر ساختارهای مجهولی، برای اشاره بهby 

 شود:، در انتهای جمله استفاده می(by Peter)اه اسم همربه

Ex. Our house was designed by a famous architect. 

 

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

  

  

 + نهاد  to beشکلی از فعل+  (.p.p)قسمت سوم فعل 

Ex. We are really hopeful that the village ……………… by the time the hurricane strikes.  
1) will have been evacuated                      2) will evacuate                                      )ادوار گذشته  EPT   )آزمون  

3) evacuates                                                 4) was evacuating 

شوند. دقت رد می ۴و  ۳، 2های )مجهولی( نیاز داریم و گزینه آیندة کاملبه زمان  … by the timeزمان  قیدبا توجه به 

است که با  1شوند. پاسخ، گزینۀ د میهم ر معلوم بودنبخاطر  ۴و  ۳، 2های نیاز داریم و گزینه مجهولیفعل کنید به 

 (.Fast Grammarکتاب  12و  10های خواهیم داشت )بخش آیندة کامل مجهولیانتخاب آن، یک فعل زمان 

 .«شود هیتخلطوفان  ۀروستا تا زمان حمل نیکه ا میدواریام ما واقعاً» :ترجمه

های ها و شبکهانتشار این فایل )در سایتاست؛ تکثیر و  Fast Grammarای از کتاب : این فایل خالصههتوج

 .باشدبوده و قابل پیگرد قانونی می غیرمجاز تغییر در محتوا و الگوبرداریبالمانع است. هرگونه با ذکر منبع اجتماعی 
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 :(Fast Grammar ۸بخش )به نکات زیر توجه نمایید  همسانی )پارالل(در رابطه با مبحث   (23

o  ی مختلف رعایت شودهاقسمت مسانی )پارالل(هبایستی  هالیستدر: 

 

 

 

 

Ex. Betty is short, pretty, and vivacious. 

 هستند.)پارالل(  همسانو  صفتهر سه  vivaciousو  short ،prettyدر مثال فوق، 

 

 

 

 

 

 

o  ماییدن توجهدر آنها  همسانیو  ی دو قسمتیهادهندهربطبه کاربرد صحیح ( ۸بخش Fast Grammar). 

 :عبارتند از ی دو قسمتیهادهندهربط

both … and …, either … or …, neither … nor …, not (only) … but (also) … 

 .نادرست است … nor either …دقت کنید که برای مثال، 

Ex. He is not only an excellent student but also an outstanding athlete. )عبارتهای اسمی( 

 ست.ه نیز یک ورزشکار برجستهبلکه  یک دانشجوی ممتازتنها هاو ن  

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

 هاساختار پارالل در لیست

A سانساختار هم ,    B سانساختار هم ,     and/ but/ or     C سانساختار هم  

یک  Aیعنی، اگر  شند.باهمسان  Aمطابق با نقش  از لحاظ شکل گرامری بایستی Cو  B مواردت، در این حال

 باشند. صفتنیز بایستی  Cو  Bباشد،  صفت

Ex. My brother is strong, brave, and, above all, ……………… .                              )ادوار گذشته  EPT   )آزمون 

1) is kind                 2) he is kind                 3) being kind                 4) kind 

مواجهیم. قبل  پارالل لیستیشویم که با یک ساختار در صورت سؤال، متوجه می andو  کاماهابا کمی دقت در استفاده از 

پاسخ،  نیاز داریم. (kind) صفتیک  در جای خالی هم به استفاده شده. پس، braveو  strong صفتاز جای خالی، از دو 

 .است ۴گزینۀ 

 .«است مهربانشجاع و باالتر از همه،  ،یبرادرم قو: »ترجمه

Ex. The professor asked the students ………....……… give a speech.                     )ادوار گذشته UTEPT   )آزمون

(A) not only to write a report and                 (B) neither to write a report or 
(C) either to write a report but                      (D) either to write a report or  

استفاده  orدرستی از به eitherاست که در آن بعد از  Dمواجهیم؛ پاسخ، گزینۀ  های دو قسمتیدهندهکاربرد ربطبا نکتۀ 

 .(8اند )بخش ها بطور صحیح با یکدیگر بکار نرفتهدهندههای این ربطبخش C و  A،Bهای شده. در گزینه

 «.کنند یسخنران ای سندیبنو یگزارش ایخواست که  انیاستاد از دانشجو: »ترجمه
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 :(Fast Grammar ۰بخش ) یدماینبه نکات زیر توجه  اسمدر رابطه با مبحث   (24

o  بست جمع توانینمرا  شمارشرقابلیغاسامی     نبایستی به آنهاs(eجمع )  .نوردآاضافه کرد an/a 

 نادرست است. قبل از آنها نیز
 

o  مهم شمارشرقابلیغاسامی    information، damage ،news ،work ،baggage (luggage)، 

traffic ،furniture ،noise ،weather، crime  وmoney 
 

o  استفاده شود: جمع شمارشقابلات زیر بایستی از اسم حطالصو ا هاسنجتیکمبعد از 

both, many, (a) few, various, several, numerous, abundant, among, these, those 

Ex. He decided to leave school for various reasons. 
 

o بعد از every ،each  وanother  استفاده شود. مفردنیز بایستی از اسم 

o  ازwe(a) f  وanym  شودمیاستفاده  جمع شمارشقابلاسامی قبل از فقط. 

o  از(a) little  وmuch  شودمیاستفاده  شمارشرقابلیغاسامی فقط قبل از :       information(a) little  

 

o  ازsome  و مشتقات آن(something, somebody,...)  و از  جمالت مثبتغالباً درany  و مشتقات آن

(anything, anybody,...)  شود:استفاده می جمالت سؤالی و منفیدر 

Ex. I have some work to do. 
Ex. There aren’t any trees in the garden. 
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Ex. ……..… ballet dancers learn five basic positions for the arms and feet.   )ادوار گذشته TOLIMO   )آزمون  

(A) All of                   (B) Of every                     (C) All                     (D) Every 

استفاده  شمارش مفردقابل یاسامقبل از  every. از میدار ازین سنجتیکم کیبه  sdancer جمعشمارش از اسم قابل قبل

 درستی استفاده شده.به all سنجتیاست که در آن از کم Cگزینۀ  ،. پاسخشوندیرد م Dو  B یهانهیگز ن،یبنابرا شود؛یم

 «گیرند.ها و پاها را یاد میرقاصان باله پنج حالت اصلی بازو همۀ» :ترجمه

     t.me/FastZabanدر    وندیمهرداد زنگیهها با پاسخ تشریحی استاد دانلود رایگان سؤاالت آزمون
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ملـکی  یهاصفت(، the, an/a)حروف تعریف از یکی از  حتماًبایستی  مفرد شمارشقابلاسامی قبل از   (25

(my, your, his, her, its, our, their) ،one ،every ا یeach  استفاده شود( 2بخش Fast Grammar): 

The book is very good.                                             

   good. very is          Book  شکل صحیح                                                                              
            مفرد شمارشقابلاسم 

My/ His/ … book is very good.                              

  

 

 

 

 
o از حروف تعریف  توانینمهرگز  جمع شمارشقابلاسامی بل از قa  یاan کتاب 2بخش ) استفاده کرد 

Fast Grammar): 

an   apples    ||      a    tables 

 

o حرف تعریف بایستی از عالی یو قیدها هاصفتو  اعداد ترتیبی، هاقرنو  هادههاز  قبل the  استفاده

 .(Fast Grammar 2بخش ) شود
in the 1990s   *   the    first year   *   the most difficult 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 

  

Ex. The sonometer is instrument used to study the mathematical relations of harmonic tones. 
                                             A                              B                      C                                             D    )MSRT   )آزمون

instrument  یکی از حروف تعریف یا دیگر پیشروهای است و همواره بایستی قبل از آن از  مفردشمارش اسم قابلیک

 .است Aگزینۀ  ،پاسخ .تصحیح اس instrument anاستفاده شود؛  eachیا  everyاسمی یا 

Ex. Star clusters are relatively young stars which have been formed within last few billion 
               1                           2                                     3                                                             4 
years.                                                                                                                                ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

 .است last few the، ۴گزینۀ شکل صحیح  ین،استفاده شود. بنابرا theحرف تعریف از  یستـیبا lastقبل از 

  ،EPT هایآزمون لغاتو درک مطلب ، گرامرجامع و باکیفیت تدریس نکته به نکتۀ ویدئوهای آموزشی برای تهیۀ 

MSRT ،UTEPT ،MHLE ... به سایت  وندیمهرداد زنگیهاستاد با تدریس  وwww.FastZaban.com  

 مرادی    09۳600۴7۳۳۳مراجعه نمایید:    

 لینک مستقیم:

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course 

https://fastzaban.com/grammar-reading-offline-course


 FastZaban.com ران(ترین برند زبان ارشد و دکتری ای)پرفروش وندیاستاد مهرداد زنگیه آموزشی-کاری از گروه تألیفی

17 

لکی ضمایر ماست؛ بعد از  ر ملکیضمایبا  ی ملکیهاصفتنکته تفاوت  نیترمهم، ضمایردر رابطه با مبحث   (26

 .(Fast Grammar ۳بخش )استفاده شود  اسمنبایستی از 
 

 my, your, his, her, its, our, their                                                  :ملکی عبارتند از هایصفت

 mine, yours, his, hers, its, ours, theirs                                             :ضمایر ملکی عبارتند از

                                                         This     is     theirs.        شکل صحیح     
 ضمیر ملکی                                                                               

This is    their     house.          
 اسم                صفت ملکی    

                                                 This     is     theirs      house.       غلط  

                                                          ضمیر ملکی       اسم   

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(Fast Grammar ۷بخش )به نکات زیر توجه نمایید  مطابقت فاعل و فعلدر رابطه با مبحث   (27

o  بعد ازevery  و مشتقات آن(, …everything, everybody،) each  وsomeone/ somebody ،

 :(Fast Grammar ۷بخش ) اضافه شود s(e)به فعل استفاده شود؛ یعنی در زمان حال ساده  فعل مفردبایستی از 

Ex. Every    student         has       a laptop.      Every student   have  … 
                      اسم مفرد         فعل مفرد                                                       فعل جمع                         

o شمارشرقابلیغ اسامی بعد از (information ،news ،)... ،مصدر با ، اسم مصدرto  های اسمیوارهجملهو 

 :استفاده شود مفردفعل بایستی از 

Ex. Learning English    is     easy. 
اسم مصدر                      فعل مفرد  

  

Ex. Many people are able to swim, hike, cycle, and canoe in spite of ............... disabilities.               
1) they                  2) them                  3) their                  4) theirs                              ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

 .است ۳. پاسخ، گزینۀ میدار ازین یصفت ملکبه  ،یخال یدر جا itiesdisabil اسمقبل از 

 «.هستند رانیقایقو  یسواردوچرخه ،یروادهیقادر به شنا کردن، پ شانیهایناتوان رغمیعل افراداز  یاریبس: »ترجمه
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o  بعد ازboth … and … « استفاده شود جمعفعل بایستی از  ...«هم ... هم: 

Ex. Both her mother and father were proud. 
                                                         عمجفعل 

o  ،یح )توض بدل)اسم بعد از حروف اضافه( و  مفعول حرف اضافهدقت کنید که در بررسی مطابقت فاعل و فعل

 تبعیت کند:قبل از این موارد  فاعلنقشی ندارند و فعل ما بایستی از اضافی( 

Ex. The flowers   in the garden       are       beautiful. 
  جمع          فاعل        مفعول حرف اضافه     فعل جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

Ex. The main character in many of Agatha Christie’s mystery novels ............... the detective 
Hercule Poirot.                                                                                                                   ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

1) have                        2) is                            3) are                           4) has 

character کل میدار ازین فعل مفردبه  یخال یاست و در جا فاعل مفرد .… novels ofmany  in  مفعول حرف نقش

حقیقت شوند. به یک بودن رد می جمعبدلیل  ۳و  1های گرفت. گزینه اشتباه فاعلآن را با  یستیو نبا را دارد ofو  in ۀاضاف

 .پاسخ صحیح است is زمان حال سادةشود؛ پس، اشاره می کلی

 .«استکارآگاه  هرکول پوارویِ، آگاتا کریستیهای رازآلود شخصیت اصلی در بسیاری از رمان: »ترجمه

Ex. Flower have long been cultivated and bred for their beauty and their fragrance. 
           A                                     B                                                        C                                 D       )MSRT   )آزمون

 sflower عجماز اسم  یستیبا flower یبجا ن،یاست. بنابرا مفرد (flower)فاعل آن  یاست، ول جمع have یکمک فعل

 .است Aگزینۀ  ،پاسخ .استفاده شود

کتاب  ۴شامل  EPTآزمون  های منبعکامل کتاب پکیج

 پرفروش:

1 .Fast Grammar )چاپ دهم( 

2 .Fast Vocab )چاپ هفتم( 

۳ .Fast Reading )چاپ هشتم( 

 )ویرایش ششم( EPT بانک سؤاالت آزمون. ۴

سال ار برای دانلود فایل نمونه و خرید با تخفیف و

 :روی لینک زیر کلیک نمایید رایگانپستی 

https://fastzaban.com/ept-pack/ 

Tel: 09360047333 

https://fastzaban.com/ept-pack/
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 :(t GrammarFas کتاب ۰۰بخش )به نکات زیر توجه نمایید  هاتطابق زماندر رابطه با مبحث   (28

o دقت کنید که مطابقت داشته باشند. برای مثال،  از لحاظ زمانیهای موجود بایستی با یکدیگر فعلwill  با

  :رودینمبکار  حال هایزمان همراهبههم  would؛ و رودینمبکار  گذشته هایزمان

He     knows     that they   will   come. 
                 زمان حال ساده  

He   knows   that they   would   come.  شکل صحیح    He   knew   that they   would   come. 

                                ساده گذشتۀزمان                                                      زمان حال ساده  

o شود هم بایستی رعایت ساختارهای شرطیدر  ۀ فوقنکت. 

 

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

 :(Fast Grammar کتاب ۵۰بخش )به نکات زیر توجه نمایید  انتخاب کلماتدر رابطه با مبحث  (29

o  ازalike «؛ استفاده کرد هااسمقبل از  توانینم« یکسانalike  کاربرد  .ردیگیمقرار  انتهای جملهاغلب در

alike  نادرست است ابتدای جملهدر: 

Ex. The tuition increase was opposed by students and teachers alike. 

o حروف اضافۀ کاربرد like « ِو « مانندunlike « ِنادرست است انتهای جملهدر « برعکس: 

Ex. Like my father, I am an architect. 

o  ازanother  شود. بعد از استفاده می های مفرداسمقبل ازother  شود. استفاده می اسم جمعازothers 

 استفاده کرد: فاعل عنوانبهتوان می othersبعد از آن نادرست است. از  اسماست و کاربرد  ضمیریک 

Ex. He has bought another motorbike. 
                                                      مفرد اسم

Ex. Some (people) believe the story while others don’t. 
                                                                           (کیم)کفعل 

 

  

Ex. Jim ................... trying to pass his driving test, but he fails every time.        ادوار گذشته)  EPT )آزمون   

1) would keep               2) would have kept               3) was kept                  4) keeps 

با  ریم.انیاز د یک فعل دیگرر جای خالی به د .است وارهدو جمله ساز(پایهدهندة )همربط butو  مواجهیم؛ وارهدو جملهبا 

 گذشتههای با زمان ۳و  2، 1های . گزینهاست صحیح ۴ ینـۀگز ،sfailفعل  زمان حال سـادةها و توجه به مبحث تطابق زمان

 شوند.مطابقت دارند و هر سه رد می

 «.ودشیم رد بار، اما هر دهدادامه می یآزمون رانندگ قبولی در به تالش برای میج : »ترجمه
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o  شده، ولی در زمان حال عادت به انجام کاری که در زمان گذشته مکرراً انجام میاشاره به از الگوی زیر برای

 د:شو، استفاده میشوددیگر انجام نمی

 
 

Ex. I used to work downtown.          کنم(.کردم )اآلن دیگر در مرکز شهر کار نمیقبالً در مرکز شهر کار می  

o  ازbe used to  شود:استفاده میدر زمان حال  یک کار عادت به انجاماشاره به برای 

 
 

Ex. I am used to getting up early in the morning.               .من به صبح زود بیدار شدن عادت دارم   

o  ازget used to  ده استفا ،ی که در ابتدا سخت و ناخوشایند بودهزیعادت کردن به چ ندیفرآاشاره به برای

 شود:می

 
 

Ex. I can’t get used to getting up so early. I’m tired all the time. )اسم مصدر( 
 کنم.. مدام احساس خستگی میعادت کنمزود بیدار شدن  قدرنیاتوانم به نمی   

 

 

 

 

 

____________ www.FastZaban.com ____________ 

  

Ex. We judge ourselves by what we feel capable of doing, while .................. judge us by what 
we have already done.                                                                                                   ادوار گذشته)  EPT    )آزمون 

1) the others                 2) the other                 3) others                    4) other 

مواجهیم.  وارهسه جملهپس، با  .judgeو  judge ،feel :میدار فعل سها، جنیا درها و انتخاب کلمات[ واره]مبحث انواع جمله

 فاعلتواند در نقش است و می ضمیر« گرانید» othersمناسب نیاز داریم.  فاعلیک به  judge فعلقبل از و  در جای خالی

 .(Fast Grammar 1۵و  ۵های بکار برده شود )بخش

ا آنچه ب گرانید کهیدر حال م،یکنیقضاوت م میقادر به انجام آن هست میکنیما خودمان را با آنچه که احساس م»: ترجمه

 .«کنندیما را قضاوت م میاکه قبالً انجام داده

 فاعل + + used toشکل سادة فعل 

 فاعل جاندار + used to + are/ is/ am +فعل  دار ingشکل 

 فاعل + + get used toفعل  دار ingل شک

Ex. In some countries, people are used to ........... on the left side of the road. ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

1) being driven                 2) be driven                 3) driving                   4) have been driving 

(  are و am ،isهمراه )بهبرای اشاره به عادت داشتن به انجام یک کار در زمان حال « عادت داشتن به» be used toاز 

صحیح است. دقت کنید که به حالت  ۳بنابراین، گزینۀ  .استفاده شود اسم مصدراز  بایستی شود و بعد از آناستفاده می

 شود.رد می 1ۀ در گزین being drivenنیاز نداریم و  مجهولی

 .«دکننمی یکشورها، مردم در سمت چپ جاده رانندگ یدر برخ: »ترجمه
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 :(Fast Grammar کتاب ۶۰بخش )به نکات زیر توجه نمایید  یشرط یساختارهادر رابطه با مبحث  (31

o شرطی نوع اول            if   +   زمانهای حال     ,      will/ can/ may   +   شکل سادة فعل 

  
 استفاده شود. mightیا  would ،could از نبایستیمواظب باشید که در اینجا 

 

o شرطی نوع دوم           if   +  گذشتۀ ساده/ استمراری ,  would/ could/ might   +  شکل سادة فعل 

  
 هافاعلبعد از همۀ ، beبرای فعل در اینجا 

 wasنه  شود، فادهاست wereبایستی از 

  

یا  will ،canاز  نبایستیمواظب باشید که در اینجا 

may .استفاده شود

o شرطی نوع سوم           if   +  گذشتۀ کامل  ,    would/ could/ might   +   have  +  p.p. 

  
 استفاده شود. mayیا  will ،canمواظب باشید که در اینجا نبایستی از 

Ex. If it rains, the reception will take place indoors.  )شرطی نوع اول( 

 اگر باران ببارد، مراسم پذیرایی در داخل ساختمان برگزار خواهد شد.  

Ex. If I were a rich man, I would help the poor.  )شرطی نوع دوم( 

 کردم.اگر آدم پولداری بودم، به فقرا کمک می  

Ex. If you had taken a taxi, you would have got here in time.  )شرطی نوع سوم( 

 .رسیدیاگر تاکسی گرفته بودی، سر موقع به اینجا می  

 

  

 

 

 

 

 

  

Ex. I ............. you a present if I had known you graduated from college.           ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

1) had brought       2) should be brought      3) brought              4) would have brought 

پاسخ، ، شرطی نوع سومدر صورت تست، برای ما کلید است. با توجه به الگوی  had known زمان گذشتۀ کامل وجود

 .است ۴گزینۀ 

 .«گرفتمیم هیهد تیبرا ،ایهشد لیالتحصکه از دانشکده فارغ دانستمیاگر م: »ترجمه
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 :(Fast Grammar کتاب ۰۶بخش )به نکات زیر توجه نمایید  wish کاربرددر رابطه با مبحث  (31

o  ازwish ؛ دقت کنید که بعد از ینده استفاده کردهای حال، گذشته و آبرای بیان آرزو در زمان توانمی

wish استفاده کرد. های حال و آیندهزمانتوان از نمی 

Ex. I wish I had more spare time.                         .]آرزو میکنم وقت آزاد بیشتری میداشتم ]ولی ندارم 
 

o  ،بعد از همچنینwish همیشه از  هابرای تمامی فاعلwere شوده میاستفاد: 

Ex. Helen wishes she were thinner. 

 

 

 

 

 پیروز باشید                                 

            (۹۹رماه شهریو)ی وندهیزنگمهرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ex. I wish I …………….. a report on my project to the class every week.                ادوار گذشته)  EPT   )آزمون 

1) didn’t have to give       2) should not be given      3) won’t give            4) must not be giving  

 شوند.رد می ۴و  ۳، 2های ینه. بنابراین، گزباشد حال یا آینده هاینباید در زمان wishفعل بعد از : نکتۀ طالیی

 «ارائه کنم. سام را به کالای کاش مجبور نبودم هر هفته گزارشی از پروژه» :ترجمه

 ،MSRT هایآزمون های منبعکامل کتاب پکیج

UTEPT  وMHLE  کتاب پرفروش: ۴شامل 

1 .Fast Grammar )چاپ دهم( 

2 .Fast Vocab )چاپ هفتم( 

۳ .Fast Reading چاپ هشتم() 

 م(ویرایش دو) های زبان دکتریبانک سؤاالت آزمون. ۴

ارسال برای دانلود فایل نمونه و خرید با تخفیف و 

 :روی لینک زیر کلیک نمایید رایگانپستی 

https://fastzaban.com/msrt-resources-

package/ 

Tel: 09360047333 

https://fastzaban.com/msrt-resources-package/
https://fastzaban.com/msrt-resources-package/

